Η medical brace σας παρουσιάζει τα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2022
Αξιότιμοι συνεργάτες,
Σε αυτόν τον κατάλογο θα βρείτε διαφοροποιημένες λύσεις στα αθλητιατρικά ορθοπεδικά σε soft προϊόντα
και νάρθηκες.
Ο νέος κατάλογος της Medical Brace με τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2022 περιέχει όλες τις νέες εφαρμογές σε νάρθηκες που η εταιρεία μας κατασκεύασε σύμφωνα με τις ανάγκες της ιατρικής κοινότητας και φέρουν την
επωνυμία MEDICAL BRACE. Στον κατάλογο επίσης θα βρείτε προϊόντα γνωστών οίκων του εξωτερικού,
υψηλής ποιότητας και λειτουργικότητας τα οποία φέρουν πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE Mark
European Certificate.
Επεκτείναμε τη γκάμα των προϊόντων μας με σκοπό να υπάρχουν διάφορες ορθοπεδικές πρακτικές λύσεις για τον θεράποντα ιατρό / ασθενή και να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους.
Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 και την ΔΥ/1348/04.
Σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο την επίτευξη μιας δημιουργικής και
μακροχρόνιας συνεργασίας.

Με εκτίμηση,
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ΑΥΧΕΝΑΣ

Aυχενικό κολάρο µαλακό
Κωδικός:
Διαστάσεις/
XXS
μεγέθη
Ύψος σε εκ.
6
Μήκος σε εκ.
35
Πάχος: 2εκ
Πυκνότητα: 25kg/m3

XS

S

6,5
40

7,5
44

MB.2110
M
8,5
48

L

XL

10
52

10,5
54

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●

Κατασκευασµένο από αφρώδες υλικό µαλακό Μέσης Πυκνότητας
Επενδεδυµένο από ύφασµα βαµβακερό
Αντιαλλεργικό & αφιδρωτικό
Ακτινοδιαπερατό
Κλείσιµο µε Velcro για εύκολη προσαρµογή

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αυχενικό σύνδροµο, θλάσεις αυχένος
Μυϊκοί τραυµατισµοί Α.Μ.Σ.Σ.
Κακώσεις αυχένος

Aυχενικό κολάρο μαλακό
Κωδικός
MB.150
MB.170
Μέγεθος
S-M-L
S-M-L
Περ. αυχένα σε εκ.:
S: 32-38
M: 38-44
Χρώμα: Λευκό
Διατίθεται σε 3 ύψη 6-8-10 εκ. και στα τρία μεγέθη

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●
●

Κατασκευασµένο από αφρώδες υλικό µαλακό Μέσης Πυκνότητας
Επενδεδυµένο από ύφασµα βαµβακερό
Αντιαλλεργικό & αφιδρωτικό
Ακτινοδιαπερατό
Κλείσιµο µε Velcro για εύκολη προσαρµογή
Πυκνότητα 25 kg/m3

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αυχενικό σύνδροµο, θλάσεις αυχένος
Μυικοί τραυµατισµοί Α.Μ.Σ.Σ.
Κακώσεις αυχένος
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MB.190
S-M-L
L: 44-50

Aυχενικό κολάρο µαλακό
Κωδικός
MB.160
MB.180
Μέγεθος
S-M-L
S-M-L
Περ. αυχένα σε εκ.:
S: 32-38
M: 38-44
Χρώμα: Γκρι
Διατίθεται σε 3 ύψη 6-8-10 εκ. και στα τρία μεγέθη

MB.200
S-M-L
L: 44-50

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●
●

Κατασκευασµένο από αφρώδες υλικό µαλακό Μέσης Πυκνότητας
Επενδεδυµένο από ύφασµα βαµβακερό
Αντιαλλεργικό & αφιδρωτικό
Ακτινοδιαπερατό
Κλείσιµο µε Velcro για εύκολη προσαρµογή
Πυκνότητα 25 kg/m3

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αυχενικό σύνδροµο, θλάσεις αυχένος
Μυικοί τραυµατισµοί Α.Μ.Σ.Σ.
Κακώσεις αυχένος

Aυχενικό κολάρο µαλακό
Κωδικός
TC/106
TC/108
Μέγεθος
S-M-L
S-M-L
Περ. αυχένα σε εκ.:
S: 32-38
M: 38-44
Χρώμα: Λευκό
Διατίθεται σε 3 ύψη 6-8-10 εκ. και στα τρία μεγέθη

TC/110
S-M-L
L: 44-50

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●

Κατασκευασµένο από μαλακό αφρώδες υλικό μέσης πυκνότητας
Επενδεδυµένο με βαμβακερό ύφασµα
Αντιαλλεργικό & αφιδρωτικό
Ακτινοδιαπερατό
Κλείσιµο µε Velcro για εύκολη προσαρµογή

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αυχενικό σύνδροµο
Θλάσεις αυχένος
Μυϊκούς τραυµατισµούς Α.Μ.Σ.Σ.
Κακώσεις αυχένος
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Aυχενικό κολάρο µαλακό
Κωδικός
Μέγεθος
Περ. αυχένα σε εκ.:
Ύψος σε εκ.: 8
Χρώμα: Μπλε

ΤC/108/B
M
38-44

S
32-38

L
44-50

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασµένο από αφρώδες υλικό µέσης πυκνότητας
● Επενδεδυµένο µε ύφασµα JERSEY ειδικών πόρων για αποφυγή υγρασίας,
αεριζόµενο
● Ακτινοδιαπερατό
● Κλείσιµο µε αυτοκόλλητο Velcro για εύκολη προσαρμογή
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αυχενικό σύνδροµο
Θλάσεις αυχένος
Μυϊκούς τραυµατισµούς Α.Μ.Σ.Σ.
Κακώσεις αυχένος

Aυχενικό κολάρο µαλακό
Κωδικός
Μέγεθος
Περ. αυχένα σε εκ.:
Ύψος σε εκ.:  8
Χρώμα: Μπεζ

MB/PLUS COLLAR
S
32-38

M
38-44

L
44-50

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●
●

Κατασκευασµένο από μαλακό αφρώδες υλικό μέσης πυκνότητας
Επενδεδυμένο με ύφασμα βαμβακερό, αντιαλλεργικό και αφιδρωτικό
Ακτινοδιαπερατό
Κλείσιμο με Velcro για εύκολη προσαρμογή
Διαθέτει extra επένδυση περιμετρικά του κολάρου για να πλένεται
Πυκνότητα 25 kg/m3

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αυχενικό σύνδροµο
Θλάσεις αυχένος
Μυϊκούς τραυµατισµούς Α.Μ.Σ.Σ.
Κακώσεις αυχένος
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Aυχενικό κολάρο µαλακό
Κωδικός:                                           
Μέγεθος:
S
Περ. αυχένα σε εκ.:
32-38
Ύψος σε εκ.:  8
Χρώμα: Γκρι

MB.2185
M
38-44

L      
44-50

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●
●
●
●

Κατασκευασµένο από αφρώδες μαλακό υλικό μέσης πυκνότητας
Προσθαφαιρούμενο θερμοπλαστικό τμήμα για μεγαλύτερη στήριξη του αυχένα
Επενδεδυµένο με βαμβακερό ύφασµα
Αντιαλλεργικό & αφιδρωτικό
Ακτινοδιαπερατό
Κλείσιµο µε Velcro για εύκολη προσαρµογή
Μπορεί να πλυθεί
Πυκνότητα 25 kg/m3

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αυχενικό σύνδροµο
Θλάσεις αυχένος
Μυϊκούς τραυµατισµούς Α.Μ.Σ.Σ.
Κακώσεις αυχένος

Aυχενικό κολάρο ημίσκληρο
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. αυχένα:
Ύψος: 8
Χρώμα: Λευκό

S
32-38

MB.2188
M
38-44

L      
44-50

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●
●
●
●

Κατασκευασµένο από αφρώδες μαλακό υλικό υψηλής πυκνότητας
Προσθαφαιρούμενο θερμοπλαστικό τμήμα για μεγαλύτερη στήριξη του αυχένα
Επενδεδυµένο με βαμβακερό ύφασµα
Αντιαλλεργικό & αφιδρωτικό
Ακτινοδιαπερατό
Κλείσιµο µε Velcro για εύκολη προσαρµογή
Μπορεί να πλυθεί
Πυκνότητα 35 kg/m3

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αυχενικό σύνδροµο
Θλάσεις αυχένος
Μυϊκούς τραυµατισµούς Α.Μ.Σ.Σ.
Κακώσεις αυχένος
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Aυχενικό κολάρο ημίσκληρο
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. αυχένα σε εκ.:
Ύψος σε εκ.: 10
Χρώμα: Λευκό

S
32-38

MB.2190
M
38-44

L      
44-50

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●
●
●
●

Κατασκευασµένο από αφρώδες μαλακό υλικό υψηλής πυκνότητας
Προσθαφαιρούμενο θερμοπλαστικό τμήμα για μεγαλύτερη στήριξη του αυχένα
Επενδεδυµένο με βαμβακερό ύφασµα
Αντιαλλεργικό & αφιδρωτικό
Ακτινοδιαπερατό
Κλείσιµο µε Velcro για εύκολη προσαρµογή
Μπορεί να πλυθεί
Πυκνότητα 35 kg/m3

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αυχενικό σύνδροµο
Θλάσεις αυχένος
Μυϊκούς τραυµατισµούς Α.Μ.Σ.Σ.
Κακώσεις αυχένος

Αυχενικό κολάρο σκληρού τύπου πλαστικό
Κωδικός:  
Μέγεθος:
S
Περ. αυχένα σε εκ.:
29-34
Ύψος σε εκ.: Ρυθµιζόµενο µε Velrco
Χρώµα: Λευκό

MB.155
M
34-39

L
39-43

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευή από σκληρό πλαστικό τµήµα και αφρώδες υλικό επενδεδυµένο µε
δέρµα
● Στηρίζει τον αυχένα σε ουδέτερη και ανατοµική θέση
● Σχεδιασµένο µε αεραγωγούς για αναπνευσιµότητα του δέρµατος
● Αντιαλλεργικό υλικό
● Ακτινοδιαπερατό
● Κλείσιµο µε Velcro για εύκολη προσαρµογή
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σπονδυλοαρθροπάθεια αυχένος, Ραιβόκρανο
Οξύ µυικό σπασµό
Αποθεραπεία αυχενικής δισκοπάθειας
Μετεγχειρητική χρήση
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Αυχενικό κολάρο πλαστικό µε ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΙΟ DELUXE
Κωδικός:
Μέγεθος:
S
Περ. αυχένα σε εκ.:
29-34
Ύψος: Ρυθµιζόµενο µε Velrco
Χρώµα: Λευκό

