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Orteza stawu skokowego
Sznurowana orteza na staw skokowy. Po stronie
zewn trznej i przy rodkowej wszyte szyny dla
zwi kszenia stabilizacji.
Wskazania:

leczenie i profilaktyka urazów stawu skokowego,
niestabilno  stawu skokowego.

Dost pne rozmiary:
S - (27.5—30.5 cm) M—(30.5—33 cm)
L - (33—35.5 cm) XL - (35.5 - 37 cm)

Stabilizator stawu skokowego
Elastyczny stabilizator o anatomicznej budowie.
Wykonany z wygodnej tkaniny bez zawarto ci lateksu.
Przeznaczona do profilaktycznego stosowania w
czynno ciach ycia codziennego oraz przy uprawianiu
sportu.
Wskazania:

stany zwyrodnieniowe,
niestabilno  stawu skokowego.

Dost pne rozmiary:
XS - (15—18 cm) S—(18—21 cm)
M - (21—25 cm) L - (25 - 29 cm)
XL—(29—34 cm)
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Orteza stawu kolanowego
Anatomiczna orteza stawu kolanowego z otworem
stabilizuj cym rzepk . Wykonana z wygodnego
materia u bez zawarto ci lateksu. Wszyte po obu
stronach fiszbiny zapewniaj  nieznaczn  boczn
stabilizacj  stawu. Dzi ki zastosowaniu tkaniny o du ej
przepuszczalno ci mo na nosi  ortez  przez d szy
czas.
Dost pne rozmiary:
XS - (32—34 cm) S—(34—36 cm)
M - (36—39 cm) L - (39 - 42 cm)
XL—(42—45 cm)

Stabilizator stawu kolanowego
Elastyczny stabilizator o anatomicznej budowie.
Posiada otwór stabilizuj cy rzepk . Wykonany z
wygodnej tkaniny bez zawarto ci lateksu.
Przeznaczona do profilaktycznego stosowania w
czynno ciach ycia codziennego oraz przy uprawianiu
sportu.
Dost pne rozmiary:
XS - (32—34 cm) S—(34—36 cm)
M - (36—39 cm) L - (39 - 42 cm)
XL—(42—45 cm)

Orteza zawiasowa stawu kolanowego
Anatomiczna orteza stawu kolanowego z otworem
stabilizuj cym rzepk . Wykonana z wygodnego
materia u bez zawarto ci lateksu. Wszyte po obu
stronach aluminiowe zawiasy zapewniaj  boczn
stabilizacj  stawu. Dzi ki zastosowaniu tkaniny o du ej
przepuszczalno ci mo na nosi  ortez  przez d szy
czas.
Dost pne rozmiary:
XS - (32—34 cm) S—(34—36 cm)
M - (36—39 cm) L - (39 - 42 cm)
XL—(42—45 cm)

Spodenki uciskowe
Wykonane z elastycznego materia u.  Zapewniaj
stabilizacje mi ni oraz ich ogrzanie, nie ograniczaj c
ruchomo ci. agodz  objawy sztywno ci, naci gni cia
mi ni oraz stanów zapalnych w okolicy pachwin,
bioder i ud.  Dost pne rozmiary:
XS - (60 - 75 cm)
S/M - (75 - 90 cm)

Wa ek z tworzywa
Twardy wa ek odlany z tworzywa wykorzystywany do
wicze  stabilizacyjnych,  mobilizacji oraz

zapobiegania urazom.
rednica—15 cm,    d ugo —100 cm

Kinesiology Tape
Oryginalne japo skie ta my (plastry) Kinesiology Tape.

Wymiar y:   szer.-5 cm,  d .-5 m
be owa czerwona niebieska   czarna

Temblak EXTRA
Wygodny temblak podtrzymuj cy, odci aj cy i
stabilizuj cy r . Prosty w dopasowywaniu z ta
stabilizuj  wokó  tu owia. Dost pny w dwóch
rozmiarach:
M—dla kobiet L– dla m czyzn
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Temblak uniwersalny
Temblak uniwersalny podtrzymuj cy, odci aj cy i
stabilizuj cy r . Prosty w dopasowywaniu dzi ki
regulacji z zapi ciem na "rzep".

