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Spełniamy oczekiwania Klientów w zakresie jakości, wzornictwa
i nowoczesności naszych produktów i usług. Współpraca z nami
gwarantuje sukces biznesowy każdemu Partnerowi.

Firma mdh Sp. z o.o. już od kilkunastu lat
proponuje rozwiązania medyczne w zakresie
ortopedii i rehabilitacji. Inspirują nas Pacjenci
i ich potrzeby. W naszej misji zawiera się jakość,
design i nowoczesność naszych produktów.
Jesteśmy dumni, że możemy pomagać osobom
z dysfunkcjami narządów ruchu. Każdego dnia
podnosimy jakość życia osób potrzebujących
– to przynosi nam ogromną satysfakcję
i świadomość, że nasza praca ma sens.
Dbamy także o interesy naszych Klientów –
profesjonalizm w każdej dziedzinie to kluczowy

wyznacznik naszych działań. Jesteśmy do
Państwa dyspozycji w
 zakresie kompleksowej
obsługi
handlowo-doradczej.
Zadowolenie
naszych Klientów to nasz priorytet. Staniemy
się niekwestionowanym liderem w zakresie
największego udziału w portfelu zakupów
towarów i usług przez dealerów w Polsce oraz
innowacyjnym twórcą i wiodącym dostawcą
wartości w zakresie nieinwazyjnych rozwiązań
ortotyczno-rehabilitacyjnych w Europie centralnej,
wschodniej i południowo-wschodniej a przez to
istotnym uczestnikiem tego rynku w Europie.
Zespół mdh Sp. z o.o.

Qmed jest marką sprzętu ortopedycznego,
będącą własnością firmy mdh sp. z o.o., która na
łódzkim rynku istnieje od prawie 20-tu lat. Firma
mdh proponuje rozwiązania medyczne w zakresie
ortopedii i rehabilitacji. Aktywność biznesowa
spółki jest widoczna w wielu obszarach działalności
(produkcja, import, eksport, dystrybucja).
Jest producentem obuwia profilaktycznego,
artykułów ortotycznych, wytwórcą przedmiotów
rehabilitacyjnych. Mdh ma największy udział
w portfelu zakupowym towarów i usług detalistów
medycznych w Polsce. Poprzez konsekwentną
realizację strategii buduje pozycję innowacyjnego
twórcy
i
wiodącego
dostawcy
wartości
w zakresie nieinwazyjnych rozwiązań ortotyczno-rehabilitacyjnych w
Europie. Dział badawczo
-rozwojowy spółki mieści się w Łódzkiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej.
Marka
Qmed
obejmuje
kompleksowe
zaopatrzenie ortotyczne dla osób z dysfunkcjami
narządów ruchu, są to zarówno ortezy odcinka
szyjnego, tułowia jak i kończyn górnych i dolnych.
Produkty Qmed efektywnie wspomagają proces
leczenia i rehabilitacji różnego typu dysfunkcji
narządów ruchu. Wszystkie zastosowane materiały
zapewniają komfort użytkowania, a przede wszystkim
posiadają niezbędne atesty zezwalające na kontakt
z ciałem, mają nowoczesny design, a dzięki szerokiej
gamie rozmiarów są bardzo uniwersalne.
Ortezy Qmed znajdują zastosowanie zarówno
w leczeniu jak i profilaktyce przeciążeń oraz urazów
narządu ruchu.

MEYRA jest częścią Grupy MEDORT – polskiego
lidera w branży ortopedyczno-rehabilitacyjnej.
Meyra to firma legenda na światowym rynku
sprzętu rehabilitacyjnego segmentu premium,
osiemdziesięcioletnia tradycja, znakomite produkty
oraz prestiż są jej głównymi atutami, a teraz i naszymi.
Po włączeniu Meyry do Grupy Kapitałowej
MEDORT, oferta spółki mdh powiększyła się
o wszystkie produkty MEYRA występujące dotąd na
rynku polskim, włącznie z ortopedyczną linią sprzętu
Meyra Medical. Zarówno firma Meyra jak i mdh poza
produkcją sprzętu medycznego angażują się od lat we
wspieranie osób niepełnosprawnych.
Hasło „Poruszamy ludzi” to coś więcej niż
zwykłe stwierdzenie, to filozofia, która określa
prowadzenie biznesu. Wspieranie i motywowanie
ludzi niepełnosprawnych poprzez pomoc w uzyskaniu
mobilności i niezależności – to dewiza naszego działania.
Staramy się by produkty Meyra były
nieodłącznym towarzyszem takich osób i pomagały
im w wyzwaniach małych i dużych.
Łączymy
kompetencje i doświadczenie różnych jednostek, aby
dostrzec nowe perspektywy, a przez to wprowadzać
innowacyjne rozwiązania. Mamy nieustanny kontakt
z osobami niepełnosprawnymi, lekarzami, klinikami,
terapeutami, opiekunami, a ścisła współpraca
z wykwalifikowanymi firmami medycznymi zapewnia
rozwój funkcjonalności produktów.
Dzięki naszym szkoleniom produktowym
dla sprzedawców detalicznych i zróżnicowanym
ofertom usług MEYRA to silna marka, której od 80 lat
towarzyszą duże zaangażowanie i doświadczenie.
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ORTEZY
ODCINKa SZYJNEGO
Ortezy odcinka szyjnego to kołnierze ortopedyczne
różnego rodzaju służące do unieruchomienia tego
odcinka kręgosłupa. Kołnierze stosuje się w zmianach
zniekształcających
odcinek
szyjny
kręgosłupa,
w leczeniu schorzeń mięśni szyi, w zmianach
zwyrodnieniowych szyjnego odcinka kręgosłupa oraz
w leczeniu uzupełniającym.

Kołnierz ortopedyczny
typu Schantza (NT-BAC)

nr kat. DRQA0B

CECHY PRODUKTU:
• miękki kołnierz ortopedyczny wykonany z pianki poliuretanowej,
• zapięcie i regulacja obwodu przy pomocy rzepa,
• obszycie kołnierza posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne,
• wyprofilowany anatomicznie,
• kolor biały i szary.

*
29,5 - 32,5 32,6 - 35,5 35,6 - 38,5 38,6 - 41,5 41,6 - 44,5 44,6 - 47,5
** 7,0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
** 8,5
B1
B2
B3
B4
B5
B6
** 10,0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
** 12,0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
* obwód szyi (cm) ** wysokość kołnierza

Kołnierz ortopedyczny
typu Florida (NT-BAC Plus)

nr kat. DRQA0C

CECHY PRODUKTU:
• półsztywny kołnierz ortopedyczny wykonany z pianki poliuretanowej z wyczepialną,
polipropylenową wkładką usztywniającą,
• zapięcie i regulacja obwodu przy pomocy rzepa,
• obszycie kołnierza posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne,
• wyprofilowany anatomicznie,
• kolor biały i szary.
ZASTOSOWANIE:
dysfunkcje obszaru szyjnego: uszkodzenia mięśni i więzadeł, przeciążenia i stany zapalne, dysfunkcje stawów międzykręgowych, uszkodzenie krążka międzykręgowego (ból
korzeniowy, bóle odniesione), artrozy, choroby reumatoidalne, doleczanie stłuczeń,
skręceń, złamań.
*
29,5 - 32,5 32,6 - 35,5 35,6 - 38,5 38,6 - 41,5 41,6 - 44,5 44,6 - 47,5
** 7,0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
** 8,5
B1
B2
B3
B4
B5
B6
** 10,0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
** 12,0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
* obwód szyi (cm) ** wysokość kołnierza
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ZASTOSOWANIE:
dysfunkcje obszaru szyjnego wymagające względnego unieruchomienia, artrozy, dyskopatia, inne zespoły bólowe, doleczanie stłuczeń, skręceń, stany zapalne i przeciążenia
układu mięśniowo-szkieletowego odcinka szyjnego.

Collar Stark
Kołnierz sztywny

nr kat. MQA2D
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CECHY PRODUKTU:
• dwuczęściowy sztywny kołnierz ortopedyczny,
• bardzo lekki wykonany z kontaktowo “ciepłej” pianki,
• wykonany z nietoksycznej i hipoalergicznej pianki poliuretanowej,
• zapinany dwustronnie taśmami Velcro®,
• posiada otwór tracheotomijny oraz otwory dla swobodnego przepływu powietrza,
• przenikalny dla promieni RTG, CT, MRI,
• łatwy w użytkowaniu i konserwacji,
• kolor beżowy.
ZASTOSOWANIE:
unieruchomienie szyjnego odcinka kręgosłupa, odciążenie dla elementów stawowych,
stabilizacja, pomoc w rehabilitacji, w stanach pooperacyjnych, do zastosowania nagłego
i transportowego. Możliwość rozbudowy do ortezy półgorsetowej szyjno-piersiowej lub
szyjno-czaszkowej (dodatkowe elementy konstrukcyjne).
Rozmiary
S (25-33)
M (33-40)
L (40-48)
XL (48 i więcej)

Collar Master
Kołnierz sztywny

nr kat. MQA2B

5,71 cm
S1
M1
L1
XL1

8,25 cm
S2
M2
L2
XL2

10,79 cm
S3
M3
L3
XL3

13,33 cm
S4
M4
L4
XL4

CECHY PRODUKTU:
• jednoczęściowy kołnierz wykonany z materiałów hipoalergicznych, nie zawiera lateksu ani substancji toksycznych,
• część przednia i tylna kołnierza wykonane z polietylenu zapewniają sztywność
i wytrzymałość,
• ograniczenie zgięcia, wyprostu oraz ruchów rotacyjnych w odcinku szyjnym
kręgosłupa,
• regulowane zapięcie na rzepy typu Velcro® zapewniające dokładne dopasowanie
kołnierza,
• posiada otwór tracheotomijny,
• tylny panel poprawiający wentylację i redukuje uczucie nadmiernego ciepła
i wilgotności,
• przenikalny dla promieni RTG, CT, MRI,
• łatwa i szybka aplikacja w pozycji leżącej lub siedzącej,
• 16 stopniowa regulacja wysokości.
ZASTOSOWANIE:
pourazowa konieczność unieruchomienia odcinka szyjnego kręgosłupa, w przypadku
podejrzenia złamania kręgów w odcinku szyjnym, unieruchomienie podczas transportu
sanitarnego.
Rozmiar uniwersalny

Collar Stark Stabilizer
Orteza półgorsetowa piersiowa

nr kat. MQA3J

CECHY PRODUKTU:
• konstrukcja półsztywna, wyjątkowo lekka i trwała,
• do stosowania z kołnierzem typu collar Stark,
• polepsza stabilizację odcinka szyjnego względem odcinka piersiowego kręgosłupa,
• nie posiada metalowych części,
• przenikalna dla promieni RTG, CT, MRI,
• zapinana na rzepy,
• kolor beżowy.

Rozmiar uniwersalny

Collar Stark Halo
Orteza czaszkowa typu Halo

nr kat. MQA4L

CECHY PRODUKTU:
• zwiększa stabilizację uzyskaną przez kołnierz Collar Stark, oddziaływującą na górną
część czaszki,
• nie posiada metalowych elementów,
• przenikalna dla promieni RTG, CT, MRI,
• zapinana na rzep,
• kolor beżowy.
ZASTOSOWANIE:
element typu Halo zwiększa siłę stabilizacji czaszkowej w połączeniu z kołnierzem
sztywnym tworzącym ortezę szyjno-czaszkową lub dodatkowo z ORRNPS ortezę
czaszkowo-szyjno-piersiową.
Rozmiar uniwersalny

ORTEZY ODCINKA SZYJNEGO

ZASTOSOWANIE:
unieruchomienie i odciążenie odcinka szyjno-piersiowego do poziomu Th 10-11 – do
zastosowania z kołnierzem Collar Stark.
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Ortezy
kończyn górnych
Do ortez kończyn górnych zaliczają się: ortezy
obojczykowo-ramienne, barkowe, na staw łokciowy
i przedramię, a także na dłoń i staw nadgarstkowy. Sprzęt
tego typu stosuje się w doleczaniu i rekonwalescencji
przy urazach stawów barkowych, łokciowych lub
nadgarstka.

Acromed

CECHY PRODUKTU:
• orteza składa się z tutora wykonanego z oddychającej dzianiny,
• posiada system taśm sztywnych oraz dodatkowe, elastyczne taśmy,
• wersja na prawy i lewy staw barkowy.