MB.165
M
34-39

L
39-43

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευή από σκληρό πλαστικό τµήµα και αφρώδες υλικό επενδεδυµένο µε
δέρµα
● Στηρίζει τον αυχένα σε ουδέτερη και ανατοµική θέση
● Σχεδιασµένο µε αεραγωγούς για αναπνευσιµότητα του δέρµατος
● Αντιαλλεργικό υλικό
● Ακτινοδιαπερατό
● Κλείσιµο µε Velcro για εύκολη προσαρµογή
● Διαθέτει υποσιαγώνιο για καλύτερη ακινητοποίηση της Α.Μ.Σ.Σ
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σπονδυλοαρθροπάθεια αυχένος, οξύ µυικό σπασµό
Αποθεραπεία αυχενικής δισκοπάθειας
Κήλη µεσοσπονδύλιου δίσκου αυχένος
Μετεγχειρητική χρήση

Αυχενικό κολάρο τύπου PHILADELPHIA
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. αυχένα σε εκ.:
Ύψος σε εκ.: 11

S
25-33

MB.175
M
33-40

L
40-48

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας αυχένος που αποτελείται από δύο τµήµατα που εφαρµόζουν µε
αυτοκόλλητο Velcro για εύκολη προσαρµογή
● Το κολάρο είναι κατασκευασµένο από PLASTAZOTE υλικό αεριζόµενο και
αντιαλλεργικό
● Διαθέτει τραχειακή οπή και είναι ακτινοδιαπερατό
● Στο πρόσθιο και οπίσθιο τµήµα του νάρθηκα, υπάρχουν πλαστικά τµήµατα σκληρού
τύπου για τη στήριξη του ινιακού οστού και της γνάθου, πετυχαίνοντας µια υψηλού
βαθµού ακινητοποίηση της Α.Μ.Σ.Σ.
● Ο νάρθηκας µπορεί να εφαρµοστεί από όρθια ή ύπτια θέση
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Βαριά κάκωση αυχένος
Σπονδυλοαρθροπάθεια αυχένος
Αποθεραπεία αυχενικής δισκοπάθειας Α.Μ.Σ.Σ
Άµεση τραυµατική αντιµετώπιση σε κακώσεις
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Αυχενικό κολάρο ρυθµιζόµενου ύψους διπλής βαλβίδας
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Περ. αυχένα σε εκ.: 25-55
Ύψος σε εκ.: Ρυθµιζόµενο

MB/COLLAR

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας αυχένος που αποτελείται από δύο βαλβίδες
αυτοκόλλητες µε Velcro
● Διαθέτει επενδύσεις προσθαφαιρούµενες και
αυτοκόλλητες, αεριζόµενες, αντιαλλεργικές που µπορούν
να πλυθούν
● Στα πλάγια τµήµατα του νάρθηκα έχει µηχανισµούς µε
οδοντωτά κλιπς για τη ρύθµιση του ύψους του νάρθηκα και ξεχωριστή οδοντωτή
ρύθμιση στη σιαγώνα για συµµετρική εφαρµογή
● Τµήµατα αεροφόρων οδών για αναπνευσιµότητα και την κυκλοφορία του αέρα
● Διαθέτει τραχειακή οπή και είναι ακτινοδιαπερατό
● Προσφέρει στήριξη της σιαγώνας και του ινιακού οστού
● Ο νάρθηκας µπορεί να εφαρµοστεί από όρθια ή ύπτια θέση
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:

Αυχενικό κολάρο ρυθμιζόμενου ύψους CORFU

Συντηρητική αγωγή σε:
Κήλη µεσοσπονδύλιου δίσκου αυχένος (HCD)
Αυχενική Σπονδυλική Στένωση
Σύνδροµο Αυχενικής Κεφαλαλγίας
Ρευµατοειδή Αρθρίτιδα του αυχένος
Τραυµατικές κακώσεις αυχένος
Σπονδυλοαρθροπάθεια αυχένος
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Σύνδροµο Αποφυσιακών Αρθρώσεων Αυχένος (CFT)
Πρόσθια µονοεπίπεδη Α.Μ.Σ.Σ.
Οπίσθια µονοεπίπεδη Α.Μ.Σ.Σ.

Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Περ. Αυχ. σε εκ.: 25-55
Ύψος σε εκ.: Ρυθµιζόµενο

MB.5500

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας αυχένος που αποτελείται από δύο βαλβίδες
αυτοκόλλητες µε VELCRO
● Διαθέτει επενδύσεις προσθαφαιρούµενες και
αυτοκόλλητες αεριζόµενες, αντιαλλεργικές που µπορούν
να πλυθούν
● Το πρόσθιο τµήµα του νάρθηκα διαθέτει περιστροφικό
µηχανισµό για τη ρύθµιση της υπερέκτασης αυχένος
● Τµήµατα αεροφόρων οδών για την αναπνευσιµότητα και κυκλοφορία του αέρα
● Έχει τραχειακή οπή και είναι ακτινοδιαπερατό
● Προσφέρει στήριξη της σιαγώνας και του ινιακού οστού
● Ο νάρθηκας µπορεί να εφαρµοστεί από όρθια ή ύπτια θέση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κήλη µεσοσπονδύλιου δίσκου Αυχένος (HCD)
Αυχενική Σπονδυλική Στένωση
Σύνδροµο Αυχενικής Κεφαλαλγίας
Ρευµατοειδή Αρθρίτιδα του αυχένος
Τραυµατικές κακώσεις αυχενος
Σπονδυλοαρθροπάθεια Αυχένος
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Σύνδροµο Αποφυσιακών Αρθρώσεων Αυχένος (CFT)
Πρόσθια µονοεπίπεδη Α.Μ.Σ.Σ.
Οπίσθια µονοεπίπεδη Α.Μ.Σ.Σ.
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Αυχενικό κολάρο διπλής βαλβίδας SATURN
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Περιφέρεια αυχένα: 28-51cm
Ύψος: Ρυθμιζόμενο με κλιπ

MB.2510

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας αυχένος διπλής βαλβίδας
● Τα τμήματα εφαρμόζουν μεταξύ τους με πλαστικούς
ιμάντες σε clips γρήγορης απελευθέρωσης
● Προσφέρει στήριξη ινιακού οστού και γνάθου, καθώς
και μετωπική στήριξη με ιμάντα για ακινητοποίηση της
Α.Μ.Σ.Σ.
● Διαθέτει τραχειακή οπή
● Μαλακές επενδύσεις προσθαφαιρούμενες, αεριζόμενες, αντιαλλεργικές
● Μπορούν να πλυθούν
● Τμήματα αεροφόρων οδών
● Γρήγορη προσθαφαίρεση του νάρθηκα
● Πρόσθιο τμήμα αυξομείωσης του ύψους του νάρθηκα
● Διαθέτει ανταλλακτικά εσωτερικής επένδυσης
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σταθερό κάταγµα οδοντοειδούς απόφυσης
Σταθερό κάταγµα ινιακού κονδύλου
Σταθερό κάταγµα πρόσθιου τόξου Άτλαντα
Σταθερό κάταγµα οπίσθιου τόξου Άτλαντα
Σταθερό κάταγµα πετάλων σπονδύλου (Α3-Α7)
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Πρόσθια μονοεπίπεδη διασωματική Α.Μ.Σ.Σ. σπονδυλοδεσία
Μονοεπίπεδη Α.Μ.Σ.Σ. σπονδυλοδεσία με δισκεκτομή
Μονοεπίπεδη Α.Μ.Σ.Σ. σπονδυλοδεσία με πεταλεκτομή

Αυχενοθωρακικός νάρθηκας ρυθμιζόμενου ύψους τύπου MINERVA
Κωδικός:
MB.CTO/SHORT
Ύψος Ασθενή:
έως 1,60m
Ύψος νάρθηκα: Ρυθµιζόµενο

MB.CTO
άνω 1,60m

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Αυχενοθωρακικός νάρθηκας που αποτελείται από δύο
τµήµατα που εφαρµόζουν µεταξύ τους µε ιμάντες με
Velcro σε clips γρήγορης απελευθέρωσης
● Προσφέρει στήριξη του ινιακού οστού και της γνάθου,
καθώς και μετωπιαία στήριξη με ιμάντα για ακινητοποίηση
της Α.Μ.Σ.Σ.
● Εσωτερική επένδυση, αντιαλλεργική, αφιδρωτική, αεριζόµενη
● Διαθέτει τραχειακή οπή
● Τµήµατα αεροφόρων οδών
● Επιτρέπει καθιστή και ηµικαθιστή θέση
● Μπορεί να εφαρµόζεται από ύπτια ή όρθια θέση
● Εύκολο στην εφαρµογή
● Γρήγορη προσθαφαίρεση του υλικού
● Συμβατό με ακτίνες (X-Ray), αξονική (CT) και μαγνητική (MRI) τομογραφία
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Απαρεκτόπιστο στροφικό Ατλαντοαξονικό υπερεξάρθρηµα
Κάταγµα οδοντοειδούς απόφυσης τύπου I
Κάταγµα σπονδύλου Α3-Α7 τύπου I
Κάταγµα ινιακού κονδύλου
Κατάγµατα πλαγίων ογκωµάτων Α2
Κάταγµα Α2 µε τραυµατική Σπονδυλολίσθηση (Απαγχωνισµού)
Αµφότεροπλευρο κάταγµα προσθίου – οπισθίου τόξου άτλαντα
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Πρόσθια – πολυεπίπεδη Α.Θ.Μ.Σ.Σ. σπονδυλοδεσία
Πολυεπίπεδη Α.Μ.Σ.Σ. σπονδυλοδεσια µε πεταλεκτοµή
Πολυεπίπεδη Α.Μ.Σ.Σ. σπονδυλοδεσία µε δισκεκτοµή
Αρθροπλαστική Μεσοσπονδυλίων δίσκων Α.Μ.Σ.Σ
Πρόσθια πολυεπίπεδη διασωµατική Α.Μ.Σ.Σ. σπονδυλοδεσία
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Αυχενοθωρακικός νάρθηκας ρυθμιζόμενου ύψους τύπου MINERVA
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Ύψος νάρθηκα: Ρυθµιζόµενο