Pas krzy owo - biodrowy
Biodrowo  -  krzy owy  pas  ciskaj cy  o  szer.  7,5  cm.
Wykonany z mi kkiej tkaniny, zapinany na "rzep".
Dost pne rozmiary:
S - (< 86 cm) L - (99 - 120 cm)
M - (86 - 99 cm) XL - (120 - 133 cm)
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Orteza nadgarstkowa z uj ciem kciuka
Funkcjonalna orteza kciuka. Wykonana z wygodnego
materia u bez zawarto ci lateksu. Wokó  kciuka
zamocowana jest anatomicznie ukszta towana szyna z
mo liwo ci  regulacji. Orteza nie blokuje funkcji
chwytu.
Dost pna w wersji prawej lub lewej . Rozmiary:
S - (12—15  cm) M—(15—17 cm)
L - (17—19 cm) XL - (19 - 21 cm)

Orteza nadgarstkowa
Funkcjonalna orteza nadgarstka. Stabilizuje kciuk i
nadgarstek pozostawiaj c woln  d . Dodatkowe
elastyczne elementy wzmacniaj ce umieszczone na
zewn trz zapewniaj  wi ksz  stabilizacje nadgarstka.
Dost pna w wersji prawej lub lewej . Rozmiary:
S - (14—17  cm)
M - (17—19 cm) L - (19 - 21 cm)

Opaska nadgarstkowa
Wykonana z elastycznego materia u z podwójnym
zapi ciem. Stabilizuje kciuk oraz nadgarstek
pozostawiaj c wolna d . Od strony d oni
wyko czona elastycznymi wzmocnieniami.
Dost pna w dwóch wersjach: prawa lub lewa.

Orteza nadgarstkowa EXTRA
Wygodna orteza nadgarstka z szyna stabilizacyjn  od
strony d oni. Zapinana na trzy pasy u atwiaj ce
zak adanie i zdejmowanie.
Dost pna w wersji prawej lub lewej . Rozmiary:
XS - (<14  cm) S—(14—19 cm)
M - (16—19 cm) L - (19 - 22 cm)
XL—(>22 cm)

Opaska na ydk
Pas stabilizuj cy mi nie ydki. Wykonany z
elastycznego, mi kkiego materia u. Nie zawiera lateksu.
Zapewnia stabilizacje mi ni oraz ich ogrzanie, nie
ograniczaj c ruchomo ci. Wyposa ony jest w
dodatkowy pas elastyczny zwi kszaj cy ucisk.
Dost pne rozmiary:
XS - (26.5—30  cm) S—(30—33.5 cm)
M - (33.5—38 cm) L - (38 - 42.5 cm)
XL—(42.5—47 cm)

Orteza rzepki
Uniwersalny pas z anatomicznie ukszta towan  pelot
uciskow . agodzi ból i odci a rzepk . Umo liwia
regulowanie si y ucisku na wi zad o w ciwe rzepki.
Wskazania:

chondromolacja rzepki,
kolano skoczka,
zapalenie ci gien stawu kolanowego.

Pas okciowy
Uniwersalna orteza z dwoma pelotami uciskowymi.
Wyposa ona w podwójne zapi cie.
Wskazania:

zapalenie nadk ykcia przy rodkowego i bocznego
ko ci ramiennej ( okie  golfisty / okie  tenisisty).

Opaska na udo
Pas stabilizuj cy mi nie udowe. Wykonany z
elastycznego, mi kkiego materia u. Nie zawiera lateksu.
Zapewnia stabilizacje mi ni oraz ich ogrzanie, nie
ograniczaj c ruchomo ci. Wyposa ony jest w
dodatkowy pas elastyczny zwi kszaj cy ucisk.
Dost pne rozmiary:
XS - (40—44  cm) S—(44—49 cm)
M - (49—55 cm) L - (55 - 62 cm)
XL—(62—69 cm)
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