Orteza stawu barkowego

nr kat. DRQJ0B

ZASTOSOWANIE:
pooperacyjne leczenie złamań głowy kości ramiennej, wydrążenia stawowego łopatki,
zwichnięcia stawu ramiennego, zmiany zwyrodnieniowe stawu ramiennego i związane
z nimi zespoły bólowe, nawykowe zwichnięcia stawu ramiennego, doleczanie po rekonstrukcji obrąbkowo-torebkowej, zabezpieczenie przed zwichnięciem stawu ramiennego
w przypadku porażeń kończyny górnej różnej etiologii.
Rozmiar
Obwód bicepsa w
najszerszym miejscu (cm)

1

2

3

4

5

<26

26 - 29

29 - 33

33 - 36

36 - 39

11

14 cm
30 o

12 cm

Kamizelka ortopedyczna
nr kat. DRQC

CECHY PRODUKTU:
• ustala ramię w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej,
• pozwala na regulację zgięcia w stawie łokciowym w zakresie 90°-120°,
• posiada dodatkowy element zabezpieczająco-odciążający dłoń,
• umożliwia zminimalizowanie okresu stosowania opatrunków gipsowych,
• duże możliwości regulacji,
• konstrukcja maksymalnie zbliżona do klasycznego opatrunku Desaulta,
• wykonana z materiałów o wyjątkowej trwałości, zapewniających jednocześnie
maksymalny komfort użytkowania,
• kolor czarny,
• wersja uniwersalna.
ZASTOSOWANIE:
leczenie, doleczanie kontuzji i urazów obszaru barku, obręczy barkowej, stawu ramiennego i łokciowego wymagające unieruchomienia kończyny w przywiedzeniu i rotacji
wewnętrznej, stany zapalne i zmiany zwyrodnieniowe wymagające unieruchomienia i odciążenia kończyny górnej, zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego lub
mostkowo-obojczykowego.
Typ
Rozmiar
Obwód klatki
piersiowej (cm)

Dziecięcy: Dziecięcy: Dziecięcy: Mały dla Średni dla
<3 lat
3-9 lat
9-14 lat dorosłych dorosłych
R0
R1
R2
R3
R4
<60

60-70

70 - 80

80 - 90

90 - 120

Duży dla
dorosłych
R5
>120

Ortezy kończyn górnych

12 cm

AS-BASICmedical
Orteza na ramię i bark

nr kat. MY275101
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CECHY PRODUKTU:
• miękko wyściełane ujęcie przedramienia,
• szybkie i łatwe zapinanie na rzepy i sprzączki,
• uniwersalne zaopatrzenie dla prawego i lewego przedramienia,
• dodatkowy pas stabilizujący piersiowy,
• kolor: granatowy.
ZASTOSOWANIE:
• pooperacyjne i pourazowe odciążenie kończyny górnej.
Rozmiar
Długość przedramienia (cm)

AS-15°medical

Orteza odwodząca stawu barkowego z rotacją

nr kat. MY275201

1
30 – 36

2
36 – 42

3
42 – 48

CECHY PRODUKTU:
• miękko wyściełane ujęcie przedramienia,
• anatomicznie wyprofilowana poduszka odwodząca,
• szybkie i łatwe zapinanie na rzepy i sprzączki,
• uniwersalne zaopatrzenie dla prawego i lewego przedramienia,
• poduszkę można czyścić oddzielnie,
• kolor: granatowy.
ZASTOSOWANIE:
• pooporacyjnie po złamaniach i endoprotezoplastyce,
• złamania kości ramiennej,
• zwichnięcia.
Rozmiar
Długość przedramienia (cm)

1
30 – 36

2
36 – 42

3
42 – 48

Aparat odwodzący
kończynę górną
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nr kat. QSM00020 - rozm. S
nr kat. QSM00030 - rozm. M
nr kat. QSM00040 - rozm. L
nr kat. QSM00050 - rozm. XL

CECHY PRODUKTU:
• orteza wykonana z dzianiny poliamidowej laminowanej pianką poliuretanową,
• dzięki systemowi klinów orteza zapewnia możliwość unieruchomienia ramienia
w 15°, 30°, 45° i 60° odwiedzenia,
• otwarta konstrukcja zapewnia możliwość aktywizacji mięśni przedramienia
(w trakcie unieruchomienia barku),
• system taśmowy pozwala na łatwe zakładanie ortezy oraz jej regulację zgodnie
z potrzebami pacjenta,
• zaopatrzenie zarówno na prawą jak i lewą stronę.
zastosowanie:
stabilizacja kończyny górnej w odwiedzeniu w stawie ramiennym po urazach (skręcenia,
zwichnięcia) lub zabiegach chirurgicznych, doleczanie po zabiegu rekonstrukcji stożka
rotatorów, unieruchomienie i odciążenie kończyny górnej w przypadku zmian zapalnych w obrębie stawu ramiennego.
Rozmiar
Długość przedramienia (cm)

Aparat odwodzący
kończynę górną
nr kat. DRQJ0A

S
25 - 28

M
28 - 30

L
30 - 33

XL
33 - 36

CECHY PRODUKTU:
• aparat został wykonany ze stalowej, lekkiej i wytrzymałej ramy z zamkiem umożliwiającym ustabilizowanie ramienia w odpowiednim, terapeutycznym ustawieniu
kątowym (15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°),
• rama pokryta jest miękką wyściółką wykonaną z oddychającej dzianiny zapewniającej komfort użytkowania,
• dzięki regulowanemu systemowi taśm stabilizujących aparat można idealnie dopasować do wymiarów antropometrycznych pacjenta,
• właściwie usytuowane taśmy zapewniają stabilizację kończyny odwiedzionej oraz
równo rozkładają jej ciężar nie przeciążając przeciwnego ramienia oraz odcinka
szyjnego kręgosłupa,
• zaopatrzenie zarówno na prawą jak i lewą stronę.
zastosowanie:
leczenie po zwichnięciach barku, plastyka lub uszkodzenie stożka rotatorów, artroskopia
stawu ramiennego, podgłówkowe złamanie kości ramiennej, uszkodzenie typu Bankarta,
pooperacyjna stabilizacja stawu barkowego, endoprotezoplastyka stawu barkowego.
Rozmiar
Wzrost (cm)

S
150 - 165

M
165 - 170

L
Powyżej 170

Temblak
4-ARM

nr kat. DRQG0A

CECHY PRODUKTU:
• miękki temblak, wykonany z włókniny polipropylenowej,
• temblak całkowicie ujmuje łokieć, przedramię i rękę,
• szeroka i długa taśma nośna z zapięciem na rzep zapewnia prawidłowe rozłożenie
ciężaru kończyny oraz szybkie dopasowanie temblaka,
• kolor: czarny.
ZASTOSOWANIE:
schorzenia, dysfunkcje i urazy wymagające podtrzymania, stabilizacji lub ograniczenia
ruchomości w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej, podostre zespoły bólowe,
stany zapalne i urazy tkanek miękkich, podtrzymanie opatrunków gipsowych, profilaktyka podwichnięć stawu ramiennego, barkowego przy porażeniach i niedowładach.
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Rozmiar ustalamy na podstawie pomiaru przedramienia w centymetrach.
Rozmiar
Długość przedramienia (cm)

nr kat. PHAG011

M
31,0 - 40,0

L
>41,0

CECHY PRODUKTU:
temblak uniwersalny marki Qmed Pharma przeznaczony jest do podtrzymywania
oraz częściowego unieruchomienia kończyny górnej w przypadku konieczności utrzymania kończyny w jednej pozycji.
Temblak jest lekki i nie wywołuje uczucia dyskomfortu.
ZASTOSOWANIE:
• temblak podtrzymuje ramię w przypadku skręceń, złamań lub do odciążenia po zabiegach operacyjnych
• pomaga utrzymać ramię w neutralnej pozycji
Rozmiar
Długość przedramienia (cm)

S
20 - 25

M
25 - 30

L
30 - 35

XL
35 - 40

Ortezy kończyn górnych

Temblak uniwersalny

S
<30,0

Stabilizator stawu
łokciowego

CECHY PRODUKTU:
stabilizator stawu łokciowego marki Qmed Pharma nadaje się zarówno do celów
sportowych - chroni i usztywnia staw łokciowy, jak i do celów rehabilitacyjnych - pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu łokciowego.

nr kat. PHAF011

ZASTOSOWANIE:
• przeciążenia wynikające z obciążeń wysiłkowych,
• zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu,
• proﬁlaktyka występowania urazu,
• wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu łokciowego.
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Rozmiar
Obwód stawu łokciowego (cm)

EPImedical

S
19 - 21

M
22 - 24

L
25 - 28

XL
29 - 32

CECHY PRODUKTU:
• dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
• dwie wkładki zapewniają optymalną kompresję tkanek miękkich okolicy stawu łokciowego i odciążenie przyczepów mięśniowych,
• uniwersalne zaopatrzenie dla prawej i lewej kończyny,
• kolor: srebrno-niebieski, czarny.

Orteza stawu łokciowego
z wkładkami silikonowymi

nr kat. MY 273101 - kolor srebrno-niebieski
nr kat. MY 273301 - kolor czarny

ZASTOSOWANIE:
• stany zapalne również pochodzenia reumatoidalnego,
• łokieć golfisty i tenisisty,
• skręcenia,
• choroba zwyrodnieniowa stawu łokciowego.
Rozmiar
Obwód łokcia (cm)

0
1
2
3
4
5
6
17 – 19 19 – 21 21 – 23 23 – 25 25 – 27 27 – 29 29 – 31

14 cm
30 o
12 cm

12 cm

Elbow Safe

CECHY PRODUKTU:
• tutor łokciowy wykonany z oddychającej, elastycznej dzianiny,
• peloty umiejscowione na wysokości nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego kości
ramiennej,
• regulacja siły docisku pelot za pomocą dodatkowej taśmy zapinanej na rzep,
• uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny górnej,
• kolor: szaro-niebieski.

Orteza stawu łokciowego

nr kat. DRQF0G
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ZASTOSOWANIE:
doleczanie po urazach stawu łokciowego, profilaktyka przeciążeń stawu łokciowego, doleczanie zapaleń nadkłykci kości ramiennej: bocznego (łokieć tenisisty), przyśrodkowego (łokieć golfisty), zespoły bólowe stawu łokciowego o różnej etiologii, stany zapalne
tkanek miękkich i aparatu kostno-stawowego.
Rozmiar
Obwód poniżej stawu
łokciowego ok. 5 cm

1

2

3

4

5

20 - 23

23 - 26

26 - 29

29 - 32

32 - 34

14 cm
30 o
12 cm

12 cm

Orteza stawu łokciowego
nr kat. QEM061/62

CECHY PRODUKTU:
• aparat na przedramię i ramię z pojedynczym zegarem kontrolującym zakres ruchu
w stawie łokciowym (regulacja co 10°),
• możliwe unieruchomienie stawu w wybranym położeniu,
• możliwość regulacji zakresu ruchów w stawie łokciowym w miarę postępu procesu
leczenia,
• dodatkowa taśma nośna do odciążenia i podtrzymania zaopatrzonej kończyny,
• możliwość regulacji długości i obwodów,
• wersja prawa i lewa,
• kolor szary.
ZASTOSOWANIE:
leczenie, doleczanie i rehabilitacja uszkodzeń struktur stawowych, wymagających ograniczenia ruchów pronacji i supinacji przedramienia z kontrolą zakresu ruchu w stawie
łokciowym.
Rozmiar uniwersalny
Długość aparatu od 34 cm do 43 cm

Elbow Rush

Orteza stawu łokciowego

nr kat. DRQ0F

CECHY PRODUKTU:
• aparat na przedramię i ramię z pojedynczym zegarem kontrolującym zakres ruchu
w stawie łokciowym (regulacja co 10º),
• możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick
Lock w 0°,15°,30°,45°
• możliwe unieruchomienie stawu w wybranym położeniu,
• możliwość regulacji zakresu ruchów w stawie łokciowym w miarę postępu procesu
leczenia,
• dodatkowa taśma nośna do odciążenia i podtrzymania zaopatrzonej kończyny,
• możliwość regulacji długości i obwodów,
• możliwość zastosowania z uchwytem na dłoń
• wersja prawa i lewa,
• kolor czarny.
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ZASTOSOWANIE:
leczenie, doleczanie, rehabilitacja uszkodzeń struktur stawowych wymagających ograniczenia ruchów pronacji i supinacji przedramienia z regulacją ruchów zgięcia i wyprostu
w stawie łokciowym.
Rozmiar uniwersalny
Długość aparatu od 35 cm do 48 cm

Orteza stawu łokciowego

nr kat. Elbow Pro: MQC3G
Elbow Pro Plus: MQC3H

CECHY PRODUKTU:
• aparat na przedramię i ramię z pojedynczym zegarem kontrolującym zakres ruchu
w stawie łokciowym (regulacja co 10º),
• możliwe unieruchomienie stawu w wybranym położeniu,
• możliwośd regulacji zakresu ruchów w stawie łokciowym w miarę postępu procesu
leczenia,
• dodatkowa taśma nośna do odciążenia i podtrzymania zaopatrzonej kooczyny,
• możliwośd regulacji długości i obwodów,
• możliwośd zastosowania z uchwytem na dłoń (wersja Elbow Pro Plus),
• wersja prawa i lewa,
• kolor czarny.
ZASTOSOWANIE:
leczenie, doleczanie, rehabilitacja uszkodzeo struktur stawowych wymagających ograniczenia ruchów pronacji i supinacji przedramienia z regulacją ruchów zgięcia i wyprostu
w stawie łokciowym.
Rozmiar uniwersalny
Długość aparatu od 34 cm do 43 cm

Ortezy kończyn górnych

Elbow Pro
Elbow Pro Plus
(z uchwytem na dłoń)

Stabilizator nadgarstka
nr kat. PHAF021

CECHY PRODUKTU:
stabilizator stawu nadgarstkowego marki Qmed Pharma nadaje się zarówno do celów
sportowych - chroni i usztywnia staw nadgarstkowy, jak i do celów rehabilitacyjnych
- pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu nadgarstkowego.

Rozmiar
Obwód nadgarstka (cm)

L
19 - 20

XL
21 - 22

CECHY PRODUKTU:
• prosta konstrukcja,
• orteza wykonana z oddychającej, elastycznej dzianiny,
• zapięcie za pomocą rzepa,
• uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.
ZASTOSOWANIE:
doleczanie po urazach stawu nadgarstkowego, profilaktyka przeciążeń nadgarstka, stany zapalne stawu nadgarstkowego, zespoły bólowe stawu nadgarstkowego o różnej
etiologii, zmiany zwyrodnieniowe okolicy nadgarstka, ochrona stawu nadgarstkowego
przed powtórnymi urazami przy powrocie do aktywności zawodowej i sportowej.
Rozmiar uniwersalny

12 cm

30 o

Orteza stawu nadgarstkowego

nr kat. DRQF0F

M
17 - 18

14 cm

Prohand

S
15 - 16

12 cm

ZASTOSOWANIE:
• przeciążenia wynikające z obciążeń wysiłkowych,
• zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu,
• proﬁlaktyka występowania urazu,
• wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu nadgarstkowego.
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RHIZOmedical

orteza nadgarstka unieruchamiająca kciuk

nr kat. MY2763
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CECHY PRODUKTU:
• dwie taśmy na rzepy na nadgarstku i kciuku,
• metalowa szyna dopasowana do kształtu kciuka,
• oddychający materiał,
• wersja prawa i lewa,
• kolor: czarny.