MB.2500

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

● Αυχενοθωρακικός νάρθηκας που αποτελείται από δύο
τµήµατα που εφαρµόζουν µεταξύ τους µε ιμάντες με
Velcro σε clips γρήγορης απελευθέρωσης
● Προσφέρει στήριξη του ινιακού οστού και της γνάθου
καθώς και μετωπιαία στήριξη με ιμάντα για ακινητοποίηση
της Α.Μ.Σ.Σ.
● Εσωτερική επένδυση, αντιαλλεργική, αφιδρωτική, αεριζόµενη
● Διαθέτει τραχειακή οπή
● Αρθρωτή ρύθμιση του οπίσθιου τμήματος στο ινιακό οστό καθώς και του πρόσθιου
τμήματος θωρακικά για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερη εφαρμογή
● Επιτρέπει καθιστή και ηµικαθιστή θέση
● Μπορεί να εφαρµόζεται από ύπτια ή όρθια θέση
● Εύκολο στην εφαρµογή
● Γρήγορη προσθαφαίρεση του υλικού
● Συμβατό με ακτίνες (X-Ray), αξονική (CT) και μαγνητική (MRI) τομογραφία
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Απαρεκτόπιστο στροφικό Ατλαντοαξονικό υπεξάρθρημα
Κάταγµα οδοντοειδούς απόφυσης τύπου I
Κάταγµα σπονδύλου Α3-Α7 τύπου I
Κάταγµα ινιακού κονδύλου
Κατάγµατα πλαγίων ογκωµάτων Α2
Κάταγµα Α2 µε τραυµατική Σπονδυλολίσθηση (Απαγχωνισµού)
Αμφοτερόπλευρο κάταγµα προσθίου – οπισθίου τόξου άτλαντα
Μετεγχειρητική αγωγή σε
Πρόσθια – πολυεπίπεδη Α.Θ.Μ.Σ.Σ. σπονδυλοδεσία
Πολυεπίπεδη Α.Μ.Σ.Σ. σπονδυλοδεσία µε πεταλεκτοµή
Πολυεπίπεδη Α.Μ.Σ.Σ. σπονδυλοδεσία µε δισκεκτοµή
Αρθροπλαστική Μεσοσπονδυλίων δίσκων Α.Μ.Σ.Σ.
Πρόσθια πολυεπίπεδη διασωµατική Α.Μ.Σ.Σ. σπονδυλοδεσία
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Αυχενοθωρακικός νάρθηκας ρυθμιζόμενου ύψους
LERMAN – HALO μη επεμβατικής αυχενικής στήριξης
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Ύψος: Ρυθμιζόμενο

LERMAN – HALO

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Συνδυαστική κατασκευή νάρθηκα που αποτελείται
από αυχενικό σύστημα έλξης και θωρακικό σύστημα
σταθεροποίησης
● Προσφέρει στήριξη στον αυχένα και σωστή στάση του
κορμού κατά τη βάδιση
● Δεν επηρεάζει την αναπνοή του ασθενή στο τμήμα του
θώρακα, λόγω του ανατομικού σχεδιασμού που έχει
● Κάνει τον ασθενή λειτουργικό χωρίς να περιορίζει την κίνηση των άκρων του
● Γρήγορη αφαίρεση του νάρθηκα σε περίπτωση καρδιοαγγειακής νόσου με τα κλιπ
που διαθέτει στο τμήμα του θώρακα
● Διαθέτει μάσκα προσώπου με σιλικόνη εσωτερικά για άνετη εφαρμογή
● Ιμάντες σταθεροποίησης της γνάθου και του ινιακού οστού αυτοκόλλητοι με
Velcro
● Αριθμημένα clips για σωστή τοποθέτηση ή άμεση απελευθέρωση του νάρθηκα
● Μεταλλικοί ρυθμιζόμενοι ορθοστάτες για τη ρύθμιση του ύψους του αυχένα
● Θωρακικό τμήμα κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο με επενδύσεις εσωτερικά,
αντιαλλεργικές, αεριζόμενες, αφιδρωτικές
● Κλείσιμο του τμήματος του θώρακα με αυτοκόλλητο Velcro, που χιάζει οπίσθια του
νάρθηκα
● Ζώνη οπίσθια του νάρθηκα με αυτοκόλλητο Velcro για σταθεροποίηση του
τμήματος του κορμού
● Επιτρέπει την ύπτια θέση στον ασθενή, καθώς και την ημικαθιστή θέση
● Συμβατός με αξονικό (CT) και μαγνητικό (MR) τομογράφο
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αμφοτερόπλευρο εκρηκτικό κάταγμα προσθίου και οπισθίου τόξου Άτλαντα
Απαρεκτόπιστα κατάγματα Α.Μ.Σ.Σ. οδοντοειδούς απόφυσης τύπου II, πλαγίων
ογκωμάτων τύπου II
Αμφοτερόπλευρο κάταγμα προσθίου και οπισθίου τόξου Άτλαντα
Αμφίπλευρο συντριπτικό κάταγμα οπισθίου τόξου Άτλαντα
Ελάσσωνα συμπίεση ινιαξονικής μοίρας σπονδυλικής στήλης Α3 –Α7 τύπου I
Τραυματική σπονδυλολίσθση άξονα Α2 Α3 τύπου II
Μετεγχειρητική θεραπευτική χρήση

13

ΑΝΩ ΑΚΡΟ
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Νάρθηκας δακτύλου πλαστικός STAX FINGER
Κωδικός:
Μέγεθος: Νο 1 2 3 4 5 5,5 6 7
Χρώμα: Μπεζ

MB/STAX

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευή από πλαστικό υλικό με αεροφόρους οδούς
● Ακινητοποιεί την πρώτη φαλαγγοφαλαγγική άρθρωση δακτύλου , επιτρέποντας την
κινητικότητα της μεσοφαλαγγικης άρθρωσης
● Εφαρμόζεται αυτοκόλλητη ταινία στην μεσαία φάλαγγα για καλύτερη
σταθεροποίηση του νάρθηκα
● Νο 1 έως 7
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κάταγμα πρώτης φάλαγγας
Αποθεραπεία MALLET-FINGER
Μετεγχειρητική θεραπευτική χρήση συνδέσμων, τενόντων δακτύλων

Νάρθηκας δακτύλου μεταλλικός FOLD OVER
Κωδικός:
Μέγεθος:
Μήκος δακτύλου
σε εκ.:

S
4-5,2

MB/FOLD OVER
M
5,2-6,5

L
6,5-8

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●

Κατασκευασμένος από αλουμίνιο ελαφρού βάρους
Εσωτερική επένδυση από FOAM
Ακινητοποίηση περόνης και δεύτερης φάλαγγας δακτύλων
Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις συνδέσμων, τενόντων
Κακώσεις φαλαγγοφαλαγγικής και μεσοφαλαγγικής άρθρωσης δακτύλων
Κάταγμα περόνης φαλαγγοφαλαγγικής και μεσοφαλαγγικής άρθρωσης δακτύλων

Νάρθηκας δακτύλου μεταλλικός TOAD
Κωδικός:
Μέγεθος:
Μήκος δακτύλων
σε εκ.:

S
6,5

MB/TOAD
M
7

L
8

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●

Κατασκευασμένος από αλουμίνιο ελαφρού βάρους
Εσωτερική επένδυση από FOAM
Ακινητοποίηση πρώτης και δεύτερης φάλαγγας δακτύλων
Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις συνδέσμων, τενόντων
Κακώσεις φαλαγγοφαλαγγικής και μεσοφαλαγγικής άρθρωσης δακτύλων
Κάταγμα περόνης φαλαγγοφαλαγγικής και μεσοφαλαγγικής άρθρωσης δακτύλων
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Νάρθηκας δακτύλου μεταλλικός “BASEBALL SPLINT”
Κωδικός:
Μέγεθος:
Μήκος δακτύλων
σε εκ.:

S
6,5

MB.BASEBALL
M
7

L
8

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●

Κατασκευασμένο από αλουμίνιο ελαφρού βάρους
Εσωτερική επένδυση από FOAM
Ακινητοποίηση πρώτης και δεύτερης φάλαγγας δακτύλων
Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις συνδέσμων, τενόντων
Κακώσεις φαλαγγοφαλαγγικής και μεσοφαλαγγικής άρθρωσης δακτύλων
Κάταγμα περόνης φαλαγγοφαλαγγικής και μεσοφαλαγγικής άρθρωσης δακτύλων

Περικάρπιο υφασμάτινο SUPER ELASTIC
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. καρπ. σε
εκ.:
Χρώμα: Γκρι

MB.261
M
12-16

S
9-13

L
15-19

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Περικάρπιο ειδικής σύνθεσης για μεγαλύτερη άνεση και αποφυγή υγρασίας
● Μπορεί να πλυθεί
● Εύκολη εφαρμογή, κλείσιμο με Velcro
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Ήπιες μυοτενόντιες κακώσεις του καρπού

Ελαστικό περικάρπιο DOUBLE LOCK
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Χρώμα: Γκρι

MB.262

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ελαστικό περικάρπιο ειδικής σύνθεσης για μεγαλύτερη άνεση και αποφυγή
υγρασίας
● Διαθέτει κλείσιμο double lock για καλύτερη στήριξη του καρπού
● Μπορεί να πλυθεί
● Εύκολη εφαρμογή, κλείσιμο με Velcro
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Ήπιες μυοτενόντιες κακώσεις του καρπού
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Περικάρπιο Neoprene WRIST BAND
Κωδικός:
Μέγεθος: One size
Χρώμα: Μαύρο

ΜΒ.263

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Περικάρπιο Neoprene ειδικής σύνθεσης για άνεση στην εφαρμογή και αποφυγή
υγρασίας
● Διαθέτει κλείσιμο double lock για καλύτερη στήριξη του καρπού
● Μπορεί να πλυθεί
● Εύκολη εφαρμογή, κλείσιμο με Velcro
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Ήπιες μυοτενόντιες κακώσεις του καρπού

Ελαστικός Πηχεοκαρπικός νάρθηκας GLOVE WRIST
Κωδικός:
Μέγεθος:  
Περ. καρπού σε
εκ.:
Χρώμα: Γκρι

S
9-13

MB.264
M
12-16

L
15-19

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Απλός ελαστικός περικαρπικός νάρθηκας από αεριζόμενο και αντιαλλεργικό
ύφασμα
● Ενισχυμένος στις ραφές για καλή σταθεροποίηση του νάρθηκα
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Επανένταξη στην άθληση
Απλές παθήσεις-κακώσεις της πηχεοκαρπικής
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Νάρθηκας καρπού παιδικός αμφίπλευρος AMBIDEXTROUS
Κωδικός:  
Μέγεθος:
S
Περιφ. καρπού
10-11
σε εκ.:
Μήκος σε εκ.:
16
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Γκρι

MB.5440K
M
11-13

L
13-15

XL
15+

18

20

22

L
19-21

XL
21-24

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας καρπού από ελαστικό υλικό με μεταλλική
μπανέλα
● Μη ελαστικοί ιμάντες στον καρπό για καλύτερη
ακινητοποίηση του καρπού
● Αεριζόμενο, αντιαλλεργικό υλικό
● Προσαρμογή για δεξί – αριστερό χέρι
● Επιτρέπει την κινητικότητα των δακτύλων
● Εύκολη εφαρμογή κλείσιμο με Velcro
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Συνδεσμικές βλάβες-κακώσεις
Τενοντίτιδες
Μετακαρποφαλαγγικά κατάγματα
Κατάγματα πηχεοκαρπικής
Διαστρέμματα πηχεοκαρπικής
Κακώσεις και θλάσεις καρπού
Μετά την αφαίρεση γύψου σε κατάγματα καρπού
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Μετεγχειρητική θεραπευτική χρήση

Νάρθηκας καρπού αμφιδέξιος AMBIDEXTROUS
Κωδικός:  
Μέγεθος:
S
Περιφ. καρπού
14-16
σε εκ.:
Μήκος σε εκ.: 19
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Γκρι

