
2302  Orteza stawu skokowego Deluxe

CHARAKTERYSTYKA

Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu skokowego w  optymalnym, 
anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenie 
oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Produkt minimalizuje 
możliwość wystąpienia obrzęku dzięki dodatkowej kompresji. Wzmocnione 
zapięcie i kształt litery X z blokadą pięty nadają ortezie formę ósemki , co 
zwiększa możliwość kontroli ruchu i optymalizuje stabilność stawu.

B – Stabilizator pokrywa obszar pięty, kostki i  podbicia, a  jego specjalny, 
trójwymiarowy i energetyzujący kształt pozwala na zewnętrzną stymulację 
mięśni, poprawiając w  ten sposób bodźce czuciowe i  propriocepcję oraz 
usprawniając kurczenie mięśni, co skutkuje lepszą koordynacją i stabilnością 
podczas ruchu.

C – Konstrukcja krawędzi paska gwarantuje komfort użytkowania i dokładne 
dopasowanie, ale bez efektu nadmiernej obcisłości.

D – Brak szwów eliminuje dyskomfort powodowany, gdy skóra pozostaje 
w kontakcie z szwami, co przekłada się też na lepsze pokrycie i dopasowanie 
materiału do kończyny.

Wskazania:
- nadwyrężenie stawu skokowego
- niestabilność stawu skokowego

W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru zmierz obwód nad kostką

S 18.0 - 20.0 cm

M 20.0 - 22.0 cm

L 22.0 - 24.0 cm

XL 24.0 - 26.0 cm



2330  Orteza stawu kolanowego

CHARAKTERYSTYKA

A – Umożliwiający ruch zawias dokładnie otula kolano i  skutecznie 
minimalizuje szpotawość, koślawość i  rotację kolana. Stabilizator 
jednocześnie pomaga unikać obrażeń więzadeł oraz zmniejsza ryzyko 
odniesienia obrażeń więzadła krzyżowego przedniego i tylnego.

B – Z  myślą o  zwiększeniu stabilności wzmacnianego systemu pasków, 
same paski wykonane są z nierozciągliwych materiałów, co zapewnia 
lepsze dopasowanie i podparcie opasującego kolano zawiasu.

C – Wielofunkcyjna wkładka silikonowa stanowi dodatkowe wsparcie, 
uciska spuchniętą tkankę wokół rzepki, łagodząc w  ten sposób ból 
i zmniejszając dyskomfort.
- Otwór w kształcie odwróconego trójkąta
Dopasowany kształt elementu wspierającego utrzymuje rzepkę 
w właściwej pozycji.
- Zakrzywiony pasek silikonowy. 
Zakrzywione paski silikonowe po obu stronach rzepki skutecznie 
minimalizują możliwość jej dyslokacji.
- Granulki więzadła rzepki
Zapewniając stabilizujący ucisk dolnych obszarów rzepki, granulki te 
mają działanie masujące, które usprawnia cyrkulację wokół tkanek 
miękkich i więzadła rzepki.

D – Element wspierający opasujący mięsień czterogłowy i  rzepkę ma 
unikalny, energetyzujący, trójwymiarowy kształt w  miejscu styku 
z  mięśniami. Może on dzięki temu stymulować tkanki usprawniając 
czucie, które odgrywa istotną rolę w zachowaniu stabilności. 

W  celu doboru odpowiedniego rozmiaru należy zmierzyć obwód 
kolana przy rzepce w pozycji wyprostowanej:

S 33.0 - 36.0 cm

M 36.0 - 39.0 cm

L 39.0 - 42.0 cm

XL 42.0 - 45.0 cm

XXL 45.0 - 48.0 cm

Wskazania:
- osłabienie kolana
- zwichnięcie rzepki 
- skręcenie wiązadeł bocznych kolana
- rehabilitacja pourazowa



2356  Orteza tułowia wysoka

CHARAKTERYSTYKA

A – Solidne, aluminiowe usztywnienia znajdujące się po obu stronach 
kręgosłupa zapewniają doskonałe wsparcie dla pleców. Usztywnienia 
mogą zostać odpowiednio wyregulowane przez personel medyczny, 
zgodnie z  unikalną dla każdej osoby krzywizną kręgosłupa. 
Usztywnienia działają na obszar piersiowy, lędźwiowy i  okolice 
kości krzyżowej, zapewniając w  ten sposób stabilność kręgosłupa 
i umożliwiając korektę postawy. W celu zwiększenia komfortu podczas 
korzystania z ortezy, jej napięcie w części tylnej można regulować za 
pomocą wzmacnianych pasków, zależnie od charakterystyki ciała 
i  objawów. Poziom napięcia można zmieniać w  trakcie noszenia 
korektora, tak by aluminiowe usztywnienia jeszcze lepiej przylegały 
do kręgosłupa i zwiększały w ten sposób komfort użytkowania.

C – Większa część ortezy jest wykonana z bardzo elastycznego materiału 
zapewniającego elastyczność poprzeczną. Dodatkowo, w  celu 
zachowania stabilności, w  ortezie zastosowano niesprężyste 
włókna ułożone prostopadle do materiału elastycznego. Po 
założeniu korektora, jego naprzemiennie sprężysta i  niesprężysta 
budowa zapewnia szczeliny umożliwiające cyrkulację powietrza 
i  usprawniające wentylację, co w  przypadku długotrwałego 
użytkowania korektora zapewnia skuteczną wentylację, obniża 
temperaturę i zwiększa komfort użytkowania.  Łatwa w użytkowaniu 
kieszeniowa budowa pozwala na bezproblemowe dopasowanie 
stopnia obcisłości za pomocą obu końcówek paska, pozwalając tym 
samym zwiększyć stopień pokrycia i stabilność pasa.

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

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

S 70.0 - 80.0 cm

M 80.0 - 90.0 cm

L 90.0 - 100.0 cm

XL 100.0 - 110.0 cm

Wskazania:
- dyskopatia
- niestabilność kręgosłupa
- osteoporoza
- zapalenie stawów kręgosłupa