12 cm

3
20 – 23

CECHY PRODUKTU:
• dopasowuje się do kształtu kończyny,
• oddychający materiał,
• bezuciskowe brzegi,
• przyjazna dla skóry,
• silikonowa wkładka na dystalnej części łokciowej,
• wewnętrzna dłoniowo plastikowa stalka dla lepszej stabilizacji,
• elastyczna taśma stabilizująca,
• kolor: czarny.
ZASTOSOWANIE:
• stany zapalne okolicy nadgarstka,
• choroba zwyrodnieniowa stawów,
• niestabilności stawu nadgarstkowego,
• skręcenia,
• zespół cieśni.
Rozmiar
Obwód nadgarstka (cm)

1
14 – 15

2
15 – 16

3
16 – 17

4
17 – 18

12 cm

30 o

orteza nadgarstka

nr kat. MY2765

2
16 – 20

14 cm

MANUmeyra Comfort

1
12,5 – 16

14 cm

Rozmiar
Obwód nadgarstka (cm)

12 cm

30 o

ZASTOSOWANIE:
• urazy stawu śródręczno-paliczkowego,
• kciuk narciarza,
• zmiany zwyrodnieniowe także o podłożu reumatoidalnym stawu śródręcznego- paliczkowego kciuka,
• niestabilność stawu śródręczno-paliczkowego.

5
18 – 19

6
19 – 20

Rozmiar
Obwód nadgarstka (cm)

Orteza nadgarstka z ujęciem kciuka

nr kat. DRQF3C

2
16 – 19

3
19 – 22

4
22 – 25

CECHY PRODUKTU:
• lekka otwarta konstrukcja wykonana z pianki, nylonu, poliestru,
• anatomicznie profilowana aluminiowa stalka wzmocniona dodatkowo dwiema
fiszbinami,
• orteza zapewnia stabilizację kciuka dzięki dodatkowej uniwersalnej stalce z ujęciem kciukiem,
• profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji
funkcjonalnej,
• trzy paski dociągowe zapewniają prawidłowe dopasowanie do kończyny,
• miękkie wykończenie gwarantuje komfort użytkowania,
• zaopatrzenie uniwersalne na prawą i lewą rękę,
• kolor: czarny.
ZASTOSOWANIE:
leczenie urazów nadgarstka i kciuka oraz dystalnego odcinka przedramienia, przewlekłej niestabilności nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym, rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym, ochrona nadgarstka i kciuka w przy¬padku uprawiania sportów lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstania urazu
(przeciążeń).
ROZMIAR:
Uniwersalny

Ortezy kończyn górnych

Manu Universal

1
13 – 16

12 cm

ZASTOSOWANIE:
• stany zapalne okolicy nadgarstka,
• choroba zwyrodnieniowa stawów,
• reumatoidalne zapalenie stawu nadgarstkowego,
• niestabilności stawu nadgarstkowego,
• skręcenia,
• zespół cieśni.

27
30 o

Orteza nadgarstka

nr kat. MY2762

CECHY PRODUKTU:
• orteza zapewnia stabilne ułożenie nadgarstka,
• możliwość regulacji za pomocą trzech zapięć na rzepy,
• stabilna, aluminiowa szyna, której kształt można dopasować,
• materiał przepuszczający powietrze,
• wersja prawa i lewa,
• kolor: czarny.

14 cm

MANUmedical

Orteza na rękę
i przedramię
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nr. kat. Q41301

Cechy produktu:
• lekka otwarta konstrukcja wykonana z pianki, nylonu , poliestru oraz lycry wzmocniona dodatkowo dwiema fiszbinami,
• konstrukcja zapewnia swobodne ruchy kciuka,
• profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji
funkcjonalnej,
• wyjmowalna anatomicznie wyprofilowana stalka,
• zaopatrzenie uniwersalne na prawą i lewą rękę,
• kolor czarno-niebieski.
Zastosowanie:
zmiany zwyrodnieniowe i stany przeciążeniowe nadgarstka, zespoły bólowe lub stany
zapalne w przebiegu uszkodzeń nadgarstka, ochrona nadgarstka w przypadku uprawiania sportów lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstania urazów
(przeciążeń).
Rozmiar
Obwód nadgarstka (cm)

Versa Fit

Orteza na rękę i przedramię

nr kat. MQ2CE

S
13-15

M
15-18

L
18-20

XL
20-22

CECHY PRODUKTU:
• lekka otwarta konstrukcja wykonana z pianki, nylonu, poliestru,
• anatomicznie profilowana aluminiowa stalka wzmocniona dodatkowo dwiema
fiszbinami,
• profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji
funkcjonalnej,
• trzy paski dociągowe zapewniają prawidłowe dopasowanie,
• miękkie wykończenie gwarantuje komfort użytkowania,
• możliwość wyciągnięcia aluminiowych stalek,
• wyrób dostępny dla prawej i lewej kończyny górnej,
• kolor: niebiesko-czarny.
ZASTOSOWANIE:
leczenie urazów nadgarstka oraz dystalnego odcinka przedramienia, przewlekłej niestabilności nadgarstka z zespołem bólowym,, rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym
lub zachowawczym, ochrona nadgarstka w przypadku uprawiania sportów lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstania urazów i/lub przeciążeń
Rozmiar
Obwód nadgarstka (cm)

XS
<9

STANDARD
9-25

XL
>22

Thumb Versa Fit

Orteza na rękę i przedramię ( z ujęciem kciuka)
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12 cm

nr kat. MQ2C2

CECHY PRODUKTU:
• lekka otwarta konstrukcja wykonana z pianki, nylonu, poliestru,
• anatomicznie profilowana aluminiowa stalka wzmocniona dodatkowo dwiema
fiszbinami,
• orteza zapewnia stabilizację kciuka dzięki specjalnie wyprofilowanej aluminiowej
stalce,
• profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji
funkcjonalnej,
• trzy paski dociągowe zapewniają prawidłowe dopasowanie,
• miękkie wykończenie gwarantuje komfort użytkowania,
• możliwość wyciągnięcia aluminiowych stalek,
• wyrób dostępny dla prawej i lewej kończyny górnej,
• kolor: niebiesko-czarny.
ZASTOSOWANIE:
Leczenie urazów nadgarstka i kciuka oraz dystalnego odcinka przedramienia, przewlekłej niestabilności nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym, rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym lb zachowawczym, ochrona nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym,
rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym, ochrona nadgarstka
i kciuka w przypadku uprawiania sportu lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstawania urazów i/lub przeciążeń.
XL
>22

CECHY PRODUKTU:
• orteza zapewnia stabilne ułożenie nadgarstka,
• możliwość regulacji za pomocą trzech zapięć na rzepy,
• stabilna, aluminiowa szyna, której kształt można dopasować,
• materiał przepuszczający powietrze,
• wersja prawa i lewa ,
• kolor: czarny.

Rozmiar
Obwód nadgarstka (cm)

1
13 – 16

2
16 – 19

3
19 – 22

12 cm

ZASTOSOWANIE:
• urazy stawu siodełkowatego kciuka,
• stany zapalne okolicy nadgarstka,
• choroba zwyrodnieniowa stawów,
• reumatoidalne zapalenie stawu nadgarstkowego,
• niestabilności stawu nadgarstkowego,
• skręcenia,
• zespół cieśni.

30 o

orteza nadgarstka z ujęciem kciuka

nr kat. MY2761

STANDARD
9-25

14 cm

MANUmedical Plus

XS
<9

4
22 – 25

Ortezy kończyn górnych

Rozmiar
Obwód nadgarstka (cm)

Uni Hand

Szyna na dłoń i przedramię

nr kat. DRQF3D
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CECHY PRODUKTU:
• lekka otwarta konstrukcja wyściełana miękką, hypoalergiczną dzianiną zapewniającą komfort użytkowania,
• profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji
funkcjonalnej,
• wyjmowana, anatomicznie wyprofilowana stalka,
• zapinana przy pomocy taśm z rzepem,
• zaopatrzenie uniwersalne na prawą i lewą rękę,
• kolor: czarny.
ZASTOSOWANIE:
schorzenia nadgarstka, śródręcza, placów wymagające unieruchomienia, stabilizacji
i obciążenia zaopatrywanego obszaru. Zabiegi chirurgiczne, zapalenia ścięgien, zespół
cieśni nadgarstka, uszkodzenia nerwów obwodowych oraz CUN (z porażeniem kończyny), reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów.
Rozmiar
Obwód nadgarstka (cm)
Szerokość dłoni (cm)

S
12,5 - 15,5
8

M
15,5 – 17,5
9

L
17,5- 20,5
10

Szyna na dłoń
i przedramię

CECHY PRODUKTU:
• szyna, orteza nadgarstkowo-ręczno-palcowa z ujęciem kciuka,
• mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem,
• wersja lewa i prawa.

nr kat. Q42006

ZASTOSOWANIE:
schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopatrywanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i/lub redukujących dolegliwości
bólowe, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów,
profilaktyka przykurczów, uszkodzenia nerwów obwodowych, zabiegi chirurgiczne.

z ujęciem kciuka

Rozmiar ustala się na podstawie pomiaru szerokości ręki w centymetrach na wysokości
stawów śródręczno-paliczkowych.
Rozmiar
Szerokość ręki (cm)

XS
6-7

S
7-8

M
8-9

L
9 - 10

WHOSP - F

Szyna na dłoń i przedramię

nr kat. DRQF0C

CECHY PRODUKTU:
• szyna, orteza nadgarstkowo-ręczno-palcowa bez ujęcia kciuka,
• możliwość indywidualnego dopasowania i zmiany ustawień wraz z postępami leczenia i usprawniania - dzięki lekkiemu, aluminiowo-stalowemu stelażowi pokrytemu pianką EVA,
• konstrukcja posiada usuwalną, miękką wyściółkę z separatorem palców,
• mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem,
• wersja uniwersalna.
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ZASTOSOWANIE:
schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopatrywanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i/lub redukujących dolegliwości
bólowe, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów,
profilaktyka przykurczów, uszkodzenia nerwów obwodowych, zabiegi chirurgiczne.
Rozmiar ustala się na podstawie pomiaru szerokości ręki w centymetrach na wysokości
stawów śródręczno-paliczkowych.
Rozmiar
Szerokość ręki (cm)

Szyna na dłoń i przedramię z ujęciem kciuka

nr kat. DRQF0D

M
8,0 - 9,5

L
Powyżej 9,5

CECHY PRODUKTU:
• szyna, orteza nadgarstkowo-ręczno-palcowa z ujęciem kciuka,
• możliwość indywidualnego dopasowania i zmiany ustawień wraz z postępami leczenia i usprawniania - dzięki lekkiemu, aluminiowo-stalowemu stelażowi pokrytemu pianką EVA,
• konstrukcja posiada usuwalną, miękką wyściółkę z separatorem palców,
• mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem,
• wersja lewa i prawa.
ZASTOSOWANIE:
schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopatrywanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i/lub redukujących dolegliwości
bólowe, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów,
profilaktyka przykurczów, uszkodzenia nerwów obwodowych, zabiegi chirurgiczne.
Rozmiar ustala się na podstawie pomiaru szerokości ręki w centymetrach na wysokości
stawów śródręczno-paliczkowych.
Rozmiar
Szerokość ręki (cm)

S
6,5 - 8,0

M
8,0 - 9,5

L
Powyżej 9,5

Ortezy kończyn górnych

WHOSP - FT

S
6,5 - 8,0

Aparat Stacka
nr kat. DRQF3A
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CECHY PRODUKTU:
• lekka, higieniczna orteza palcowa ręki z szyną naparstkową do natychmiastowego
zastosowania,
• skuteczna w terapii,
• kolor beżowy.
ZASTOSOWANIE:
unieruchomienie stawów międzypaliczkowych dalszych ręki, uszkodzenie prostownika
palca, złamania awulsyjne, złamania kości paliczków dalszych.
Rozmiar
2
3
4
5
5,5
6
7
Obwód palca w stawie
międzypaliczkowym
5,5 - 6,0 6,0 - 6,5 6,5 - 7,0 7,5 - 8,0 8,5 - 9,0 9,5-10,0 10,5-11,0
dalszym (cm)

Ortezy tułowia
Grupa ortez tułowia to zarówno zaopatrzenie odcinka
piersiowego jak i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.
Należą do nich różnego rodzaju gorsety, mniej lub
bardziej sztywne, odpowiednio wyprofilowane. Wyroby
z tej grupy winny być stosowane w przebiegu ostrych
lub przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa
lędźwiowego i piersiowo-lędźwiowego.

Pas brzuszny
nr kat.: DRQH6

CECHY PRODUKTU:
• pas został wykonany z elastycznej taśmy,
• zapinany przy pomocy rzepa,
• szeroki zakres obwodu w jednym rozmiarze,
• kolor: biały.
ZASTOSOWANIE:
ochrona i stabilizacja po zabiegach operacyjnych w obrębie jamy brzusznej i w okresie
poporodowym.
Rozmiar
Obwód pasa (cm)

S
56 - 71

M
69 - 84

L
81 - 96

XL
94 - 109
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XXL
107 - 122

Wysokość: 26 cm

Pas brzuszny z otworem
stomijnym
nr kat.: DRQH0T1FG

CECHY PRODUKTU:
• pas został wykonany z elastycznej taśmy,
• ze specjalnym otworem do stomi,
• zapinany przy pomocy rzepa,
• szeroka tabela rozmiarów,
• kolor: biały.

Rozmiar
Obwód brzucha (cm)
Wysokość: 24 cm

XS
<80

S
81-90

M
L
XL
XXL
91-100 101-110 111-120 121-140

XXXL
>140

Ortezy tułowia

ZASTOSOWANIE:
• dla osób z przetoką jelita wytworzoną na brzuchu (zwłaszcza w okresie pooperacyjnym) pas zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny w okolicy przetoki,
• przy już powstałych przepuklinach w okolicy przetoki,
• pas wzmacnia mięśnie brzucha podczas wysiłku fizycznego,
• pas można stosować w przypadkach różnego umiejscowienia przetoki.