MB.5440
M
17-19

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας καρπού από μη ελαστικό υλικό με μεταλλική
μπανέλα μήκους 19εκ
● Μη ελαστικοί ιμάντες στον καρπό για καλύτερη
ακινητοποίηση της πηχεοκαρπικής
● Αεριζόμενο, αντιαλλεργικό υλικό
● Εφαρμόζει σε δεξί – αριστερό χέρι
● Επιτρέπει την κινητικότητα των δακτύλων
● Εύκολη εφαρμογή κλείσιμο με Velcro
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Οξεία τενοντίτιδα καμπτήρων και εκτεινόντων καρπού
Κακώσεις και θλάσεις καρπού
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Νάρθηκας καρπού αμφιδέξιος EASY COMMON
Κωδικός:
Μέγεθος:
XS
S
Περ. καρπού 12-15,5
15-18,5
σε εκ.:
Μήκος νάρθηκα σε εκ.: 21
Μήκος μπανέλας σε εκ.: 19
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

MB.3010                      
M
L
18-21,5
21-24,5

XL
24-27,5

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας καρπού από neoprene με μεταλλική μπανέλα
μήκους 19cm
● Μη ελαστικοί ιμάντες στον καρπό για καλύτερη
ακινητοποίηση του καρπού
● Προσαρμογή για δεξί και αριστερό χέρι
● Επιτρέπει την κινητικότητα των δακτύλων
● Εύκολη εφαρμογή με κλείσιμο με Velcro
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Οξεία τενοντίτιδα καμπτήρων και εκτεινόντων καρπού
Κακώσεις και θλάσεις καρπού

Νάρθηκας καρπού VELVET 16,5cm “SHORT”
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. καρπού
σε εκ.:
Δεξί - Αριστερό
Χρώμα: Μαύρο

XS
12-14

S
14-16

MB.3005
M
16-18

L
18-20

XL
20-22

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας καρπού μήκους 16,5εκ για καλύτερη δήλωση
συμμόρφωσης στον ασθενή
● Κατασκευασμένος από ύφασμα VELVET, ανθεκτικός,
αεριζόμενος, αντιαλλεργικός
● Διαθέτει παλαμιαία και ραχιαία μεταλλική μπανέλα για
καλύτερη στήριξη και ακινητοποίηση του καρπού ενώ δεν περιορίζει την κίνηση
των δακτύλων
● Διαθέτει κορδόνια για ισομερή σύσφιξη και συγκράτηση καθώς και κλείσιμο με
Velcro
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Οξεία τενοντίτιδα καμπτήρων και εκτεινόντων καρπού
Κακώσεις και θλάσεις καρπού
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Νάρθηκας πηχεοκαρπικός ελαστικός
Κωδικός:
Μέγεθος:
S
Περ. καρπού
14-16
σε εκ.:
Δεξί - Αριστερό
Μήκος σε εκ.: 19
Χρώμα: Μπεζ

M
17-19

ΜΒ/19
L
19-21

XL
21-24

ΧXL
24-27

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας καρπού από ελαστικό υλικό με μεταλλική
μπανέλα
● Ανατομική προσαρμογή με διαμορφούμενη μπανέλα
αλουμινίου
● Στήριξη του καρπού για περιορισμό της κίνησης
● Αεριζόμενο, αντιαλλεργικό υλικό
● Ραχιαίο κλείσιμο καρπού με αυτοκόλλητο Velcro
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Κακώσεις καρπού
Αρθρίτιδα
Θλάσεις καρπού

Nάρθηκας καρπού VELVET WRIST
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. καρπού
σε εκ.:
Δεξί - Αριστερό
Χρώμα: Μαύρο

S
14-16

VELVET   WRIST
M
L
16-18
18-20

XL
20-22

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας καρπού μήκους 20cm κατασκευασμένος
από ύφασμα VELVET, ανθεκτικός, αεριζόμενος,
αντιαλλεργικός
● Διαθέτει παλαμιαία μεταλλική και ραχιαία μπανέλα για
καλύτερη στήριξη και ακινητοποίηση του καρπού ενώ δεν
περιορίζει την κίνηση των δακτύλων
● Διαθέτει κορδόνια για ισομερή σύσφιξη και συγκράτηση καθώς και κλείσιμο με
Velcro
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Οξεία τενοντίτιδα καμπτήρων και εκτεινόντων καρπού
Κακώσεις και θλάσεις καρπού
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Νάρθηκας καρπού LONG WRIST
Κωδικός:
Μέγεθος:
XS
Περ. καρπού
12-14
σε εκ.:
Μήκος νάρθηκα σε εκ.: 23
Μήκος μπανέλας σε εκ.: 21
Χρώμα: Μαύρο

MB.3020/R   –   MB.3020/L               
S
M
L
XL
14-16
16-18
18-20
20-22

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας καρπού αντιβραχίου 23cm κατασκευασμένος
από ύφασμα υψηλής αντοχής και ανθεκτικότητας
● Διαθέτει παλαμιαία διαμορφούμενη μεταλλική μπανέλα
μήκους 21cm και ραχιαία για καλύτερη στήριξη και
ακινητοποίηση του καρπού
● Extra μαλακή εσωτερική επένδυση για άνεση στην
εφαρμογή
● Διαθέτει κορδόνια για ισομερή σύσφιξη και συγκράτηση καθώς και κλείσιμο με
Velcro
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Κάταγμα τύπου Smith μετά την αφαίρεση γύψου
Κατάγματα ρωγμώδη στη διάφυση κερκίδος
Κατάγματα ρωγμώδη στη διάφυση ωλένης
Κακώσεις και θλάσεις καρπού
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Κατάγματα τύπου Barton
Κατάγματα τύπου Smith

Νάρθηκας Πηχεοκαρπικής με ΒΟΑ
Κωδικός:
Μέγεθος:
S
Περίμετρος
14,5-15,5
σε εκ.:
Μήκος σε εκ.: 20
Δεξί - Αριστερό
Χρώμα: Μαύρο

DR-W081
Μ
15,5-16,5

L
16,5-17,5

XL
17,5-18,5

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας καρπού από μη ελαστικό υλικό με μεταλλική
μπανέλα μήκους 20εκ.
● Υλικό αεριζόµενο και φιλικό στο δέρµα για άνεση στην
εφαρµογή
● Μηχανισμός ΒΟΑ® fit system για ρυθμιζόμενη σύσφιξη
στην πηχεοκαρπική
● Προσφέρει πλήρη ακινητοποίηση της πηχεοκαρπικής χάρη στα μη ελαστικά υλικά
που περιέχει και στην ισχυρή παλαμιαία μπανέλα
● Ειδική εσωτερική επένδυση για μεγαλύτερη άνεση και ακρίβεια στην εφαρμογή
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Οξεία τενοντίτιδα καμπτήρων και εκτεινόντων καρπού
Κακώσεις και θλάσεις καρπού
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ VELVET 26cm
Κωδικός:
Μέγεθος:  
Περ. καρπού
σε εκ.:
Δεξί - Αριστερό
Χρώμα: Μαύρο

MB.3026
S
12-15

M
15-18

L
18-21

XL
21-24

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας καρπού αντιβραχίου μήκους 26εκ.,
κατασκευασμένος από ύφασμα VELVET, ανθεκτικός,
αεριζόμενος, αντιαλλεργικός
● Διαθέτει παλαμιαία και ραχιαία μεταλλική μπανέλα για
καλύτερη στήριξη και ακινητοποίηση του καρπού ενώ δεν
περιορίζει την κίνηση των δακτύλων
● Διαθέτει διπλό σύστημα κορδονιών για ισομερή σύσφιξη και συγκράτηση καθώς
και κλείσιμο με Velcro
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Κατάγματα τύπου SMITH μετά την αφαίρεση γυψονάρθηκα
Κατάγματα ρωγμώδη στη διάφυση κερκίδος
Κατάγματα ρωγμώδη στη διάφυση ωλένης
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Κατάγματα τύπου BARTON
Κατάγματα τύπου SMITH
Αφαίρεση εξωτερικής οστεοσύνθεσης σε κατάγματα διάφυσης κερκίδας και
ωλένης

Νάρθηκας καρπού αμφιδέξιος AMBIDEXTROUS
Κωδικός:  
Μέγεθος:
S
Περιφ. καρπού
14-16
σε εκ.:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Μήκος σε εκ.: 26
Χρώμα: Γκρι

MB.5426
M
17-19

L
19-21

XL
21-24

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας καρπού από ελαστικό υλικό με μεταλλική
μπανέλα μήκους 23,5εκ
● Τέσσερις μη ελαστικοί ιμάντες στον καρπό με περίδεση
double lock για καλύτερη ακινητοποίηση του καρπού
● Αεριζόμενο, αντιαλλεργικό υλικό
● Προσαρμογή για δεξί – αριστερό χέρι
● Επιτρέπει την κινητικότητα των δακτύλων
● Εύκολη εφαρμογή κλείσιμο με Velcro
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Κατάγματα τύπου SMITH μετά την αφαίρεση γυψονάρθηκα
Σε κατάγματα ρωγμώδη στην διάφυση κερκίδος
Σε κατάγματα ρωγμώδη στην διάφυση ωλένης
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Κατάγματα τύπου BARTON
Κατάγματα τύπου SMITH
Μετά από αφαίρεση εξωτερικής οστεοσύνθεσης σε κατάγματα διάφυσης κερκίδας
και ωλένης
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Νάρθηκας καρπού – αντίχειρα UNIVERSAL SPICA
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Μήκος σε εκ.: 20
Χρώμα: Μαύρο

MB.3025/R   –   MB.3025/L  

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας καρπού – αντίχειρα μήκους 20cm
κατασκευασμένος από μη ελαστικό ύφασμα, ανθεκτικός,
αεριζόμενος, αντιαλλεργικός
● Διαθέτει παλαμιαία μεταλλική διαμορφούμενη μπανέλα και
ραχιαία για καλύτερη στήριξη και ακινητοποίηση καρπού,
ενώ δεν περιορίζει την κίνηση των δακτύλων
● Διαθέτει μπανέλα μεταλλική στον αντίχειρα για στήριξη και συγκράτηση
περιορίζοντας την κίνηση
● Διαθέτει αυτοκόλλητα Velcro περιμετρικά του αντίχειρα για καλύτερη
ακινητοποίηση
● Διαθέτει προσθαφαιρούμενη ραχιαία μπανέλα για τη σωστή προσαρμογή του
μεγέθους
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κάταγμα σκαφοειδούς μετά την αφαίρεση γύψου
Αποθεραπεία χειρουργικών επεμβάσεων σκαφοειδούς και ψευδοαρθρίτιδος σε
σύνδρομο DE QUERVAIN – κατάγματα BENNET
Ακινητοποίηση μετεγχειρητικών επεμβάσεων τενόντων αντίχειρα

Νάρθηκας καρπού
Κωδικός:    
Μέγεθος:
S
Περ. καρπού
14-16
σε εκ.:
Δεξί - Αριστερό
Μήκος σε εκ.: 20
Χρώμα: Μπεζ

