
2331  Orteza stawu kolanowego

Wskazania:
- niestabilność kolana
- zwichnięcie rzepki lub skręcenie wiązadeł 
bocznych kolana
- rehabilitacja pourazowa

W  celu dopasowania odpowiedniego rozmiaru należy zmierzyć 
obwód kolana w wyproście:

S 33.0 - 36.0 cm

M 36.0 - 39.0 cm

L 39.0 - 42.0 cm

XL 42.0 - 45.0 cm

XXL 45.0 - 48.0 cm

CHARAKTERYSTYKA

B – Cztery wzmocnione paski zwiększają stopień napięcia poprawiając 
w  ten sposób stabilizację oraz zapewniają lepsze dopasowanie 
zawiasów do stawu kolanowego, synchronizując przez to ochronę 
przegubu podczas ruchu.

C – Wielofunkcyjna wkładka silikonowa stanowi dodatkowe wsparcie, 
uciska spuchniętą tkankę wokół rzepki, łagodząc w  ten sposób ból 
i zmniejszając dyskomfort. 

 - Otwór w kształcie odwróconego trójkąta 
 Dopasowany kształt elementu wspierającego utrzymuje rzepkę 

w właściwej pozycji.
 - Zakrzywiony pasek silikonowy
 Zakrzywione paski silikonowe po obu stronach rzepki skutecznie 

minimalizują możliwość jej dyslokacji.
 - Granulki więzadła rzepki
 Zapewniając stabilizujący ucisk dolnych obszarów rzepki, granulki te 

mają działanie masujące, które usprawnia cyrkulację wokół tkanek 
miękkich i więzadła rzepki.

D – Energetyzujący, trójwymiarowy wzór wokół mięśnia czworogłowego 
i  rzepki zapewnia stymulację prowadzącą do usprawnienia czucia. 
Dzięki stymulacji, mięśnie czworogłowe lepiej się kurczą.



2352 Orteza lędźwiowo-krzyżowa

CHARAKTERYSTYKA

A – Sztywne i stabilne 15-centymetrowe panele lędźwiowe ukierunkowują 
siłę stabilizującą wzdłuż kręgów lędźwiowych (L1-5) oraz po bokach, 
chroniąc przed nadmiernym ruchem poprzecznym i obrotowym.

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

C – Opierający się na kręgosłupie i miednicy podwójny system dociągaczy 
umożliwia osobną regulację – dociągacz prawy odpowiada za górną 
część paneli, a dociągacz lewy za część dolną. Dociągacze pozwalają 
na lepsze dopasowanie obu paneli do odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa i do obszaru miednicy, dzięki czemu stabilizator zapewnia 
lepsze pokrycie i wsparcie.

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

E – Łatwa w  użytkowaniu budowa kieszeniowa pozwala na 
bezproblemowe dopasowanie stopnia obcisłości za pomocą obu 
końcówek paska pozwalając tym samym zwiększyć stopień pokrycia 
i stabilność pasa.

W  celu doboru odpowiedniego rozmiaru należy zmierzyć obwód 
wokół talii:

S 61.6 - 79.4 cm

M 79.4 - 89.5 cm

L 89.5 - 99.7 cm

XL 99.7 - 109.9 cm

Wskazania:
- zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa
- choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa



2366  Orteza lędźwiowo-krzyżowa

CHARAKTERYSTYKA

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

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

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

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

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

W  celu dopasowania odpowiedniego rozmiaru należy zmierzyć 
obwód talii:

S 70.0 - 80.0 cm

M 80.0 - 90.0 cm

L 90.0 - 100.0 cm

XL 100.0 - 110.0 cm

XXL 110.0 - 120.0 cm

Wskazania:
- osteoporoza
- dyskopatia odcinka lędźwiowego 
- choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa



2367  Orteza lędźwiowo-krzyżowa

CHARAKTERYSTYKA

A – 30-centymetrowy pas lędźwiowy zapewnia większe pokrycie tułowia 
i  dystans, na jakim pas zapewnia elastyczne usztywnienie. Pas 
obejmuje dolny region piersiowy (w  przybliżeniu T9) i  sięga kości 
krzyżowej (w przybliżeniu S3). Dzięki temu działa jako rozbudowane 
wsparcie kręgosłupa, mięśnia prostownika grzbietu i  mięśnia 
poprzeczno-kolcowego, nie tylko poprawiając stabilność podczas 
wykonywania ruchów, ale również pozwalając zachować nieruchomą 
postawę.

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

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

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

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

W  celu dopasowania odpowiedniego rozmiaru należy zmierzyć 
obwód talii:

S 70.0 - 80.0 cm

M 80.0 - 90.0 cm

L 90.0 - 100.0 cm

XL 100.0 - 110.0 cm

XXL 110.0 - 120.0 cm

Wskazania:
- dyskopatia odcinka lędźwiowego
- pooperacyjna stabilizacja odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa
- osteoporoza
- stan po operacji krążków międzykręgowych