Gorset
lędźwiowo-krzyżowy
nr kat. PHAH011
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CECHY PRODUKTU:
gorset lędźwiowo - krzyżowy marki Qmed Pharma efektywnie wspomaga proces
leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów, chorób i dysfunkcji stawów międzykręgowych, krążka międzykręgowego, przyczepów mięśniowych oraz więzadeł odcinka
lędźwiowego i przejścia lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa
ZASTOSOWANIE:
• zespoły bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa o różnej etiologii (dyskopatie, spondylartozy, kręgozmyk),
• zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w odcinku lędźwiowym,
• wzmożone napięcia mięśniowe przy dyskopatii.
Rozmiar
Obwód pasa (cm)

Orteza
lędźwiowo-krzyżowa
nr kat. QBE010

S
80 - 90

M
91 - 100

L
101 - 110

XL
111 - 120

XXL
121 - 130

CECHY PRODUKTU:
• sznurówka została wykonana z elastycznych taśm,
• dwie taśmy dociągowe dają lepszą możliwość regulacji docisku grzbietowego
z uwzględnieniem poziomu uszkodzenia,
• bierną stabilizację zapewniają metalowe stalki.
ZASTOSOWANIE:
leczenie zachowawcze w dysfunkcjach odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa
o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku
niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczanie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych - leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych
urazów, przeciążeń, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.
Rozmiar
Obwód pasa (cm)
Wysokość: 24 cm

S
56 - 71

M
69 - 84

L
81 - 96

XL
94 - 109

XXL
107 - 122

Spincare Flex III

Orteza lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. DRQH0B1FG

CECHY PRODUKTU:
• wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
• cztery półelastyczne stalki z tworzywa sztucznego zapewniające bierną stabilizację
(możliwość wyjęcia stalek do prania),
• materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła i wilgoci,
• kolor beżowy.
ZASTOSOWANIE:
leczenie zachowawcze w dysfunkcjach odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa
o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczanie po zabiegach
neurologicznych i ortopedycznych – leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych
urazów, przeciążeń, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.
Rozmiar
Obwód pasa (cm)

S
56 - 71

M
69 - 84

L
81 - 96

XL
XXL
94 - 109 107 - 122
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XXXL
120 - 135

Wysokość: 27 cm

Spinactive

Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg. Wiliamsa

nr kat. DRQH0A

ZASTOSOWANIE:
ostre i podostre bóle lędźwiowe, dyskopatia, rwa kulszowa, bolesne zwyrodnienia kręgosłupa, zespoły przeciążeniowe, stabilizacja okolicy lędźwiowej po zabiegach operacyjnych w trakcie leczenia czynnościowego, zaburzenia napięcia mięśniowego powłok
brzusznych (interwencja chirurgiczna, zagrożenie przepuklinami).
Rozmiar
Obwód pasa (cm)
Wysokość: 25,5 cm

1
52 - 62

2
63 - 74

3
75 - 89

4
90 - 105

5
6
106 - 120 121 - 140

Ortezy tułowia

CECHY PRODUKTU:
• wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
• cztery półelastyczne stalki z tworzywa sztucznego oraz dodatkowo stalki wymienne
(2szt. PCV i 2szt. metalowe),
• materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła i wilgoci,
• system wyczepialnych taśm dodatkowych, umożliwiających regulację docisku
grzbietowego (siły oraz miejsca przyłożenia),
• kolor beżowy.

Spinactive - LS II

Orteza lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. DRQH0K
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CECHY PRODUKTU:
• wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
• materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła i wilgoci,
• cztery metalowe, profilowane stalki zapewniające bierną stabilizację,
• taśmy dociągowe umożliwiające regulację i kierunek siły docisku,
• kolor szaro-czarny.
ZASTOSOWANIE:
ostre i podostre bóle lędźwiowe, dyskopatia, rwa kulszowa, bolesne zwyrodnienia kręgosłupa, zespoły przeciążeniowe, stabilizacja okolicy lędźwiowej po zabiegach operacyjnych w trakcie leczenia czynnościowego, zaburzenia napięcia mięśniowego powłok
brzusznych (interwencja chirurgiczna, zagrożenie przepuklinami).
Rozmiar
Obwód pasa (cm)

1
52 - 62

2
63 - 74

3
75 - 89

4
90 - 105

5
6
106 - 120 121 - 140

Wysokość: 25,5 cm

Spincare Frame

Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa

nr kat. DRQH0I

CECHY PRODUKTU:
• wykonana z elastycznej dzianiny,
• materiał umożliwia odprowadzanie wilgoci i ciepła z miejsca przylegania,
• bierną stabilizację zapewniają cztery metalowe, profilowane stalki,
• szlufki ułatwiające zapięcie,
• kolor szaro-biały.
ZASTOSOWANIE:
ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe obszaru lędźwiowo-krzyżowego (LS), dyskopatie, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa okolicy L-S z zespołem bólowym, stabilizacja po zabiegach operacyjnych i w trakcie leczenia czynnościowego, niestabilność
obszaru L-S.
Rozmiar
Obwód pasa (cm)
Wysokość: 26 cm

1
52 - 62

2
63 - 74

3
75 - 89

4
90 - 105

5
106 - 120

LUMBOmedical

orteza lędźwiowo-krzyżowa z wkładką
masująco-stabilizującą
nr kat. MY274101

CECHY PRODUKTU:
• dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
• wygodne i stabilne zapięcie za pomocą rzepa z szlufkami,
• wkładka zapewnia efekt masażu mięśni okolicy lędźwiowo-krzyżowej i redukuje ból,
• kolor: srebrno-niebieski.
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ZASTOSOWANIE:
• bóle okolicy lędźwiowej różnej etiologii,
• dyskopatie,
• łagodne niestabilności odcinka LS,
• przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
• zmiany zwyrodnieniowe.
Rozmiar
Obwód talii (cm)

LUMBOmedical Comfort

orteza lędźwiowo-krzyżowa
z wkładką masująco-stabilizującą
nr kat. MY274201

1

2

70 – 80

80 – 90

3

4

90 – 100 100 – 110

5

6

110 – 120 120 – 130

CECHY PRODUKTU:
• dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
• podkładka krzyżowa przynosi ulgę i masuje okoliczne mięśnie,
• wygodne i stabilne zapięcie za pomocą rzepa z szlufkami,
• kolor: srebrno-niebieski.

Rozmiar
Obwód talii (cm)

1

2

70 – 80

80 – 90

3

4

90 – 100 100 – 110

5

6

110 – 120 120 – 130

Ortezy tułowia

ZASTOSOWANIE:
• bóle okolicy lędźwiowej różnej etiologii,
• dyskopatie,
• łagodne niestabilności odcinka LS,
• przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
• zmiany zwyrodnieniowe.

LUMBOmedical PRO
orteza lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. MY 274301
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CECHY PRODUKTU:
• materiał dopasowuje się do anatomicznych kształtów i zapewnia wysoki komfort
noszenia,
• wygodne i stabilne zapięcie za pomocą rzepa z szlufkami,
• 4 stalki zapewniające stabilizację odcinka LS,
• kolor: srebrno-niebieski.
ZASTOSOWANIE:
• bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej różnej etiologii,
• dyskopatie,
• łagodne niestabilności odcinka LS,
• przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
• zmiany zwyrodnieniowe.
Rozmiar
Obwód talii (cm)

LUMBOmedical Light
orteza lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. MY274401

1

2

70 – 80

80 – 90

3

4

90 – 100 100 – 110

5

6

110 – 120 120 – 130

CECHY PRODUKTU:
• elastyczna, przepuszczająca powietrze tkanina ,
• zapięcie za pomocą rzepa z szlufkami,
• dodatkowe taśmy dociągowe,
• 4 stabilizujące stalki w części lędźwiowej,
• regulowane, elastyczne zapinanie,
• kolor: czarny.
ZASTOSOWANIE:
• bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej różnej etiologii,
• dyskopatie,
• łagodne niestabilności odcinka LS,
• przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
• zmiany zwyrodnieniowe.
Rozmiar

1

Obwód talii (cm) 64 – 72

2
72 – 80

3
80 – 90

4
90 – 100

5

6

100 – 110 110 – 120

Premium S

Gorset lędźwiowo-krzyżowy

nr kat. DRQH0R

CECHY PRODUKTU:
• sznurówka wykonana z miękkiej, elastycznej, oddychającej i hipoalergicznej
dzianiny,
• dwie półsztywne stalki z tworzywa oraz dwie fiszbiny w części grzbietowej oraz
dwie fiszbiny w części brzusznej (umieszczone na pasach dociągowych zapewniają
zewnętrzną stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego),
• dodatkowe taśmy dociągowe dają możliwość regulacji docisku grzbietowego
z uwzględnieniem poziomu uszkodzenia oraz kontroli kierunku działania dynamicznej korekty postawy,
• posiada wymienne stalki (półsztywne PCV 2 szt. lub profilowane metalowe 2 szt.),
• kolor jasnoszary.

43

ZASTOSOWANIE:
leczenie zachowawcze w dysfunkcjach segmentu ruchowego o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczanie po zabiegach neurochirurgicznych
i ortopedycznych – leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń zawodowych i sportowych, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa
(z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby
zwyrodnieniowej.
Rozmiar
Obwód pasa (cm)

S
85 - 95

M
95 - 105

L
105 - 115

XL
115 - 125

XXL
125 - 135

Wysokość: 29 cm

Spincare PIN

Orteza lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. QBE23020

ZASTOSOWANIE:
przepuklina odcinka lędźwiowego kręgosłupa, stabilizacja odcinka lędźwiowego
w przypadku niestabilności segmentarnej, profilaktyka ponownych urazów, przewlekłe
dolegliwości bólowe o różnej etiologii, intuicyjna i niezwykle prosta konstrukcja zapewnia optymalne dopasowanie siły kompresji.
Rozmiar
Obwód talii (cm)

S
56-71

M
69-84

L
81-96

XL
94-109

XXL
107-122

XXXL
120-135

Ortezy tułowia

CECHY PRODUKTU:
• orteza wykonana z miękkiej i przewiewnej dzianiny dystansowej o podwójnej
strukturze,
• intuicyjny system dociągowy zapewniający indywidualną siłę kompresji w zależności od wymagań pacjenta,
• poliamidowa linka dociągowa wytrzymuje siłę rozciągającą o wartości nie przekraczającej 16 kg,
• szeroki wybór rozmiarów,
• kolor czarny,
• wysokość 24 cm.  

Spincare Flex

Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. DRQH0B1AA
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CECHY PRODUKTU:
• orteza wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
• dynamiczna kontrola zakresu ruchu,
• bierną stabilizację zapewnia pięć półelastycznych, wykonanych z tworzywa stalek
(stalki wszyto asymetrycznie),
• pełne dopasowanie anatomiczne,
• doskonała przepuszczalność powietrza i wilgoci,
• możliwość regulacji wysokości i siły stabilizacji odcinka T-L-S,
• kolor beżowy.
ZASTOSOWANIE:
ostre, podostre i przewlekłe bóle lędźwiowe, dyskopatia, bolesne zwyrodnienia kręgosłupa, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w trakcie leczenia czynnościowego, stenoza kanału kręgowego.
Rozmiar
Obwód pasa (cm)

1
52 - 62

2
63 - 74

3
75 - 89

4
90 - 105

5
6
106 - 120 121 - 140

Wysokość: 31 cm

Spincare Flex II

Wysoka sznurówka
piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa
nr kat. DRQH0B

CECHY PRODUKTU:
• wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
• w części grzbietowej zastosowano dzianinę dystansową, a także dwie dodatkowe
taśmy skośne,
• możliwość kontroli siły docisku za pomocą systemu taśm dociągowych,
• bierną stabilizację zapewnią cztery półelastyczne stalki,
• kolor czarny.
ZASTOSOWANIE:
leczenie zachowawcze w dysfunkcjach segmentu ruchowego o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczanie po zabiegach neurochirurgicznych
i ortopedycznych - leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń zawodowych i sportowych, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa
(z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby
zwyrodnieniowej.
Rozmiar
Obwód pasa (cm)
Wysokość: 31 cm

1
52 - 62

2
63 - 74

3
75 - 89

4
90 - 105

5
6
106 - 120 121 - 140

Gorset Premium

Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. DRQH0U

CECHY PRODUKTU:
• wykonana z elastycznej pianki laminowanej z jednej strony dzianiną siatkową z miękkich włókien poliamidowych oraz z drugiej strony dzianiną bawełnianą,
• elastyczny materiał nie ogranicza konwekcyjnego odprowadzania ciepła, odprowadza wilgoć z powierzchni skóry,
• dwie profilowane aluminiowe stalki pozwalają na ograniczenie ruchomości i odciążenie
elementów mięśniowo-więzadłowych oraz na idealne dopasowanie się ortezy do pacjenta,
• zastosowanie czterech tworzywowych fiszbin w części brzusznej i grzbietowej
wspomaga stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
• system taśm dociągowych zapewnia możliwość regulacji siły stabilizacji,
• może być stosowany jako sznurówka lędźwiowo-krzyżowa, w tym celu posiada wymienne fiszbiny tworzywowe, kolor jasnoszary.
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ZASTOSOWANIE:
leczenie zachowawcze w dysfunkcjach segmentu ruchowego o różnej etiologii i różnym
stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy piersiowo lędźwiowo krzyżowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczanie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych – leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów,
przeciążeń zawodowych i sportowych, wady wrodzone odcinka piersiowo- lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe
w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.
Rozmiar
Obwód pasa (cm)
Wysokość (cm)

Spincare Rigid II
Sznurówka wysoka

nr kat. DRQH0J

S
85 – 95
33

M
95 – 105
33

L
105 – 115
35

XL
115 – 125
35

XXL
125 – 135
35

ZASTOSOWANIE:
zapobieganie i leczenie zespołów bólowych obszaru piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego
(rozłożenie stref nacisku na grzbietowej powierzchni kręgosłupa), choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z zespołami bólowymi, stabilizacja po zabiegach operacyjnych
i w trakcie leczenia czynnościowego, podtrzymanie ściany brzucha przy opuszczaniu
trzewi, kontrola ruchomości odcinka TLS.
Rozmiar
Obwód pasa (cm)

1
52 - 62

2
63 - 74

Wysokość: do rozm. 3: 33 cm, od rozm. 4: 35 cm

3
75 - 89

4
90 - 105

5
106 - 115

Ortezy tułowia

CECHY PRODUKTU:
• wykonana z elastycznej, rozciągliwej dzianiny, materiał ten posiada zdolność odprowadzania wilgoci z powierzchni skóry i nie utrudnia oddawania nadmiaru ciepła
w miejscu przylegania ortezy,
• bierną stabilizację tułowia zapewniają cztery metalowe, profilowane stalki,
• fiszbiny umieszczone po bokach tułowia zapewniają stabilizację boczną,
• regulację kierunku i siły docisku umożliwiają dodatkowe elastyczne taśmy
dociągowe,
• kolor szaro-czarny.