M
17-19

MB/SPICA
L
19-21

XL
21-24

XXL
24-27

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας καρπού – αντίχειρα μήκους 20cm
κατασκευασμένος από ύφασμα, ανθεκτικός, αεριζόμενος,
αντιαλλεργικός
● Διαθέτει παλαμιαία και ραχιαία μεταλλική μπανέλα για
καλύτερη στήριξη και ακινητοποίηση του καρπού ενώ δεν
περιορίζει την κίνηση των δακτύλων
● Διαθέτει μπανέλα μεταλλική στον αντίχειρα για στήριξη και συγκράτηση
περιορίζοντας την κίνησή του
● Διαθέτει αυτοκόλλητα Velcro περιμετρικά του αντίχειρα για καλύτερη
ακινητοποίηση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κάταγμα σκαφοειδούς μετά την αφαίρεση γύψου
Αποθεραπεία χειρουργικών επεμβάσεων σκαφοειδούς και ψευδοαρθρίτιδος
Σύνδρομο DE QUERVAIN – κατάγματα BENNET
Ακινητοποίηση σε μετεγχειρητικές επεμβάσεις τενόντων αντίχειρα
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Νάρθηκας Kαρπού – Aντίχειρα VELVET SPICA 20cm
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. καρπού
σε εκ.:
Δεξί - Αριστερό
Χρώμα: Μαύρο

S
14-16

VELVET-SPICΑ  
M
L
16-18
18-20

XL
20-22

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας καρπού – αντίχειρα Velvet Spica μήκους
20cm κατασκευασμένος από ύφασμα Velvet, ανθεκτικός,
αεριζόμενος, αντιαλλεργικός
● Διαθέτει παλαμιαία και ραχιαία μεταλλική μπανέλα για
καλύτερη στήριξη και ακινητοποίηση του καρπού ενώ δεν
περιορίζει την κίνηση των δακτύλων
● Διαθέτει μπανέλα μεταλλική στον αντίχειρα για στήριξη και συγκράτηση
περιορίζοντας την κίνησή του
● Αυτοκόλλητα Velcro περιμετρικά του αντίχειρα για καλύτερη ακινητοποίηση
● Σύστημα κορδονιών με ιμάντα για ισομερή σύσφιξη και συγκράτηση και κλείσιμο
με Velcro
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κάταγμα σκαφοειδούς μετά την αφαίρεση γύψου
Αποθεραπεία χειρουργικών επεμβάσεων σκαφοειδούς και ψευδοαρθρίτιδος
Σύνδρομο DE QUERVAIN – κατάγματα BENNET
Ακινητοποίηση μετεγχειρητικών επεμβάσεων τενόντων αντίχειρα

Νάρθηκας ακινητοποίησης αντίχειρα RHIZOMED
Κωδικός:  
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Μέγεθος: One size
Χρώμα: Μαύρο

MB/2205

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας ακινητοποίησης αντίχειρα κατασκευασμένος από ύφασμα αφιδρωτικό,
αεριζόμενο, αντιαλλεργικό
● Διαθέτει μπανέλα αλουμινίου διαμορφώσιμη στον καρπό και στον αντίχειρα
● Δύο ελαστικοί ιμάντες αυτοκόλλητοι με Velcro περιμετρικά του καρπού –
αντιβραχίου
● Στηρίζει τον αντίχειρα αφήνοντας ελεύθερη την παλάμη
● Ταιριάζει σε δεξί και αριστερό χέρι
● Επιτρέπει την κινητικότητα των δακτύλων
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις αντίχειρα
Σύνδρομο DE QUERVAIN
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Νάρθηκας ακινητοποίησης αντίχειρα RHIZOFIT
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Γκρι

MB.2210

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας αντίχειρα υφασμάτινος αεριζόμενος χάρη στις οπές που διαθέτει,
αφιδρωτικός
● Διαθέτει ανατομική προσαρμοζόμενη μπανέλα από αλουμίνιο
● Εσωτερικά μαξιλαράκι κατά μήκος της μπανέλας για άνεση στην εφαρμογή
● Αυτοκόλλητο Velcro περιμετρικά του καρπού και περιμετρικά του αντίχειρα για
καλύτερη στήριξη και συγκράτηση του νάρθηκα
● Περιορίζει την κινητικότητα του αντίχειρα
● Στηρίζει τον αντίχειρα αφήνοντας ελεύθερη την παλάμη
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σύνδρομο DE QUERVAIN
Θεραπεία αρθρίτιδας
Κακώσεις – παθήσεις μετακαρποφαλαγγικής άρθρωσης του αντίχειρα
Αποκατάσταση τενοντίτιδας

Νάρθηκας ακινητοποίησης αντίχειρα
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. καρπού σε εκ.:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

MB.3031
S
14-18

L
18-22

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας ακινητοποίησης αντίχειρα κατασκευασμένος από ύφασμα αφιδρωτικό,
αεριζόμενο, αντιαλλεργικό
● Διαθέτει μεταλλική μπανέλα αλουμινίου διαμορφώσιμη για καλύτερη
ακινητοποίηση του αντίχειρα
● Ανατομικό, προσαρμοζόμενο έλασμα στην εγγύς φάλαγγα του αντίχειρα ανάλογα
με τις ανάγκες του ασθενή
● Στηρίζει τον αντίχειρα αφήνοντας ελεύθερη την παλάμη
● Διαθέτει ελαστικό ιμάντα αυτοκόλλητο με Velcro περιμετρικά του καρπού
● Επιτρέπει την κινητικότητα των δακτύλων
● Ταιριάζει σε δεξί και αριστερό χέρι
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σύνδρομο DE QUERVAIN
Θεραπεία αρθρίτιδας
Κακώσεις – παθήσεις μετακαρποφαλαγγικής άρθρωσης του αντίχειρα
Αποκατάσταση τενοντίτιδας
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Περιαγκώνιο Neoprene DOUBLE LOCK WITH SILICONE TENNIS ELBOW
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

ΜΒ.2303

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένο από Neoprene υλικό πορώδες με μοναδικό σχεδιασμό για να
παρέχει άνεση στην εφαρμογή του
● Ειδικό επίθεμα σιλικόνης επενδεδυμένο με υψηλής ποιότητας ύφασμα που
αναπνέει
● Παρέχει ρυθμιζόμενο ιμάντα σύσφιξης για ομοιόμορφη συμπίεση στην πάσχουσα
περιοχή
● Μπορεί να πλυθεί
● Εύκολη εφαρμογή, κλείσιμο με Velcro
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Επικονδυλίτιδα αγκώνος (Tennis Elbow)

Νάρθηκας Επικονδυλίτιδας
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

DR-Ε019

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένο από υλικό υψηλής αντοχής με μοναδικό σχεδιασμό για να
παρέχει άνεση στην εφαρμογή του
● Ειδικό προσθαφαιρούμενο pad από αφρώδες υλικό επενδεδυμένο με ύφασμα για
άνεση στην εφαρμογή
● Εύκολη προσαρμογή δεξί-αριστερό
● Ρυθμιζόμενος ιμάντας σύσφιξης για ομοιόμορφη συμπίεση στην πάσχουσα
περιοχή
● Ιδανικό για χρήση κατά την εφαρμογή και άθληση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Ιδανικό για επικονδυλίτιδα αγκώνος (Tennis Elbow)
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Νάρθηκας επικονδυλίτιδας µε BOA
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περιφέρεια σε εκ.:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

DR-E080
S
26-32

L
31-36

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●

Υλικό αεριζόµενο και φιλικό στο δέρµα για άνεση στην εφαρµογή
Μηχανισμός ΒΟΑ® fit system για ρυθμιζόμενη σύσφιξη στην πάσχουσα περιοχή
Εργονομικός σχεδιασμός για καλύτερη εφαρμογή κατά τη διάρκεια της άθλησης
Το σύστημα ΒΟΑ® fit system δίνει δυνατότητα για μικρορύθμιση της σύσφιξης
Προσθαφαιρούμενο εσωτερικό pad από σιλικόνη

Ενδείξεις
Συντηρητική αγωγή σε:
Επικονδυλίτιδα αγκώνος (Tennis Elbow)
Επικονδυλίτιδα αγκώνος (Golfers Elbow)
Τενοντίτιδα αγκώνος
Κακώσεις συνδέσμων, τενόντων

Περιαγκωνίδα ελαστική ELASTIC ELBOW
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. αγκώνος σε εκ.:
Χρώμα: Γκρι

S
21-25

ΜΒ.2320
M
24-29

L
26-31

XL
29-33

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Περιαγκωνίδα ελαστική υψηλής ποιότητας και αντοχής
● Δεν εμποδίζει την κινητικότητα της άρθρωσης χάρη στον ειδικό σχεδιασμό που
διαθέτει στο σημείο της άρθρωσης
● Ιδανική για χρήση κατά την εργασία και άθληση
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις συνδέσμων, τενόντων

Περιαγκωνίδα ελαστική με σιλικόνη TENNIS – GOLFERS ELASTIC ELBOW
Κωδικός:
Μέγεθος:  
Περ. αγκώνος
σε εκ.:
Χρώμα: Γκρι

ΜΒ.2330
S
21-25

M
24-29

L
26-31

XL
29-33

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●

Περιαγκωνίδα ελαστική υψηλής ποιότητας και αντοχής, αεριζόμενη, αφιδρωτική
Διαθέτει εσωτερικά τμήματα σιλικόνης για το GOLF και TENNIS ELBOW
Διαθέτει οπές στη σιλικόνη για τις θέσεις του έσω και έξω κονδύλου
Δεν εμποδίζει την κινητικότητα της άρθρωσης λόγω του ειδικού σχεδιασμού που
διαθέτει στο σημείο της άρθρωσης
● Ιδανική για χρήση κατά την εργασία και άθληση
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις συνδέσμων, τενόντων, επικονδυλίτιδα αγκώνος (Tennis Elbow),
επικονδυλίτιδα αγκώνος (Golfers Elbow)
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Ακινητοποιητής Αγκώνα ELBOW STABILIZER 90°
Κωδικός:
Μέγεθος:
Μήκος αντιβραχίου σε εκ.:
Δεξί - Αριστερό: Kοινό
Χρώμα: Μαύρο

MB/ELBOW
S/M
28 – 35

L/XL
36 – 43

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένος από αφρώδες μαλακό υλικό FOAM αντιαλλεργικό, αφιδρωτικό
● Διαθέτει δύο εξωτερικές σταθερές μπανέλες κλειδωμένες σε 90° στα πλάγια
τμήματα από αλουμίνιο για στήριξη και συγκράτηση
● Τέσσερις ιμάντες αυτοκόλλητοι με Velcro για καλύτερη σταθεροποίηση και
εφαρμογή
● Μπανέλες κατά μήκος του αντιβραχίου και βραχιονίου για ακινητοποίηση του
αγκώνα σε θέση 90°
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Ρήξη συνδέσμων τενόντων
Αναταχθέν εξάρθρημα αγκώνος
Απαρεκτόπιστα κατάγματα έσω και έξω κονδύλων

Νάρθηκας αγκώνος λειτουργικός COMFORT PLUS
Κωδικός:

MB.2000

Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό
Χρώμα: Μαύρο
Μήκος: Τηλεσκοπικό

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

● Νάρθηκας αγκώνος λειτουργικός με γωνιόμετρο
τηλεσκοπικός από κράμα μετάλλου ελαφρού τύπου
● Διαθέτει σύστημα τηλεσκόπισης στο βραχιόνιο και το
αντιβράχιο
● Επενδεδυμένο με FOAM εσωτερικά για μεγαλύτερη άνεση
και καλύτερη εφαρμογή
● Αυτοκόλλητοι ιμάντες με Velcro ρυθμιζόμενοι για να
εφαρμόζουν σε όλα τα μεγέθη χεριού
● Έλεγχος ROM ανά 10° επαύξηση
● Έκταση 0-90° και κάμψη 0-120°
● Διαθέτει προέκταση άκρας χειρός προσθαφαιρούμενη για τον περιορισμό
πρηνισμού-υπτιασμού
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Απαρεκτόπιστα κατάγματα έσω ή έξω κονδύλων
Κατάγματα έσω ή έξω επικονδύλων τύπου Ι, ΙΙ
Κάταγμα κεφαλής κερκίδος
Αναταχθέν εξάρθρημα αγκώνος
Ρήξη συνδέσμων τενόντων
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Διακονδύλια κατάγματα έσω ή έξω κονδύλων
Υπερκονδύλια κατάγματα
Κάταγμα κεφαλής κερκίδος και ωλέκρανου
Ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου
Συμπιεστικά κατάγματα με ασταθή τροχιλία
Καθήλωση δικεφάλου (καταφυτικού τένοντα)
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Νάρθηκας αγκώνος λειτουργικός ROM ELBOW
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό
Χρώμα: Μαύρο
Μήκος: Τηλεσκοπικό

MB.2001

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

● Νάρθηκας αγκώνος λειτουργικός με γωνιόμετρο
τηλεσκοπικός από κράμα μετάλλου ελαφρού τύπου
● Διαθέτει σύστημα τηλεσκόπισης στο βραχιόνιο και το
αντιβράχιο
● Διαθέτει διαμορφώσιμα ανατομικά pads επενδεδυμένα
με ύφασμα για καλύτερη σταθεροποίηση και άνεση στην
εφαρμογή
● Αυτοκόλλητοι ιμάντες με Velcro ρυθμιζόμενοι για να εφαρμόζουν σε όλα τα
μεγέθη χεριού
● Ελεγχος ROM ανά 10° επαύξηση
● Έκταση 0 -90° και κάμψη 0-120°
● Διαθέτει προέκταση άκρας χειρός προσθαφαιρούμενη για περιορισμό πρηνισμούυπτιασμού
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Απαρεκτόπιστα κατάγματα έσω ή έξω κονδύλων
Κατάγματα έσω ή έξω επικονδύλων τύπου Ι, ΙΙ
Κάταγμα κεφαλής κερκίδος
Αναταχθέν εξάρθρημα αγκώνος
Ρήξη συνδέσμων τενόντων
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Διακονδύλια κατάγματα έσω ή έξω κονδύλων
Υπερκονδύλια κατάγματα
Κάταγμα κεφαλής κερκίδος και ωλέκρανου
Ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου
Συμπιεστικά κατάγματα με ασταθή τροχιλία
Καθήλωση δικεφάλου (καταφυτικού τένοντα)

Νάρθηκας βραχιονίου SARMIENTO
Κωδικός:  
Μέγεθος:
Περ. μεσ.
βραχ. σε εκ.:
Χρώμα: Λευκό

MB.2160
XS
18-23

S
23-27

M
27-33

L
33-38

XL
38-43

XXL
43-48

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας βραχιονίου SARMIENTO κατασκευασμένος
από υλικό θερμοδιαμορφώσιμο –εσωτερική επένδυση
από PLASTAZOTE
● Διαθέτει τρεις ιμάντες σταθεροποίησης για ισομερή
κατανομή της πίεσης
● Αεροφόροι οδοί για την αναπνευσιμότητα του δέρματος
● Διαθέτει δύο ελαστικούς επιδέσμους 100% βαμβακερούς για την εφαρμογή του
νάρθηκα
● Διαθέτει ιμάντα ανάρτησης ρυθμιζόμενου ύψους για στήριξη του άκρου σε 90°
● Ο νάρθηκας μπορεί να κοπεί και να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες κάθε
ασθενούς
● Βοηθάει στο να διατηρηθεί το κάταγμα στη σωστή ευθυγράμμιση του οστού
● Προσφέρει ισομερή περιμετρική συμπίεση των μαλακών ιστών επιτρέποντας
ταυτόχρονα το πλήρες εύρος κίνησης του αγκώνα
● Είναι ακτινοδιαπερατό
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κάταγμα διάφυσης βραχιονίου
Υποκεφαλικά κατάγματα
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Μετά την αφαίρεση εξωτερικής οστεοσύνθεσης
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Φάκελος ανάρτησης ώμου COOL
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. αντιβρ.
σε εκ.:
Χρώμα: Λευκό

MB.2003
S
28-33

M
33-38

L
38-43

XL
43-48

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●

Φάκελος ανάρτησης από ύφασμα αεριζόμενο και αντιαλλεργικό
Ρυθμιζόμενος ιμάντας καθ΄ύψος με μαξιλαράκι για μεγαλύτερη άνεση
Στήριξη αντίχειρα εσωτερικά για καλύτερη ακινητοποίηση του χεριού
Βοηθά στη σωστή διατήρηση του ώμου και του άνω άκρου σε σωστή θέση
Ταιριάζει στο δεξί και στο αριστερό χέρι

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Εξάρθρημα ώμου
Τενοντίτιδα στροφικού πετάλου ώμου
Κακώσεις ωμικής ζώνης

Φάκελος ανάρτησης ώμου
Κωδικός:
Μέγεθος:
Μήκ. αντιβρ.
σε εκ.:
Χρώμα: Μπλε

MB.2004
S
28-33

M
33-38

L
38-43

XL
43-48

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●

Φάκελος ανάρτησης από ύφασμα αντιαλλεργικό και αεριζόμενο
Ρυθμιζόμενος ιμάντας καθ’ ύψος με μαξιλαράκι για μεγαλύτερη άνεση
Στήριξη αντίχειρα εσωτερικά για καλύτερη ακινητοποίηση του χεριού
Βοηθά στη διατήρηση του ώμου και του άνω άκρου σε ουδέτερη θέση

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Εξάρθρημα ώμου
Τενοντίτιδα στροφικού πετάλου ώμου
Κακώσεις ωμικής ζώνης
Μετεγχειρητική χρήση
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Φάκελος ανάρτησης ώμου
Κωδικός:
Μέγεθος:
Μήκ. αντιβρ. σε εκ.:
Χρώμα: Μπλε

S
28-33

MB.2002
M
L
33-38
38-43

XL
43-48

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●

Φάκελος ανάρτησης από ύφασμα αντιαλλεργικό και αεριζόμενο
Ρυθμιζόμενος ιμάντας καθ’ ύψος με μαξιλαράκι για μεγαλύτερη άνεση
Στήριξη αντίχειρα εσωτερικά για καλύτερη ακινητοποίηση του χεριού
Βοηθά στη διατήρηση του ώμου και του άνω άκρου σε ουδέτερη θέση

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Εξάρθρημα ώμου
Τενοντίτιδα στροφικού πετάλου ώμου
Κακώσεις ωμικής ζώνης
Μετεγχειρητική χρήση

Φάκελος ανάρτησης ώμου AIR MESH DOUBLE LOCK
Κωδικός:      
Μέγεθος:  
Μήκ. αντιβρ. σε εκ.:
Χρώμα: Μαύρο

MB.2005
S
28-33

M
33-38

L
38-43

XL
43-48

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Φάκελος ανάρτησης από ύφασμα AIR-MESH, αντιαλλεργικό και αεριζόμενο
● Ρυθμιζόμενος ιμάντας καθ’ ύψος με μαξιλαράκι για μεγαλύτερη άνεση
● Διαθέτει εσωτερικά ειδικό ιμάντα υποδοχής της παλάμης για την καλύτερη
ακινητοποίηση του χεριού
● Επιπλέον ζώνη περιφερειακά του κορμού για καλύτερη σταθεροποίηση
● Βοηθά στη διατήρηση του ώμου και του άνω άκρου σε ουδέτερη θέση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Εξάρθρημα ώμου
Τενοντίτιδα στροφικού πετάλου ώμου
Κακώσεις ωμικής ζώνης
Μετεγχειρητική χρήση
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Ακινητοποιητής ώμου βραχίονα ARM SLING COOL
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

MB.2313

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ακινητοποιητής ώμου – βραχίονα κατασκευασμένος από βαμβακερό ύφασμα
αεριζόμενο, υποαλλεργικό
● Διαθέτει ιμάντα ρύθμισης του ύψους με αυτοκόλλητο Velcro και αγκράφες
περιμετρικά του κορμού για ακινητοποίηση ώμου – βραχίονα
● Εγκάρσια φάσα με αυτοκόλλητο Velcro για σταθεροποίηση του βραχιονίου
● Τοποθετεί τον αγκώνα σε κάμψη 90° και αντικαθιστά την επίδεση “VELPEAU”
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Εξάρθρημα ώμου
Σταθερό κάταγμα κεφαλής εγγύς βραχιονίου
Μετεγχειρητική θεραπευτική χρήση

Ακινητοποιητής ώμου-βραχίονα
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

MB/IMMO

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ακινητοποιητής ώμου-βραχίονα κατασκευασμένος από βαμβακερό ύφασμα,
αεριζόμενο, υποαλλεργικό
● Διαθέτει ιμάντες για τη ρύθμιση του ύψους με αυτοκόλλητο Velcro
● Αφρώδη μαξιλαράκια επενδεδυμένα με ύφασμα για μεγαλύτερη άνεση και
καλύτερη εφαρμογή
● Υφασμάτινος ιμάντας με αυτοκόλλητο Velcro περιμετρικά του κορμού για
ακινητοποίηση του ώμου-βραχίονα
● Στήριξη αγκώνα σε κάμψη 90°
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Εξάρθρημα ώμου
Σταθερό απαρεκτόπιστο κάταγμα ωμοπλάτης
Κακώσεις ωμικής ζώνης
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Φάκελος εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Γκρι

MB.3050

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένος από ύφασμα αντιαλλεργικό, αφιδρωτικό υψηλής ποιότητας και
αντοχής
● Διαθέτει σύστημα pad που ενώνεται με ιμάντες και αγκράφες για την καθήλωση
του ακρωμίου και την καλύτερη προσαρμογή του νάρθηκα στο σωματότυπο του
ασθενή
● Μη ελαστικοί ιμάντες για καλύτερη στήριξη και συγκράτηση
● Αφρώδη pads στα σημεία συμπίεσης για να μην προκαλεί ερεθισμούς
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις ακρωμιοκλειδικής