Spincare High

Sznurówka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. DRQH0N
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CECHY PRODUKTU:
• orteza wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
• dwie wysokie, metalowe stalki, dwie wykonane z tworzywa oraz fiszbiny,
• pełne dopasowanie anatomiczne,
• taśmy dociągowe - regulacja siły stabilizacji,
• dodatkowe szelki wspomagające stabilizację odcinka piersiowego oraz korekcję
postawy,
• bardzo dobra przepuszczalność powietrza i wilgoci,
• kolor beżowy.
ZASTOSOWANIE:
ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe obszaru lędźwiowego, dyskopatie - choroba
zwyrodnieniowa kręgosłupa z zespołami bólowymi, stenoza kanału kręgowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych, w trakcie leczenia czynnościowego, hiperkifoza, choroba Scheuermanna, osteoporoza, wady postawy (okrągłe plecy).
Rozmiar
S
Obwód pasa (cm) 80 - 90

M
L
90 - 100 100 - 110

XL
110 - 120

XXL
XXXL
120 - 130 130 - 140

Wysokość korpusu: 30 cm, wysokość całości: 54 cm

Spincare High Plus

Sznurówka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa

nr kat. DRQH0P

CECHY PRODUKTU:
• orteza wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
• składa się z dwóch części: sznurówki lędźwiowo-krzyżowej oraz prostotrzymacza
(dopinany przy pomocy rzepów),
• w części lędźwiowo-krzyżowej znajdują się dwie metalowe, profilowane stalki,
dwie półelastyczne stalki oraz dwie fiszbiny, w części prostotrzymacza znajdują się
dwie możliwe do profilowania stalki,
• miękkie wyściełanie dołu pachowego zapobiegające otarciom i podrażnieniom,
• trzy taśmy dociągowe umożliwiające regulację siły docisku,
• możliwość stosowania w dwóch wariantach: samej sznurówki lub wraz
z prostotrzymaczem.
• kolor beżowy.
ZASTOSOWANIE:
ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe obszaru lędźwiowego, dyskopatie, choroba
zwyrodnieniowa kręgosłupa z zespołami bólowymi, stenoza kanału kręgowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych i w trakcie leczenia czynnościowego, hiperkifoza piersiowa, choroba Scheuermanna, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK),
osteoporoza, osłabienie mięśni brzucha, wady postawy (okrągłe plecy).
Rozmiar
S
Obwód pasa (cm) 80 - 90

M
L
90 - 100 100 - 110

Wysokość korpusu: 31 cm
Wysokość z prostotrzymaczem: 54 cm

XL
110 - 120

XXL
XXXL
120 - 130 130 - 140

Premium TLS

Wysoka orteza kręgowa

nr kat. DRQH0S

CECHY PRODUKTU:
• wykonana z elastycznej pianki laminowanej z jednej strony dzianiną siatkową
z miękkich włókien poliamidowych oraz z drugiej strony dzianiną bawełnianą,
• elasyczny materiał nie ogranicza konwekcyjnego odprowadzania ciepła, odprowadza wilgoć z powierzchni skóry,
• cztery elastyczne stalki w części grzbietowej pozwalają na ograniczenie ruchomości
i odciążenie elementów mięśniowo-więzadłowych oraz na idealne dopasowanie się
ortezy do pacjenta,
• dwie dodatkowe elastyczne stalki w części LS wzmacniają siłę stabilizacji tego
odcinka,
• zastosowanie czterech tworzywowych fiszbin w części brzusznej wspomaga stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
• dodatkowe taśmy naramienne wspomagają korekcję i utrzymanie prawidłowej postawy ciała,
• system taśm dociągowych zapewnia możliwość regulacji siły stabilizacji,
• kolor jasnoszary.

Rozmiar
Obwód pasa (cm)
Wysokość: 51 cm

S
85 - 95

M
95 - 105

L
105 - 115

XL
115 - 125

XXL
125 - 135

Ortezy tułowia

ZASTOSOWANIE:
wielopoziomowa dyskopatia, niestabilność kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa
z zespołami bólowymi, dolegliwości bólowe w obszarze TLS o różnej etiologii, stabilizacja
po zabiegach operacyjnych, doleczanie pogorsetowe.
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Gorset ortopedyczny HX-3
typu Jewetta

nr kat. DRQB0D,
nr kat. DRQB0C - pelota w kształcie litery V

CECHY PRODUKTU:
• lekka aluminiowa konstrukcja umożliwiająca idealne dopasowanie ramy do sylwetki pacjenta,
• miękkie wyściełanie zapewnia komfort użytkowania,
• możliwość regulacji wysokości oraz szerokości górnej części gorsetu,
• łatwe i wygodne zapięcie peloty tylnej umożliwiające regulację jej docisku
grzbietowego,
• gorset dostępny w wersji z pelotą V.
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ZASTOSOWANIE:
stabilizacja piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (T6-L-S) w stanach
ostrych, przewlekłych i nieoperacyjnych, reklinacja trzonów kręgowych, stabilizacja
odcinka T6-L-S po operacjach neurochirurgicznych, neuroortopedycznych, onkologicznych i innych.
Rozmiar
Wysokość od rękojeści mostka do
spojenia łonowego (cm)

Gorset ortopedyczny HX-3
typu Jewetta z uchylną ramą
nr kat. DRQ0B

S

M

L

37,0 - 44,0

41,0 - 48,0

45,0 - 52,0

ZASTOSOWANIE:
stabilizacja piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (T6-L-S) w stanach
ostrych, przewlekłych i nieoperacyjnych, reklinacja trzonów kręgowych, stabilizacja
odcinka T6-L-S po operacjach neurochirurgicznych, neuroortopedycznych, onkologicznych i innych.
Rozmiar
Wysokość od rękojeści mostka do
spojenia łonowego (cm)

S

M

L

37,0 - 44,0

41,0 - 48,0

45,0 - 52,0

Ortezy tułowia

CECHY PRODUKTU:
• lekka aluminiowa konstrukcja umożliwiająca idealne dopasowanie ramy do sylwetki pacjenta,
• miękkie wyściełanie zapewnia komfort użytkowania,
• możliwość regulacji wysokości oraz szerokości górnej części gorsetu,
• łatwe i wygodne zapięcie peloty tylnej umożliwiające regulację jej docisku
grzbietowego,
• przystosowany do pozycji siedzącej (powyżej 90° zgięcia w stawach biodrowych).

Prostotrzymacz
ósemkowy
nr kat. QSM00091
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CECHY PRODUKTU:
• wykonany z taśm z dzianiny welurowej laminowanej pianką,
• konstrukcja ortezy posiada duże możliwości regulacyjne, co pozwala na korekcję
wad postawy u osób w różnym wieku.
ZASTOSOWANIE:
urazy obojczyka niewymagające interwencji chirurgicznej i ortopedycznej, wady postawy niewymagające interwencji chirurgicznej, zespoły bólowe piersiowego odcinka
kręgosłupa, hyperkifoza piersiowa.
Rozmiar uniwersalny

Spincare Extensor
Prostotrzymacz

nr kat. DRQH0L

CECHY PRODUKTU:
• wykonany z elastycznych taśm,
• cztery półelastyczne stalki zapewniające stabilizację,
• materiał umożliwia odprowadzanie ciepła i wilgoci,
• zaopatrzony w peloty chroniące doły pachowe.
ZASTOSOWANIE:
urazy obojczyka niewymagające interwencji chirurgicznej i ortopedycznej, wady postawy niewymagające interwencji chirurgicznej, zespoły bólowe piersiowego odcinka
kręgosłupa, hiperkifoza piersiowa.
Rozmiar
Obwód klatki
piersiowej (cm)

1

2

3

4

5

6

40 - 50

50 - 60

60 - 70

70 - 80

80 - 90

90 - 100

ORTEZY
KOŃCZYN DOLNYCH
Grupa ortez kończyn dolnych, które w zależności
od typu doskonale stabilizują, unieruchamiają lub
zabezpieczają stawy kolanowy lub skokowy. To sprzęt
o szerokim zakresie zastosowania – od prostych
ortez uciskowych do skomplikowanych aparatów
pooperacyjnych z regulacją kąta zgięcia.

Orteza stabilizująca
rzepkę
nr kat. QKN00091

CECHY PRODUKTU:
• opaska wykonana z miękkiej dzianiny,
• zawiera silikonową wkładkę wywierającą miejscowy nacisk na więzadło własne
rzepki,
• regulowana taśma pozwala na dopasowanie obwodowe ortezy oraz aplikacje właściwej kompresji.
ZASTOSOWANIE:
zespół rzepkowo-udowy, zapalenie więzadła rzepki, zapalenia przyczepu więzadła do
szczytu rzepki, choroba Osgood-schlattera, kolano skoczka.
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Rozmiar uniwersalny

Stabilizator stawu
kolanowego
nr kat. PHAI021

CECHY PRODUKTU:
stabilizator stawu kolanowego marki Qmed Pharma nadaje się zarówno do celów
sportowych - chroni i usztywnia staw kolanowy, jak i do celów rehabilitacyjnych - pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu kolanowego.
ZASTOSOWANIE:
• przeciążenia wynikające z obciążeń wysiłkowych,
• zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu,
• proﬁlaktyka występowania urazu,
• wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu kolanowego.
Rozmiar
Obwód stawu kolanowego (cm)

S
27 - 33

M
30 - 38

L
39 - 45

XL
46 - 49

ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH

Orteza stawu kolanowego
nr kat. DRQI5B
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CECHY PRODUKTU:
• orteza składa się z tutora wykonanego z wielokierunkowo elastycznej, oddychającej dzianiny,
• pierścień otaczający rzepkę ogranicza jej boczną ruchomość przy zachowaniu pełnej amplitudy ruchów stawu,
• uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej.
ZASTOSOWANIE:
profilaktyka zespołów przeciążeniowych stawu kolanowego, zespoły bólowe stawu kolanowego o różnej etiologii, stany zapalne stawu kolanowego (również przebiegające
z obrzękiem), stabilizacja i odciążenie struktur mięśniowo-więzadłowych w przypadku
zmian zwyrodnieniowych, ochrona stawu podczas aktywności sportowych i zawodowych, odciążenie oraz stabilizacja rzepki.
Rozmiar
Obwód stawu kolanowego na
wysokości środka rzepki (cm)

GENUmeyra

S

M

L

XL

33 - 36

36 - 38

38 - 41

41 - 43

CECHY PRODUKTU:
• dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
• silikonowe ujęcie rzepki zapewniające jej odciążenie i stabilizację boczną,
• boczne sprężyste elementy zapewniają większe bezpieczeństwo,
• bezuciskowe krawędzie,
• fiszbiny wspomagające boczną stabilizację stawu,
• uniwersalne zaopatrzenie dla prawej i lewej kończyny,
• kolor: niebiesko-srebrny, czarny.

orteza stawu kolanowego

Nr kat. MY 2711 - kolor srebrno-niebieski
MY 2714 - kolor czarny

ZASTOSOWANIE:
• stany zapalne różnego pochodzenia,
• obrzęki i wysięki stawu kolanowego,
• lekkie niestabilności,
• gonartroza,
• przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego okolicy sta- 14 cm
wu kolanowego,
• przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
• zmiany zwyrodnieniowe.
12 cm

Rozmiar
Obwód łydki (cm)
Obwód uda (cm)

0
25 – 28
35 – 38

1
28 – 31
38 – 41

2
31 – 34
41 – 44

3
34 – 37
44 – 47

4
37 – 40
47 – 50

5
40 – 43
50 – 53

6
43 – 46
53 – 56

7
46 – 49
56 – 59

3 XL
34 – 37
47 – 50

4 XL
37 – 40
50 – 53

5 XL
40 – 43
53 – 56

6 XL
43 – 46
56 – 59

30 o

7 XL
46 – 49
59 – 62

Motive

Orteza stawu kolanowego otwarta

nr kat. DRQI0C

CECHY PRODUKTU:
• orteza typu otwartego wykonana z nowoczesnej dzianiny dystansowej AIR-X
(elastyczna, oddychająca),
• zegary pozwalają na podwójne ograniczenie zakresu wyprostu: 0°, 20°, 30°, 40°
i zgięcia: 45°, 60°, 75°, 90°,
• wycięcie na rzepkę wykończone lamówką,
• zamknięty dół podkolanowy,
• boczną stabilizację zapewniają policentryczne stalki, zapobiegają one także przed
przeprostem,
• system poprzecznych pasów dociągowych o przeciwnym przebiegu,
• kolor czarny.
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ZASTOSOWANIE:
podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana
z nią niestabilność stawu kolanowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności
unieruchomienia stawu (urazy więzadeł pobocznych-doleczanie).
Rozmiar
1
2
3
Obwód uda* (cm)
36 - 39
40 - 43
44 - 48
* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.

4
49 - 54

5
55 - 60

Długość ortezy 32,5 cm

Reflex

Orteza stabilizująca stawu kolanowego

nr kat.: Wersja otwarta: MQB3K
Wersja zamknięta: MQB3M

CECHY PRODUKTU:
• orteza wykonana z oddychającego materiału, o strukturze przestrzennej (dystansowej),
• materiał odprowadza wilgoć, dzięki czemu poprawia komfort użytkowania,
• szyny boczne umożliwiają dokształtowanie do anatomicznych kształtów kończyny
co wpływa na poprawę kontroli ruchu i wygodę użytkowania,
• wyjmowane taśmy umożliwiają aplikację z prawej i lewej strony, a umiejscowione
na nich oznaczenia zapewniają pacjentom ich prawidłowe zapięcie,
• delikatny, nie marszczący się materiał o specjalnym naprężeniu zapobiega podrażnieniom i uciskom w dole podkolanowym,
• dla wszystkich wersji zamkniętych występuje dodatkowo pierścień stabilizujący
rzepkę,
• wersja otwarta i zamknięta,
• długość ortezy 31 cm.
ZASTOSOWANIE:
łagodne niestabilności stawu kolanowego różnej etiologii.