Νάρθηκας ακινητοποίησης ώμου 0° με μπανέλα SLING ZERO
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Δεξί- Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

TC/S 300

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας ακινητοποίησης ώμου-βραχίονα 0° από
βαμβακερό ύφασμα
● Ρυθμιζόμενος ιμάντας καθ’ ύψος με μαξιλαράκι για
μεγαλύτερη άνεση
● Διαθέτει μπανέλα στήριξης αντιβραχίου για ακινητοποίηση
του καρπού
● Επιπλέον ιμάντας περιφερειακά του κορμού για καλύτερη σταθεροποίηση
● Ρύθμιση της μπανέλας με αυτοκόλλητο Velcro
● Ταιριάζει σε δεξί και αριστερό χέρι
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αποθεραπεία απαρεκτόπιστων σταθερών καταγμάτων
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Βλάβη κεφαλής βραχιονίου Hills Sachs
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Απαγωγική ακινητοποίηση ώμου 10°-15° SLING CUFF
Κωδικός:   
Μέγεθος: One Size
Δεξί- Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

ΜΒ.305

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας ακινητοποίησης ώμου-βραχίονα 10°-15°
κατασκευασμένος από αφρώδες υλικό υψηλής ποιότητας
και ύφασμα
● Ρυθμιζόμενος ιμάντας καθ΄ύψος με μαξιλαράκι για
μεγαλύτερη άνεση
● Διαθέτει φάκελο στήριξης αντιβραχίου για καλύτερη
ακινητοποίηση του άκρου
● Επιπλέον ιμάντας περιμετρικά του κορμού για σταθεροποίηση με αγκράφα και
κλιπ για εύκολη αφαίρεση του νάρθηκα
● Ταιριάζει στο δεξί και στο αριστερό χέρι
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αποθεραπεία του “Rotator-Cuff”
Συντηρητική αντιμετώπιση σε:
Απαρεκτόπιστα σταθερά κατάγματα αυχένος βραχιονίου ελάσσονος ογκώματος –
μείζονος ογκώματος

Νάρθηκας απαγωγής ώμου 15°- 20° SLING PERFECT
Κωδικός:         
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

Sling Perfect

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας απαγωγικής ακινητοποίησης ώμου 15° – 20°
από βαμβακερό ύφασμα
● Ρυθμιζόμενος ιμάντας καθ΄ύψος με μαξιλαράκι για
μεγαλύτερη άνεση
● Διαθέτει φάκελο στήριξης αντιβραχίου για καλύτερη
ακινητοποίηση του άκρου
● Επιπλέον ιμάντας περιφερειακά του κορμού για καλύτερη σταθεροποίηση
● Ρύθμιση μεγέθους του φακέλου εσωτερικά με Velcro
● Ταιριάζει στο δεξί και στο αριστερό χέρι
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αποθεραπεία του “Rotator-Cuff”
Συντηρητική αντιμετώπιση σε:
Απαρεκτόπιστων σταθερών καταγμάτων
Αυχένος βραχιονίου ελάσσωνος ογκώματος – μείζονος ογκώματος
Μετεγχειρητική θεραπευτική χρήση σε αστάθεια ώμου
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Απαγωγική ακινητοποίηση ώμου – βραχίονα 30°
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

ΜΒ.330

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας ακινητοποίησης ώμου – βραχίονα 30°
κατασκευασμένος από αφρώδες υλικό υψηλής ποιότητας
και ύφασμα
● Ρυθμιζόμενος ιμάντας καθ΄ύψος με μαξιλαράκι για
μεγαλύτερη άνεση
● Διαθέτει φάκελο στήριξης αντιβραχίου για καλύτερη
ακινητοποίηση του άκρου
● Επιπλέον ιμάντας περιμετρικά του κορμού για σταθεροποίηση με αγκράφα και
κλιπ για εύκολη αφαίρεση του νάρθηκα
● Ταιριάζει στο δεξί και στο αριστερό χέρι
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Μερική ρήξη “Rotator-Cuff”
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Αποθεραπεία απαρεκτόπιστων καταγμάτων
Συρραφή “Rotator-Cuff”

Απαγωγική ακινητοποίηση ώμου-βραχίονα 45°-70° “SLING BALEENE”
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

MB/310

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας
και ύφασμα αντιαλλεργικό & αφιδρωτικό
● Ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης καθ’ ύψος με
μαξιλαράκι για μεγαλύτερη άνεση
● Επιπλέον ιμάντας περιμετρικά του κορμού για καλύτερη
σταθεροποίηση αυτοκόλλητος με Velcro
● Ιμάντες αντιβραχίου και καρπού αυτοκόλλητοι με Velcro
● Μπανέλα στήριξης αυτοκόλλητη με Velcro για στήριξη του αντιβραχίου – άκρα
χείρας
● Ταιριάζει σε δεξί – αριστερό χέρι
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Μερική ρήξη “Rotator-Cuff”
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Αποθεραπεία απαρεκτόπιστων καταγμάτων
Συρραφή “Rotator-Cuff”
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Απαγωγική ακινητοποίηση ώμου – βραχίονα 45°-70°
Κωδικός:                TC/S 220 (με μπανέλα)  TC/S 221 (χωρίς μπανέλα)
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας
και ύφασμα
● Ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης καθ’ ύψος με
μαξιλαράκι για μεγαλύτερη άνεση
● Επιπλέον ιμάντας αυτοκόλλητος με Velcro περιμετρικά του
κορμού για καλύτερη σταθεροποίηση
● Ιμάντες βραχιονίου και καρπού αυτοκόλλητοι με Velcro
● Μπανέλα στήριξης αυτοκόλλητη με Velcro για στήριξη του αντιβραχίου – άκρας
χειρός
● Ταιριάζει σε δεξί και αριστερό χέρι
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Μερική ρήξη “Rotator-Cuff”
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Αποθεραπεία απαρεκτόπιστων καταγμάτων
Συρραφή “Rotator-Cuff”

Νάρθηκας ώμου – βραχίονα 15° EXTRA ROTATION
Κωδικός:          
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

ΤC/S 224

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας ώμου – βραχίονα 15° “EXTRA ROTATION” κατασκευασμένος από
αφρώδες υλικό υψηλής ποιότητας και ύφασμα
● Ρυθμιζόμενος ιμάντας καθ’ύψος με μαξιλαράκι για άνεση
● Επιπλέον ιμάντας περιμετρικά του κορμού για σταθεροποίηση με αγκράφα και
κλιπ για εύκολη αφαίρεση του νάρθηκα
● Διαθέτει φάκελο στήριξης αντιβραχίου για ακινητοποίηση των άκρων
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αποθεραπεία του πρόσθιου εξαρθρήματος ώμου
Impingement syndrome / σύνδρομο πρόσκρουσης
Μετεγχειρητική θεραπευτική χρήση
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ΚΟΡΜΟΣ
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Ακινητοποιητής κλειδών οκτωειδής
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. θώρακος
σε εκ.:
Χρώμα: Μαύρο

S
70-80

M
80-90

MB/2200
L
90-100

XL
100-110

XXL
110-120

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ακινητοποιητής κλειδών από βαμβακερό ύφασμα, ανθεκτικός, αεριζόμενος,
αντιαλλεργικός
● Διαθέτει αυτοκόλλητα Velcro στα σημεία στήριξης για άνετη και εύκολη εφαρμογή
● Διαθέτει μηχανισμό σύσφιξης και πρόσδεσης στο ραχιαίο τμήμα του
● Προσαρμόζεται σε ενήλικες και παιδιά
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κάταγμα κλείδας

Ακινητοποιητής κλειδών οκτωειδής
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Χρώμα: Μαύρο

MB.2300

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ακινητοποιητής κλειδών από βαμβακερό ύφασμα, ανθεκτικός, αεριζόμενος ,
αντιαλλεργικός
● Διαθέτει αυτοκόλλητα Velcro προσθαφαιρούμενα στα σημεία στήριξης για να
κόβονται αναλόγως της περιφέρειας
● Διαθέτει ανεξάρτητες πόρπες για σύσφιξη του ιμάντα ανάλογα με τις ανάγκες του
ασθενή
● Ραχιαίο αφρώδες pad για μεγαλύτερη άνεση στην εφαρμογή
● Προσαρμόζεται σε ενήλικες και παιδιά
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κάταγμα κλείδας
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Ζακέτα Κυφώσεως
Κωδικός:
Μέγεθος:
S
Περ. θώρακος
70-80
σε εκ.:
Οπίσθιο ύψος σε εκ: 30
Χρώμα: Μπεζ

M
80-90

MB/1200
L
90-100

XL
100-110

XXL
110-120

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●
●
●
●

Ζακέτα κυφώσεως από ύφασμα ελαστικό, ανθεκτικό, αεριζόμενο, αντιαλλεργικό
Διαθέτει αυτοκόλλητα Velcro στα σημεία στήριξης για άνετη και εύκολη εφαρμογή
Ελαστικοί ιμάντες έλξης στους ώμους
Οπίσθιες ραχιαίες εύκαμπτες μπανέλες για στήριξη της ράχης
Οπίσθια διασταύρωση των τιραντών για καλύτερη στήριξη της ράχης
Βοηθάει στη σωστή στάση του κορμού
Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά
Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Ραχιαία κύφωση

Ζακέτα Κυφώσεως
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περιφ. θώρακος
σε εκ.:
Χρώμα: Μαύρο

S
55-85

MB.5200
M
L
75-105
95-125

XL
115-145

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●
●
●
●

Ζακέτα κυφώσεως από ύφασμα μη ελαστικό, ανθεκτικό, αντιαλλεργικό
Διαθέτει αυτοκόλλητα Velcro στα σημεία στήριξης για άνετη και εύκολη εφαρμογή
Μη ελαστικοί ιμάντες έλξης στους ώμους για μεγαλύτερη έλξη
Οπίσθια διασταύρωση των ιμάντων με θυλάκια συγκράτησης για μεγαλύτερη
ασφάλεια και άνεση στην εφαρμογή
Ανατομικά υπομασχάλια μαξιλαράκια για άνεση και προστασία
Βοηθάει στη σωστή στάση του κορμού
Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά
Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Ραχιαία κύφωση
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Μετεγχειρητική ζώνη θώρακος STERNAL SUPPORT
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. Θώρακος
σε εκ.:
Χρώμα: Μπεζ

S
80-90

MB/STERNAL SUPPORT
M
L
XL
90-100
100-110 110-120

XXL
120-130

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ζώνη μετεγχειρητική θώρακος κατασκευασμένη από ύφασμα βαμβακερό,
αντιαλλεργικό, αφιδρωτικό
● Διαθέτει πρόσθιους ιμάντες στο στέρνο με αυτοκόλλητο Velcro για στήριξη και
εφαρμογή
● Τιράντες στήριξης ώμου για σταθεροποίηση της ζώνης
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις και επεμβάσεις θώρακος