* pomiaru dokonujemy 15 cm powyżej środka rzepki
** dotyczy ortezy otwartej

XL
57 - 64

XXL
64 - 72

XXXL**
72 - 78

ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH

Rozmiar
XS
S
M
L
Obwód uda* (cm) 30 - 36 36 - 44 44 - 50 50 - 57

Orteza stawu kolanowego
stabilizująca
typ: bez regulacji kąta zgięcia
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nr kat. QKN01021, QKN01031, QKN01041, QKN01051

CECHY PRODUKTU:
• orteza typu otwartego wykonana z dzianiny poliamidowej laminowanej neoprenem,
• boczną stabilizację stawu zapewniają policentryczne stalki,
• system taśm dociągowych umożliwia regulację siły docisku,
• otwór na rzepkę oraz odkryty dół podkolanowy zapewniający swobodny ruch zgięcia stawu.
ZASTOSOWANIE:
ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe o względnie niewielkim nasileniu o różnej
etiologii, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego, urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu, wspomaganie aparatu więzadłowego stawu kolanowego.
Rozmiar
S
M
L
XL
Obwód uda (cm)
41 - 44
44 - 47
47 - 50
50 - 53
Doboru rozmiaru dokonuje się na podstawie pomiaru obwodu uda (w cm) 15 cm
powyżej środka rzepki.
Długość ortezy 31 cm

Orteza stawu kolanowego
stabilizująca
typ: z regulacją kąta zgięcia

nr kat. QKN04020, QKN04030, QKN04040, QKN04050

CECHY PRODUKTU:
• wykonana z dzianiny poliamidowej laminowanej neoprenem,
• zegar daje możliwość blokady zgięcia i wyprostu w kątach 15°, 30°, 60°, 90°,
• boczną stabilizację stawu zapewniają stalki z policentrycznymi zamkami dającymi
możliwość podwójnego ograniczenia kąta zgięcia i wyprostu,
• system taśm dociągowych umożliwia regulację siły docisku,
• otwór na rzepkę oraz odkryty dół podkolanowy zapewniający swobodny ruch zgięcia stawu.
Wskazania:
ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe o względnie niewielkim nasileniu o różnej
etiologii, leczenie czynnościowe urazów stawu kolanowego wymagające ograniczenia
zakresu ruchu, urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu, wspomaganie aparatu więzadłowego stawu kolanowego.
Rozmiar
S
M
Obwód uda* (cm)
41 - 44
44 - 47
* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.
Długość ortezy 31 cm

L
47 - 50

XL
50 - 53

S-move

Orteza stawu kolanowego otwarta

nr kat. DRQI0I

CECHY PRODUKTU:
• wykonana z nowoczesnej, wielokierunkowo elastycznej, oddychającej dzianiny
AirX z wykończeniem „moisture management” - szybkoschnąca, odprowadzająca
wilgoć, nie tracąca właściwości po praniu,
• korpus dzianinowy profilowany anatomicznie do kształtu kończyny z uwzględnieniem fizjologicznej pozycji rzepki,
• otwarta konstrukcja korpusu zapewnia łatwe i szybkie zakładanie, a także możliwość regulacji obwodowej,
• boczną stabilizację stawu zapewniają dwie aluminiowe stalki,
• czteroosiowy opatentowany zegar pozwala na ograniczenie zakresu ruchu w wybranym terapeutycznym, zakresie wyprostu: 10°, 20°, 30°, zgięcia: 45°, 60°, 90° oraz
unieruchomienia w 0°,
• dodatkowe taśmy stabilizujące o przeciwstawnym przebiegu zapewniają właściwe
umiejscowienie stalek oraz zapobiegają przemieszczaniu i obracaniu się ortezy
względem kończyny,

59

ZASTOSOWANIE:
przeciążenia i mikrourazy aparatu mięśniowo-więzadłowego, dolegliwości bólowe w obrębie
stawu kolanowego różnej etiologii, zmiany zwyrodnieniowe, niestabilności bocznej stawu kolanowego różnej etiologii, doleczanie uszkodzeń więzadeł pobocznych stawu kolanowego.
Rozmiar
1
2
3
Obwód uda* (cm)
36 - 39
40 - 43
44 - 48
* obwód mierzony 15 cm powyżej środka rzepki
Długość ortezy 34,5 cm

S-move

Orteza stawu kolanowego zamknięta

nr kat. DRQI0D

4
49 - 54

5
55 - 60

CECHY PRODUKTU:
• orteza została wykonana z nowoczesnej, wielokierunkowo elastycznej, oddychającej dzianiny AirX,
• boczną stabilizację stawu zapewniają policentryczne stalki,
• zegary pozwalają na podwójne ograniczenie zakresu ruchu wyprostu 10°, 20°, 30°
i zgięcia 45°, 60°, 90° oraz unieruchomienia 0°,
• dwie dodatkowe taśmy stabilizujące pozwalają na regulację siły kompresji,
• orteza posiada wyprofilowany otwór na rzepkę, który zapewnia jej boczną stabilizację oraz odciążenie stawu rzepkowo-udowego.
ZASTOSOWANIE:
podostre, przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu
więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią
niestabilność stawu kolanowego w płaszczyźnie strzałkowej, stabilizacja po zabiegach
operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu (urazy więzadeł pobocznych-doleczanie).

Długość ortezy 35,5 cm

4
49 - 54

5
55 - 60

ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH

Rozmiar
1
2
3
Obwód uda* (cm)
36 - 39
40 - 43
44 - 48
* obwód mierzony 15 cm powyżej środka rzepki

Motive Plus

Orteza długa stawu kolanowego z regulacją
kąta zgięcia
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nr kat. DRQI0S

CECHY PRODUKTU:
• orteza typu otwartego wykonana z nowoczesnej dzianiny dystansowej AIR-X (elastyczna, oddychająca),
• wycięcie na rzepkę wykooczone lamówką,
• zamknięty dół podkolanowy,
• boczną stabilizację zapewniają policentryczne stalki, zapobiegają one także przed
przeprostem,
• system poprzecznych pasów dociągowych o przeciwnym przebiegu,
• kolor czarny,
• długość 40 cm.
ZASTOSOWANIE:
podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana
z nią niestabilnośd stawu kolanowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności
unieruchomienia stawu (urazy więzadeł pobocznych-doleczanie).
Rozmiar
1
2
3
Obwód uda* (cm)
36 - 39
40 - 43
44 - 48
* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.

Reflex Long

Orteza stabilizująca stawu kolanowego

nr kat.: Wersja otwarta: MQB3N
Wersja zamknięta: MQB3O

4
49 - 54

5
55 - 60

CECHY PRODUKTU:
• orteza wykonana z oddychającego materiału, o strukturze przestrzennej (dystansowej),
• materiał odprowadza wilgoć, dzięki czemu poprawia komfort użytkowania,
• szyny boczne umożliwiają dokształtowanie do anatomicznych kształtów kończyny
co wpływa na poprawę kontroli ruchu i wygodę użytkowania,
• wyjmowane taśmy umożliwiają aplikację z prawej i lewej strony, a umiejscowione
na nich oznaczenia zapewniają pacjentom ich prawidłowe zapięcie,
• delikatny, nie marszczący się materiał o specjalnym naprężeniu zapobiega podrażnieniom i uciskom w dole podkolanowym,
• dla wszystkich wersji zamkniętych występuje dodatkowo pierścień stabilizujący
rzepkę,
• wersja otwarta i zamknięta,
• długość ortezy 40 cm.
ZASTOSOWANIE:
łagodne niestabilności stawu kolanowego różnej etiologii.
Rozmiar
XS
S
M
L
Obwód uda* (cm) 30 - 36 36 - 44 44 - 50 50 - 57
* pomiaru dokonujemy 15 cm powyżej środka rzepki
** dotyczy ortezy otwartej

XL
57 - 64

XXL
64 - 72

XXXL**
72 - 78

GENUmeyra IMS

orteza unieruchamiająca staw kolanowy

Nr kat. 271201

CECHY PRODUKTU:
• wyściółka z miękkimi brzegami,
• wzmocnienia o anatomicznym kształcie,
• proste i stabilne zapięcia na rzepy,
• zdejmowalna podkładka dla dołu podkolanowego,
• uniwersalne zaopatrzenie dla prawej i lewej kończyny,
• kolor: granatowy.

63

ZASTOSOWANIE:
• pooperacyjne i pourazowe unieruchomienie stawu kolanowego.
Rozmiar
Długość (cm)

Aparat na goleń i udo
nr kat. QKM010

0
40

1
48

2
58

CECHY PRODUKTU:
• orteza wykonana z welurowej dzianiny poliamidowej,
• wnętrze ortezy wyściełane jest miękką dzianiną frotte,
• trzy stalki (jedna z tyłu i dwie symetrycznie z boków stawu),
• dzięki systemowi taśm dociągowych oraz możliwości przepinania stalek bocznych
orteza daje duże możliwości regulacji obwodu oraz idealnego dopasowania do
kształtu kończyny,
• orteza posiada wyprofilowany otwór na rzepkę.
ZASTOSOWANIE:
stany wymagające unieruchomienia stawu kolanowego po zabiegach operacyjnych lub
urazach tej okolicy.
XXL
>53

ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH

Rozmiar
S
M
L
XL
Obwód uda* (cm)
41 - 44
44 - 47
47 - 50
50 - 53
* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.
UWAGA! Produkt występuje w trzech długościach: 45, 50 i 56 cm.
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Orteza pooperacyjna
stawu kolanowego
z zegarem
nr kat. QKM06090

CECHY PRODUKTU:
• dwuszynowa boczna stabilizacja,
• lekka, otwarta konstrukcja zapobiegająca otarciom i odparzeniom skóry,
• cztery taśmy stabilizujące, samoprzyczepne,
• łatwy w obsłudze zamek, możliwość ograniczenia kąta zgięcia/wyprostu (zgięcia
0°-120° co 10°, wyprostu 0-90° co 10°),
• uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej.
Wskazania:
stany wymagające unieruchomienia lub kontroli zakresu ruchu w stawie kolanowym po
zabiegach operacyjnych lub urazach tej okolicy.
Rozmiar uniwersalny
Regulacja długości od 49,5 do 62 cm

Orteza stawu kolanowego
obejmująca goleń i udo
z regulacją ruchomości

numer katalogowy: DRQI3S

CECHY PRODUKTU:
• dwuszynowa boczna stabilizacja,
• lekka, otwarta konstrukcja zapobiegająca otarciom i odparzeniom skóry,
• cztery taśmy stabilizujące samoprzyczepne,
• łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne
• ograniczenie kąta zgięcia/wyprostu, zgięcie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°,
120°, wyprost: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
• płaska konstrukcja zamka,
• możliwość zablokowania zamka w 0°, 15°, 30°, 45°,
• uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej.
ZASTOSOWANIE:
stany wymagające unieruchomienia lub kontroli zakresu ruchu w stawie kolanowym po
zabiegach operacyjnych lub urazach tej okolicy.
Długość ortezy od 56 do 72 cm

Rush

Orteza pooperacyjna stawu kolanowego
(Aparat na goleń i udo)
nr kat. DRQI0N

CECHY PRODUKTU:
• dwuszynowa boczna stabilizacja,
• pięć samoprzyczepnych niezależnie regulowanych taśm stabilizujących w tym pas
podrzepkowy,
• łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie
kąta zgięcia: od 0° do 120°, co 10° i wyprostu: od -10° do 90° co 10°,
• możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick
Lock w 0°,15°,30°,45°,
• płaska konstrukcja zegara,
• intuicyjny system dopasowania długości ortezy,
• panel przedni umożliwiający szybkie dopasowanie obwodów ortezy,
• możliwość podpięcia opaski chłodzącej do konstrukcji zegara,
• miękkie wyściełanie chroni kończynę oraz utrzymuje ortezę w pożądanym położeniu,
• uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej,
• waga ortezy nie przekracza 800 g,
• regulacja długości w przedziale: 48 – 61 cm (udo: 22 – 28 cm, goleń: 26 – 33 cm).
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ZASTOSOWANIE:
ograniczenie ruchomości stawu w wymaganym zakresie kątowym, do całkowitego unieruchomienia, po zabiegach operacyjnych, leczenie i doleczenie urazów stawu kolanowego i okolicznych tkanek wymagających kontroli zakresu ruchu.
Rozmiar uniwersalny

ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH

Compact Pro

Orteza pooperacyjna stawu kolanowego
(Aparat na goleń i udo)
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nr kat. OV51600

CECHY PRODUKTU:
• dwuszynowa boczna stabilizacja,
• cztery samoprzyczepne niezależnie regulowane taśmy stabilizujące,
• łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie
kąta zgięcia/wyprostu, zgięcia:
od 0° do 120°, wyprostu: od  0° do 90°,
• możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick
Lock w 0°,15°,30°,45°,
• płaska konstrukcja zegara
• intuicyjny system dopasowania długości ortezy,
• panel przedni umożliwiający szybkie dopasowanie obwodów ortezy,
• miękkie wyściełanie chroni kończynę oraz utrzymuje ortezę w pożądanym
położeniu,
• uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej,
• regulacja długości w przedziale: 49 – 66cm.
ZASTOSOWANIE:
ograniczenie ruchomości stawu w wymaganym zakresie kątowym, do całkowitego unieruchomienia, po zabiegach operacyjnych, leczenie i doleczenie urazów stawu kolanowego i okolicznych tkanek wymagające kontroli zakresu ruchu.
ROZMIAR:
Uniwersalny

Follow

Orteza stawu kolanowego z regulacją zakresu
ruchomości
nr kat. DRQI0E

CECHY PRODUKTU:
• specjalnie wyprofilowana lekka konstrukcja,
• rama wykonana z aluminium o podwyższonej wytrzymałości stosowanej w przemyśle
lotniczym,
• opatentowany czteroosiowy zegar odzwierciedlający fizjologiczny ruch stawu kolanowego (toczenia i poślizgu),
• czteropunktowy system podparcia,
• zegary pozwalają na podwójne ograniczenie zakresu ruchu wyprostu 10°, 20° ,30°
i zgięcia 10° , 20° , 30° 45° , 60° , 90°, 110° oraz unieruchomienia w 0°,
• ruchome uchwyty pasów,
• orteza wykonana z materiałów nierdzewnych, odpornych na substancje takie jak:
woda, chlor, sól, niska temperatura,
• wersja na prawą i lewą nogę.
ZASTOSOWANIE:
orteza przeznaczona dla osób z niestabilnością stawu kolanowego różnej etiologii, stosowana w przypadku uszkodzeń więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL, pomaga w procesie rehabilitacji po zabiegu i powrocie do pełnej sprawności.
Rozmiar
Obwód uda* (cm)
Obwód kolana (cm)
Obwód łydki** (cm)
XS
33 - 39
30 - 33
25 - 30
S
39 - 47
33 - 35
30 - 35
M
47 - 53
35 - 38
35 - 40
L
53 - 59
38 - 43
40 - 47
XL
59 - 67
43 - 48
47 - 50
* mierzony 15 cm powyżej środka rzepki, ** mierzony 15 cm poniżej środka rzepki

Game Changer
Orteza OA

nr kat. lewa - OV 49001
prawa - OV 49002

CECHY PRODUKTU:
• lekka, perforowana, elastyczna rama,
• podkładki z nowoczesnej dzianiny zapewniające stabilne umiejscowienie ortezy
(system antymigracyjny dzięki poduszkom z sylikonem),
• system jednorazowego dopasowywania taśm stabilizujących, wygodne w użytkowaniu zapięcia,
• powtarzalny, łatwo mierzalny system aplikacji siły korygującej,
• płaski, lekki zamek z blokadą przeprostu,
• wersja na prawą i lewą kończynę.
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ZASTOSOWANIE:
jednoprzedziałowe zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego, doleczanie pooperacyjne lub okres rehabilitacji wymagający jednoprzedziałowego odciążenia stawu, korekcja osi stawu i jego stabilizacja, wskazany dla pacjentów podejmujących aktywności
o małej i średniej intensywności.
ROZMIAR:
Uniwersalny

First

Orteza stabilizujaco-korygujaca
stawu kolanowego
nr kat. DRQI5A

CECHY PRODUKTU:
• anatomicznie wyprofilowana, niezwykle lekka rama aluminiowa,
• policentryczny zamek dający możliwość podwójnego ograniczenia zakresu kątowego ruchu zgięcia 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, wyprostu 0°, 10°, 20°, 30°, 40° oraz
unieruchomienia w 0°,
• taśmy stabilizujące zapewniające właściwe umiejscowienie oraz skuteczność działania ortezy,
• przepuszczające powietrze podkładki kłykciowe (pod zegarem) zapewniające komfort użytkowania - zapobiegające podrażnieniom skóry i otarciom,
• w zestawie wymienne elementy wyściółki,
• orteza w wersji na prawą i lewą kończynę.
ZASTOSOWANIE:
stabilizacja po urazach ACL, PCL, MCL, LCL, ochrona stawu kolanowego podczas pourazowego powrotu do aktywności sportowej, doleczanie po zabiegach rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego.
M
47 - 53

Długość ortezy dla rozm. XS, S - 35 cm, dla rozm. M i L - 36 cm

L
53 - 60

ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH

Rozmiar
XS
S
Obwód uda* (cm)
33 - 39
39 - 47
* pomiaru dokonujemy 15 cm powyżej środka rzepki

Orteza typu KAFO

Aparat szynowo-opaskowy na kończynę dolną

nr kat. DRQI5D
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CECHY PRODUKTU:
• cztery taśmy stabilizujące samoprzyczepne,
• lekka, otwarta konstrukcja zapobiega otarciom i odparzeniom skóry,
• element stabilizujący stopę wykonany z aluminium i pianki EVA,
• możliwość regulacji wysokości elementu stabilizującego stopę,
• dwuszynowa boczna stabilizacja wykonana ze stopów aluminium,
• łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie
kąta zgięcia/wyprostu, zgięcie:
• 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, wyprost: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
• płaska konstrukcja zamka 0°, 15°, 30°, 45°,
• możliwość wsunięcia elementu stabilizującego stopę w but.
ZASTOSOWANIE:
stany po zabiegach operacyjnych stawu kolanowego z koniecznością wyłączenia ruchów stawu skokowego dla lepszego efektu stabilizacyjnego, urazy bądź stany chorobowe stawu kolanowego pochodzenia neurologicznego bądź ortopedycznego
wymagające jego stabilizacji, unieruchomienia lub kontroli zakresu ruchu połączone
z niedowładem stopy.
TABELA ROZMIARÓW:
Rozmiar uniwersalny
Długość ortezy od 56 do
72 cm (A)
Element stabilizujący stopę od 13,5 do 16 cm (B)
Długość ortezy z elementem stabilizującym stopę
od 69,5 do 88 cm (C)

Orteza stawu biodrowego
nr kat. DRQI0B

Długość elementu Długość
unieruchamiającego
stopy
stopę (D)
(cm)
Rozmiar
cm
cm
S
16
< 22
M
17,5
22 - 25
L
19
>25

A
C

B

CECHY PRODUKTU:
• orteza składa się z elastycznej taśmy obejmującej biodra oraz taśmy udowej wykonanej z dzianiny poliamidowej, zakończonej rzepem,
• pomiędzy taśmami znajduje się pelota biodrowa wykonana z pianki poliuretanowej
laminowanej dzianiną welurową,
• dodatkowo orteza posiada dopinane usztywnienie wykonane z folii pentapro obszytej dzianiną welurową,
• dzięki swojej konstrukcji orteza zapewnia stabilizację stawu biodrowego, jego kontrolowany ruch oraz kompresję tkanek miękkich w obrębie biodra i górnej części uda,
• wersja prawa i lewa,
• kolor czarny.
ZASTOSOWANIE:
orteza wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów, chorób i dysfunkcji
stawu biodrowego poprzez zapewnienie kontroli zakresu ruchów oraz kompresję tkanek
miękkich okolicy stawu biodrowego. Pooperacyjna kompresja biodra po zespoleniach złamań międzykrętarzowych, pooperacyjna kompresja biodra po osteotomiach międzykrętarzowych oraz endoprotezoplastyce, zmiany przeciążeniowe stawu biodrowego, zmiany
zwyrodnieniowe stawu biodrowego, zespoły bólowe stawu biodrowego różnej etiologii.
Rozmiar
Obwód biodra (cm)

S
75 - 90

M
90 - 105

L
105 - 120

XL
120 - 140

Stabilizator stawu
skokowego
nr kat. PHAI011

CECHY PRODUKTU:
stabilizator stawu skokowego marki Qmed Pharma nadaje się zarówno do celów
sportowych - chroni i usztywnia staw skokowy, jak i do celów rehabilitacyjnych - pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu skokowego.
ZASTOSOWANIE:
• przeciążenia wynikające z obciążeń wysiłkowych,
• zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu,
• proﬁlaktyka występowania urazu,
• wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu skokowego.
Rozmiar
Obwód stawu skokowego (cm)

ACHILLOmedical

stabilizator stawu skokowego

Nr kat. MY 2721 - kolor srebrno-niebieski
MY 2723 - kolor czarny

S
19 - 21

M
22 - 24
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L
25 - 27

XL
28 - 30

CECHY PRODUKTU:
• dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie to kształtu ciała,
• boczne silikonowe wkładki odciążające ścięgno Achillesa,
• silikonowy podpiętek redukujący napięcie ścięgna,
• wersja prawa i lewa,
• kolor: srebrno-niebieski, czarny.
ZASTOSOWANIE:
• pourazowe i pooperacyjne stany zapalne ścięgna Achillesa,
• przeciążenia ścięgna Achillesa.
Rozmiar
Obwód kostki (cm)

1
17 – 19

2
19 – 21

30 o
12 cm

4
23 – 25

5
25 – 27

ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH

14 cm

3
21 – 23

MALLEOmedical

stabilizator stawu skokowego

Nr kat. MY 2722 - kolor srebrno-niebieski
MY 2724 - kolor czarny
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CECHY PRODUKTU:
• dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
• boczne silikonowe wkładki zapewniają optymalną kompresję,
• elastyczne brzegi bezuciskowe,
• wersja prawa i lewa ,
• kolor: niebiesko-srebrny, czarny.
ZASTOSOWANIE:
• urazy i osłabienie więzadeł,
• choroba zwyrodnieniowa stawów i skręcenia,
• profilaktyka przeciążeń stawu skokowego.
Rozmiar
Obwód kostki (cm)

1
17 – 19

2
19 – 21

3
21 – 23

4
23 – 25

5
25 – 27

6
27 – 29

14 cm
30 o
12 cm

AFO - Soft

Orteza stawu skokowego

nr kat. DRQI0H

CECHY PRODUKTU:
• orteza typu otwartego, wykonana z dzianiny dystansowej AIR-X charakteryzującej
się bardzo dobrą przepuszczalnością powietrza i wilgoci,
• „strefy komfortu” umieszczone w miejscach wrażliwych w celu zabezpieczenia
przed otarciami oraz lepszej stabilizacji,
• zapinana na rzepy,
• dodatkowa elastyczna taśma umożliwiająca regulację siły stabilizacji oraz ustawienie stopy w zgięciu grzbietowym,
• uniwersalne zaopatrzenie prawego i lewego stawu skokowego.
ZASTOSOWANIE:
orteza o szerokim zastosowaniu terapeutycznym, efektywnie wspomaga proces doleczania i rehabilitacji urazów stawu skokowego lub dysfunkcji tego obszaru, wspomaga
pośrednie ustawienie stopy.
Rozmiar
Obwód nogi nad kostką (cm)

S
19,0 - 22,0

M
23,0 - 25,0

L
26,0 - 28,0

Orteza stabilizująca
staw skokowy
(pneumatyczno-żelowa)

nr kat. QAR03091

CECHY PRODUKTU:
• wykonana z tworzywa,
• taśma podeszwowa o regulowalnej długości dająca możliwość dopasowania obwodowego ortezy oraz zapewniająca swobodny ruch zgięcia podeszwowego
i grzbietowego,
• część wewnętrzna ortezy składa się z dwóch elementów: górny wypełniony powietrzem, dolny wypełniony żelem (możliwość schładzania i ogrzewania).
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ZASTOSOWANIE:
stany pourazowe stawów skokowych (skręcenia, zwichnięcia) w fazie leczenia czynnościowego, niestabilność stawu skokowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych,
ochrona stawów skokowych podczas pourazowego powrotu do czynności sportowych
lub zawodowych.
Rozmiar uniwersalny

TALUmedical

orteza stabilizująca staw skokowy

Nr kat. MY 272131

CECHY PRODUKTU:
• anatomicznie wyprofilowane plastikowe łuski dla lepszego dopasowania,
• dwie taśmy stabilizujące na rzepy,
• taśma podeszwowa umożliwiająca regulację szerokości,
• piankowa wkładka zapewniająca lepsze dokształtowanie,
• kolor: czarny.
ZASTOSOWANIE:
• urazy więzadeł,
• skręcenia stawu skokowego górnego,
• doleczenie pooperacyjne.
Rozmiar uniwersalny

ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH

AeroStab

Orteza stabilizująca staw skokowy

nr kat. DRQI0P

CECHY PRODUKTU:
• orteza wykonana jest z elastycznej pianki laminowanej wewnątrz dzianiną z miękkich włókien poliamidowych, zaś na zewnątrz dzianiną welurową,
• intuicyjny system sznurowania zapewnia indywidualną siłę kompresji w zależności
od wymagań pacjenta,
• stabilizację zapewniają wyprofilowane stalki wzmocnione dodatkowo termoplastycznym tworzywem,
• miękkie wyściełanie chroni tkanki miękkie w obrębie stawu,
• uniwersalne zaopatrzenie prawego i lewego stawu skokowy,
• kolor czarny,
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ZASTOSOWANIE:
• skręcenie stawu piszczelowo - skokowego I° i II°,
• zabezpiecza staw przed nadmiernymi ruchami ewersyjnymi i inwersyjnymi,
• nawykowe skręcenie stawu piszczelowo - skokowego,
• wsparcie w procesie rekonwalescencji po przebytym urazie,
• profilaktyka występowania urazów.
Rozmiar
Obwód stawu skokowego przez piętę (cm)

Pro8

Orteza unieruchamiająca stopę
i staw skokowy
nr kat. MQB2A

S
27-30

M
30-33

L
33-36

CECHY PRODUKTU:
• orteza wykonana z trójwarstwowej oddychającej tkaniny,
• wzmocniona wyprofilowanymi fiszbinami zapewniającymi unieruchomienie stawu
skokowego,
• sznurowanie na grzbietowej stronie stopy dające możliwość lepszego dopasowania do kształtu kończyny,
• dwie dodatkowe taśmy stabilizujące dla bocznego i przyśrodkowego wzmocnienia
więzadeł stawów skokowych,
• odkryta pięta, wolne przodostopie,
• uniwersalne zaopatrzenie prawego i lewego stawu skokowego.
ZASTOSOWANIE:
leczenie urazów stawów skokowych: skręceń, przeciążeń, uszkodzeń więzadłowych. Stabilizacja w przypadku trwałej lub czasowej niestabilności stawu skokowego. Profilaktyka
urazów i przeciążeń tej okolicy.
S
28-31

M
31-33

L
33-36

ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH

Rozmiar
Obwód przez guza piętowego i podbicie (cm)

AFO-Walker 3/4

Orteza stopowo-goleniowa

nr kat. DRQI3H
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CECHY PRODUKTU:
• orteza stopowo-goleniowa krótka o lekkiej, sztywnej i wytrzymałej konstrukcji,
• osłonięty zegar umożliwia ograniczenie zgięcia podeszwowego i grzbietowego
w zakresie 0° - 70° co 10°,
• wypinana miękka wyściółka,
• zapięcie przy pomocy taśm samoprzyczepnych,
• wysokość ortezy 25,4 cm,
• uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.
ZASTOSOWANIE:
ochrona i stabilizacja pourazowa okolic stopy i stawów skokowych, konieczność unieruchomienia stawów skokowych w wybranym zakresie terapeutycznym, leczenie zachowawcze po zabiegach operacyjnych.
Rozmiar
Rozmiar buta

Orteza
stopowo-goleniowa
nr kat. QAM04010, QAM04020,
QAM04030, QAM04040, QAM04050

S
36 - 37

M
38 - 40

L
41 - 44

CECHY PRODUKTU:
• wyjmowana wyściółka wykonana z welurowej dzianiny podklejanej pianką,
• pięć taśm dociągowych z rzepów twardych,
• dwie szyny, które zapewniają odpowiednią stabilizację boczną,
• osłonięty zegar umożliwiający regulację kąta zgięcia w zakresie 0° - 45° co 15°,
• profilowana podeszwa umożliwiająca stabilny zbliżony do fizjologicznego chód,
• uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.
ZASTOSOWANIE:
złamania i pęknięcia kości śródstopia w stanach ostrych lub leczeniu pooperacyjnym,
pęknięcie kości stępu, kości piętowej, pęknięcia kości palucha, zabieg operacyjny na
stawie palucha, uszkodzenia tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, poważne skręcenie,
zwichniecie stawu skokowego, ochrona i stabilizacja pourazowa okolic stopy i stawów
skokowych, konieczność unieruchomienia stawów skokowych w wybranym zakresie terapeutycznym, leczenie zachowawcze po zabiegach operacyjnych.
Rozmiar
Rozmiar buta:

XS
<32

S
32 - 36

Wysokość ortez: XS - 42 cm, S/M - 43 cm, L/XL - 45 cm

M
36 - 41

L
41 - 46

XL
46 - 50

PRODUKTU:
Orteza stopowo-goleniowa •CECHY
miękka, pneumatyczna wyściółka pozwalająca na regulację stopnia kompresji tka-

(pneumatyczna)

nr kat. QAM04011, QAM04021, QAM04031,
QAM04041, QAM04051

nek miękkich,
• zapinana przy pomocy taśm rzepowych,
• osłonięty zegar umożliwiający podwójne ograniczenie zakresu kątowego ruchu
zgięcia podeszwowego i grzbietowego od 0° - 45° co 15°,
• profilowana podeszwa umożliwiająca stabilny zbliżony do fizjologicznego chód,
• uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

79

ZASTOSOWANIE:
stabilizacja oraz przeciwdziałanie obrzękom w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, dystalnej części goleni, skręceń stawu skokowego drugiego i trzeciego stopnia, doleczanie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego, śródstopia, unieruchomienie w wybranym zakresie terapeutycznym po zabiegach operacyjnych, zabieg
operacyjny na stawie palucha, uszkodzenia tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, ochrona
i stabilizacja pourazowa okolic stopy i stawów skokowych, konieczność unieruchomienia stawów skokowych w wybranym zakresie terapeutycznym.
Rozmiar
Rozmiar buta:

XS
<32

S
32 - 36

M
36 - 41

L
41 - 46

XL
46 - 50

Wysokość ortez: XS - 42 cm, S/M - 43 cm, L/XL - 45 cm

Ovation Gen 2 Walker
Orteza stopowo-goleniowa

nr kat. OV1000

CECHY PRODUKTU:
• rama buta wykonana z włókna szklanego, specjalnie wzmacnianego nylonem,
• wkładka wykonana z pianki o otwartych komórkach ze szczotkowanego nylonu,
• bez dodatku lateksu,
• unikalnie zaprojektowana podeszwa zapewnia zachowanie naturalnych właściwości przetoczenia stopy, wspierając przy tym stabilizację na każdej powierzchni,
• kolor czarno-niebieski,
• uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.
ZASTOSOWANIE:
• urazy tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, stopy, goleni,
• skręcenia stawu skokowego II i III stopnia,
• doleczanie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

Wysokość ortezy 43 cm

TABELA ROZMIARÓW:
Rozmiar
XS
S
M
L

Rozmiar obuwia
34-36
37-39
40-44
45-47

ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH

PRZECIWSKAZANIA:
• zaburzenia czucia,
• owrzodzenia skóry, rany otwarte,
• odrętwienia, objawy bólowe.

Ovation Gen 2 Walker
Orteza stopowo-goleniowa krótka

nr kat. OV1010

CECHY PRODUKTU:
• rama buta wykonana z włókna szklanego, specjalnie wzmacnianego nylonem,
• wkładka wykonana z pianki o otwartych komórkach ze szczotkowanego nylonu,
• bez dodatku lateksu,
• unikalnie zaprojektowana podeszwa zapewnia zachowanie naturalnych właściwości przetoczenia stopy, wspierając przy tym stabilizację na każdej powierzchni.
• kolor czarno-niebieski,
• uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.
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ZASTOSOWANIE:
• urazy tkanek miękkich okolicy stawu skokowego i stopy,
• doleczanie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.
TABELA ROZMIARÓW:

PRZECIWSKAZANIA:
• zaburzenia czucia,
• owrzodzenia skóry, rany otwarte,
• Odrętwienia, objawy bólowe.

Rozmiar
XS
S
M
L

Wysokość ortezy 32 cm

Air Walking Boot
Orteza stopowo - goleniowa

Orteza krótka nr kat. DRQI5F

Rozmiar obuwia
34-36
37-39
40-44
45-47

CECHY PRODUKTU:
• orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację,
• korpus zapewnia swobodną cyrkulację powietrza,
• profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego,
• wewnętrzna wyściółka została wykonana z miękkiego, oddychającego materiału,
• dwie komory powietrzne zapewniają możliwość regulacji siły kompresji tkanek
miękkich oraz siły stabilizacji,
• regulowana osłona zapewnia ochronę palców,
• uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.
ZASTOSOWANIE:
air Walking Boot zapewnie stabilizację i ochronę w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

ROZMIAR:
Orteza niska
Wysokość (cm)
Wkładka rozmiar
Waga (kg)

S
19,5
36-38
0,8

M
21,5
38-40
0,93

L
22,5
40-43
1,05

XL
25
43-46
1,40

ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH

Przeciwskazania:
wyrób nie powinien być stosowany w przypadku wystąpienia owrzodzenia skóry lub
otwartych ran oraz otwartych lub niestabilnych złamań.

Air Walking Boot
Orteza stopowo - goleniowa

Orteza długa nr kat. DRQI5E
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CECHY PRODUKTU:
• orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację,
• korpus zapewnia swobodną cyrkulację powietrza,
• profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego,
• wewnętrzna wyściółka została wykonana z miękkiego, oddychającego materiału,
• dwie komory powietrzne zapewniają możliwość regulacji siły kompresji tkanek
miękkich oraz siły stabilizacji,
• regulowana osłona zapewnia ochronę palców,
• uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.
ZASTOSOWANIE:
air Walking Boot zapewnie stabilizację i ochronę w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.
Przeciwskazania:
wyrób nie powinien być stosowany w przypadku wystąpienia owrzodzenia skóry lub
otwartych ran oraz otwartych lub niestabilnych złamań.
ROZMIAR:
Orteza wysoka
Wysokość (cm)
Wkładka rozmiar
Waga (kg)

Power Walking Boot
Orteza stopowo-goleniowa

nr kat. Q62011

S
33
36-38
1,00

M
37
38-40
1,16

L
39
40-43
1,32

XL
41
43-46
1,76

CECHY PRODUKTU:
• orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację, ale umożliwia jednocześnie swobodną cyrkulację powietrza,
• profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego,
• wewnętrzna wyściółka wykonana z miękkiego, oddychającego materiału zawierająca dodatkową ochronę palców oraz wewnętrzne komory powietrzne umożliwiające regulację kompresji tkanek miękkich oraz siły stabilizacji,
• uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.
ZASTOSOWANIE:
przeciwdziałanie obrzękom i stabilizacja w przypadku: urazów tkanek miękkich okolicy
stawu skokowego, stopy i dystalnej części goleni, skręceń stawu skokowego, śródstopia
i stępu drugiego i trzeciego stopnia, doleczania stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia, po zabiegach operacyjnych w/w okolicy, zmian zapalnych ścięgna
Achillesa oraz ścięgien prostowników i zginaczy stopy.
Rozmiar
Rozmiar buta

S
36 - 39

M
38 - 42

Wysokość ortez: S - 42 cm, M - 46 cm, L/XL - 48 cm

L
42 - 46

XL
> 46

Podpiętki do ortezy
stopowo-goleniowej
nr kat.: DRQR5A1

CECHY PRODUKTU:
• podpiętki wykonane z pianki EVA pokrytej włókniną,
• w zestawie pięć różnych rozmiarów,
• dostępna wersja prawa i lewa,
• kolor: biały.
ZASTOSOWANIE:
stosowane w leczeniu i rehabilitacji urazów i dysfunkcji ścięgna Achillesa, stosowane z ortezą
stopowo-goleniową pozwalają na uniesienie pięty oraz dają możliwość końskiego ustawienia stopy co zapobiega jej rotacji, wyjmowanie kolejnych podpiętek pozwala stopniowo rozciągać ścięgno Achillesa.

Scamper

But pneumatyczny z kontrolą ciśnienia

nr kat. DRQI3T
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CECHY PRODUKTU:
• orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną
stabilizację, ale umożliwia jednocześnie swobodną cyrkulację powietrza,
• profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego,
• wewnętrzna wyściółka wykonana z miękkiego, oddychającego materiału zawierająca
dodatkową ochronę palców oraz wewnętrzne komory powietrzne umożliwiające regulację kompresji tkanek miękkich oraz siły stabilizacji,
• zastosowany system kontroli ciśnienia zapobiega niekontrolowanej aplikacji zbyt silnej
kompresji, a w efekcie zaburzeniom trofiki skóry zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami
czucia, krążenia w obszarze działania ortezy czy diabetyków,
• uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.
ZASTOSOWANIE:
przeciwdziałanie obrzękom i stabilizacja w przypadku: urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, stopy i dystalnej części goleni, skręceń stawu skokowego, śródstopia i stępu
drugiego i trzeciego stopnia, doleczania stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia, po zabiegach operacyjnych w/w okolicy, zmian zapalnych ścięgna Achillesa oraz ścięgien prostowników i zginaczy stopy.
S
36 - 38

M
38 - 42

L
42 - 46

XL
>46

ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH

Rozmiar
Rozmiar buta

AFO - Fit

Orteza na opadającą stopę

nr kat. DRQI1A

86

CECHY PRODUKTU:
• lekka,
• wykonana z polipropylenu,
• dodatkowa taśma stabilizująca staw skokowy,
• wolna pięta,
• wysoki poziom higieny,
• wersja prawa i lewa.
ZASTOSOWANIE:
przeciwdziałanie opadaniu stopy w przypadku porażeń nerwu strzałkowego oraz innych
schorzeń neurologicznych.
Rozmiar
Rozmiar buta

Foot-rise

Orteza na opadającą stopę

nr kat. MQB1F

S
35 - 37

M
37 - 39

L
39 - 41

XL
41 - 44

CECHY PRODUKTU:
• orteza w wersji podstawowej składa się z taśmy obejmującej staw skokowy, przezroczystej wkładki oraz opaski pozwalającej na stosowanie ortezy bez obuwia,
• taśma wykonana jest z dzianiny dystansowej oraz elastycznej pianki,
• wkładka jest umieszczana między językiem a sznurówkami obuwia, jej położenie
determinuje stopień wspomagania zgięcia grzbietowego stopy,
• elementy są łączone ze sobą za pomocą mocnej, elastycznej taśmy o łatwym systemie zapięcia.
ZASTOSOWANIE:
pzeciwdziałanie zaburzeniom chodu (opadaniu stopy) w przypadku neuropatii nerwu
strzałkowego, porażeń nerwu strzałkowego różnej etiologii.
Wersja podstawowa
Należy zmierzyć obwód stawu skokowego na wysokości kostek.
Rozmiar
Obwód (cm)

S
18 – 21

M
22 – 26

L
27 – 33

Ovation Hybrid Night
Splint
Orteza na opadającą stopę

nr kat. OV3001

CECHY PRODUKTU:
• rama wykonana z polipropylenu,
• wkładka wykonana z pianki o otwartych komórkach ze szczotkowanego nylonu,
• bez dodatku lateksu,
• dzięki zastosowaniu pasów dociągowych oraz unikatowemu systemowi doboru
kąta zgięcia, orteza zapewnia niezbędne wsparcie oraz komfort noszenia,
• kolor czarno-niebieski,
• uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.
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ZASTOSOWANIE:
• zapalenie rozcięgna podeszwowego,
• porażenie nerwu strzałkowego,
• stany pooperacyjne prostowników goleni i stopy.
PRZECIWSKAZANIA:
• żylaki kończyny dolnej,
• stany zapalne i podrażnienia skóry w obrębie działania ortezy,
• obrzęki goleni i stopy,
• stopa cukrzycowa,
• wady wrodzone stóp oraz utrwalone deformacje,
• spastyczność.
TABELA ROZMIARÓW WG NOSZONEGO OBUWIA:
Rozmiar
S-M
L-XL

AFO - Night

Orteza na opadającą stopę

nr kat. DRQI3A

Mężczyźni
39-42,5
43-49

Kobiety
37,5-42,5
43-48

CECHY PRODUKTU:
• orteza typu otwartego,
• lekka konstrukcja wykonana z polipropylenu, miękko wyściełana,
• system pasów dociągowo-stabilizujących umożliwia korekcję ustawienia stopy
względem goleni,
• możliwość zaopatrzenia w przypadku obecności opatrunków na stopie lub goleni,
• uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny,
• przeznaczona dla osób leżących.
ZASTOSOWANIE:
korygowanie ustawienia stopy względem goleni od pozycji pośredniej w kierunku zgięcia grzbietowego stopy, profilaktyka przykurczy u chorych leżących ze schorzeniami
neurologicznymi.
Rozmiar
Długość stopy (cm)

S
23

M
24,5

L
26
ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH
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Przedstawiciele handlowi

Pomorskie

2

zachodniopomorskie

warmińsko-Mazurskie

2

1

podlaskie

4

kujawsko-pomorskie

2
mazowieckie

3

wielkopolskie

lubuskie

1

1

łódzkie

4

dolnośląskie

5

lubelskie

3
świętokrzyskie

opolskie

5

4

śląskie

6

małopolskie

7

podkarpackie

7

Numery telefonów do przedstawicieli handlowych:

1. 605 842 886
2. 609 110 063

3. 695 120 702
4. 609 117 565

5. 606 740 778
6. 607 459 237

7. 605 559 393
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