Ζώνη μετεγχειρητική ελαστική ABDOMINAL LOW
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περιφ. οσφύος σε εκ.:
Ύψος σε εκ.: 16
Χρώμα: Γκρι

S/M
70-100

MB.5016
L/XL
100-120

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ζώνη μετεγχειρητική ελαστική κατασκευασμένη από
ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, αντιαλλεργικό
● Διαθέτει αυτοκόλλητο Velcro μεγάλης επιφάνειας για
καλύτερη στήριξη στην εφαρμογή
● Εσωτερική επένδυση από soft ύφασμα για άνεση
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Μετεγχειρητική χρήση στην κοιλιακή χώρα
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XXL
120+

Ζώνη μετεγχειρητική ελαστική ABDOMINAL
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περιφ. οσφύος σε εκ.:
Ύψος σε εκ.: 24
Χρώμα: Γκρι

S/M
70-100

MB.6607
L/XL
100-120

XXL
120+

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ζώνη μετεγχειρητική ελαστική κατασκευασμένη από
ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, αεριζόμενο,
αντιαλλεργικό
● Διαθέτει αυτοκόλλητο Velcro μεγάλης επιφάνειας για
καλύτερη εφαρμογή
● Εσωτερική επένδυση από soft ύφασμα για άνεση
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Μετεγχειρητική χρήση στην κοιλιακή χώρα

Ζώνη μετεγχειρητική ελαστική ABDOMINAL
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περιφ. οσφύος σε εκ.:
Ύψος σε εκ.: 26
Χρώμα: Γκρι

S/M
70-100

MB.6608
L/XL
100-120

XXL
120+

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ζώνη μετεγχειρητική ελαστική κατασκευασμένη από
ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, αεριζόμενο,
αντιαλλεργικό
● Διαθέτει αυτοκόλλητο Velcro μεγάλης επιφάνειας για
καλύτερη εφαρμογή
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Μετεγχειρητική χρήση στην κοιλιακή χώρα
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Ζώνη μετεγχειρητική ελαστική ABDOMINAL
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περιφ. οσφύος σε εκ.:
Ύψος σε εκ.: 27
Χρώμα: Μπεζ

S/M
70-100

MB/6607
L/XL
100-120

XXL
120+

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ζώνη μετεγχειρητική ελαστική κατασκευασμένη από
ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, αεριζόμενο,
αντιαλλεργικό
● Διαθέτει αυτοκόλλητο Velcro μεγάλης επιφάνειας για
καλύτερη εφαρμογή
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Μετεγχειρητική χρήση στην κοιλιακή χώρα

Ζώνη μετεγχειρητική ελαστική ABDOMINAL HIGH MB.5032
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περιφ. οσφύος σε εκ.:
Ύψος σε εκ.: 32
Χρώμα: Μπεζ

S/M
70-100

MB.5032
L/XL
100-120

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ζώνη μετεγχειρητική ελαστική κατασκευασμένη από
ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, αντιαλλεργικό
● Διαθέτει αυτοκόλλητο Velcro μεγάλης επιφάνειας για
καλύτερη στήριξη στην εφαρμογή
● Εσωτερική επένδυση από soft ύφασμα για άνεση
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Μετεγχειρητική χρήση στην κοιλιακή χώρα
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XXL
120+

Ζώνη οσφύος με οσφυϊκό πίεστρο “PRESSURE PAD”
Κωδικός:
Μέγεθος:
S
Περ. οσφύος σε εκ.:
70-81
Πρόσθιο ύψος σε εκ.: 16
Οπίσθιο ύψος σε εκ.: 24,5
Χρώμα: Γκρι

M
80-91

MB.5305
L
XL
90-101 100-111

XXL
110-121

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ανθεκτική κατασκευή από ελαστικό υλικό, βαμβακερό,
αεριζόμενο, αντιαλλεργικό για άνετη εφαρμογή και
συμμόρφωση
● Διαθέτει τέσσερις προσθαφαιρούμενες μεταλλικές
μπανέλες αλουμινίου στο οπίσθιο τμήμα
● Διαθέτει δύο πλαστικές εύκαμπτες μπανέλες στα πλαϊνά
τμήματα της ζώνης
● Διαθέτει δύο extra ζώνες αυτοκόλλητες με Velcro για ρυθμιζόμενη πίεση στην
Ο.Μ.Σ.Σ.
● Διαθέτει προσθαφαιρούμενο extra οσφυικό pad στην Ο.Μ.Σ.Σ. για extra συμπίεση
της πάσχουσας περιοχής
● Χαμηλό προφίλ στο πλαϊνό και πρόσθιο τμήμα
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Οσφυαλγία – Ισχιαλγία Ο.Μ.Σ.Σ.
Σπονδυλοαρθροπάθεια της Ο.Μ.Σ.Σ.

Ζώνη με οσφυϊκό πίεστρο “PRESSURE BACK”
Κωδικός:
Μέγεθος:
S
Περ. οσφύος σε εκ.:
61-76
Πρόσθιο ύψος σε εκ.: 10
Οπίσθιο ύψος σε εκ.: 20
Χρώμα: Μαύρο

M
76-91

ΜΒ.5304
L
XL
91-107 107-127

XXL
127-142

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ανθεκτική κατασκευή από ελαστικό υλικό αεριζόμενο &
αντιαλλεργικό
● Διαθέτει κλείσιμο με Velcro για εύκολη εφαρμογή &
χρήση
● Διαθέτει επιπλέον δυο έξτρα ιμάντες με Velcro για
ρυθμιζόμενη πίεση στις περιοχές της οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης
Ο.Μ.Σ.Σ.
● Ιδανική για εργασία, άθληση, καθημερινότητα
● Προσφέρει συμπίεση στην οσφυϊκή μοίρα σπονδυλικής στήλης Ο.Μ.Σ.Σ. με το
οσφυικό πίεστρο που διαθέτει για ανακούφιση & αναζωογόνηση των μυών
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Οσφυαλγία-ισχιαλγία Ο.Μ.Σ.Σ.
Μετατραυματικές κακώσεις μυών-συνδέσμων
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Ζώνη οσφύος LUMBOSTAD
Κωδικός:
MB/5306
Μέγεθος:
S
M
L
XL
XXL
Περ. οσφύος σε εκ.: 67-80 77-90 87-100 97-110 107-120
Πρόσθιο ύψος σε εκ.: 17
Οπίσθιο ύψος σε εκ.: 26
Χρώμα: Μπεζ

XXXL
117-130

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ανθεκτική κατασκευή από ελαστικό υλικό, βαμβακερό,
αεριζόμενο, αντιαλλεργικό για άνετη εφαρμογή και
συμμόρφωση
● Διαθέτει δύο προσθαφαιρούμενες μεταλλικές μπανέλες
αλουμινίου στο οπίσθιο τμήμα
● Διαθέτει δύο πλαστικές εύκαμπτες μπανέλες στα πλαϊνά
τμήματα της ζώνης
● Διαθέτει δύο extra ζώνες αυτοκόλλητες με Velcro για ρυθμιζόμενη πίεση στην
Ο.Μ.Σ.Σ.
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Οσφυαλγία – Ισχιαλγία Ο.Μ.Σ.Σ.
Σπονδυλοαρθροπάθεια της Ο.Μ.Σ.Σ.

Ζώνη οσφύος LUMBOSTAD
Κωδικός:
MB.5306
Μέγεθος:
S
M
L
XL
XXL
Περ. οσφύος σε εκ.: 67-80 77-90 87-100 97-110 107-120
Πρόσθιο ύψος σε εκ.: 17
Οπίσθιο ύψος σε εκ.: 26
Χρώμα: Γκρι

XXXL
117-130

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ανθεκτική κατασκευή από ελαστικό υλικό, βαμβακερό,
αεριζόμενο, αντιαλλεργικό για άνετη εφαρμογή και
συμμόρφωση
● Διαθέτει δύο προσθαφαιρούμενες μεταλλικές μπανέλες
αλουμινίου στο οπίσθιο τμήμα
● Διαθέτει δύο πλαστικές εύκαμπτες μπανέλες στα πλαϊνά
τμήματα της ζώνης
● Διαθέτει δύο extra ζώνες αυτοκόλλητες με Velcro για ρυθμιζόμενη πίεση στην
Ο.Μ.Σ.Σ.
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Οσφυαλγία – Ισχιαλγία Ο.Μ.Σ.Σ.
Σπονδυλοαρθροπάθεια της Ο.Μ.Σ.Σ.
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Ζώνη υψηλή οσφύος LUMBOSACRAL
Κωδικός:
Μέγεθος:
S
Περ. οσφύος σε εκ.: 67-80
Πρόσθιο ύψος σε εκ.: 20
Οπίσθιο ύψος σε εκ.: 30
Χρώμα: Γκρι

MB.5307
M
L
XL
XXL
XXXL
77-90 87-100 97-110 107-120 117-130

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ανθεκτική κατασκευή από ελαστικό υλικό, αεριζόμενο
και αντιαλλεργικό για άνετη εφαρμογή
● Διαθέτει τέσσερις προσθαφαιρούμενες σκληρές
μεταλλικές μπανέλες αλουμινίου στο οπίσθιο τμήμα
● Διαθέτει δύο πλαστικές εύκαμπτες μπανέλες στα πλαϊνά
τμήματα της ζώνης
● Διαθέτει δύο έξτρα ζώνες αυτοκόλλητες με Velcro για ρυθμιζόμενη πίεση στην
Ο.Μ.Σ.Σ.
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Οσφυαλγία – Ισχιαλγία Ο.Μ.Σ.Σ.
Σπονδυλοαρθροπάθεια της Ο.Μ.Σ.Σ.
Κατάγματα σταθερά Ο.Μ.Σ.Σ. Ο3–Ο5

Ζώνη υψηλή οσφύος
Κωδικός:
Μέγεθος:
S
Περ. οσφύος σε εκ.: 67-80
Πρόσθιο ύψος σε εκ.: 20
Οπίσθιο ύψος σε εκ.: 32
Χρώμα: Μπεζ

MB/LUMBOSACRAL
M
L
XL
XXL
XXXL
77-90 87-100 97-110 107-120 117-130

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ανθεκτική κατασκευή από ελαστικό υλικό, αεριζόμενο
και αντιαλλεργικό για άνετη εφαρμογή
● Διαθέτει τέσσερις σκληρές προσθαφαιρούμενες
μεταλλικές μπανέλες αλουμινίου στο οπίσθιο τμήμα
● Διαθέτει δύο πλαστικές εύκαμπτες μπανέλες στα πλαϊνά
τμήματα της ζώνης
● Διαθέτει δύο έξτρα ζώνες αυτοκόλλητες με Velcro για ρυθμιζόμενη πίεση στην
Ο.Μ.Σ.Σ.
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Οσφυαλγία – Ισχιαλγία Ο.Μ.Σ.Σ.
Σπονδυλοαρθροπάθεια της Ο.Μ.Σ.Σ.
Κατάγματα σταθερά Ο.Μ.Σ.Σ. Ο3–Ο5
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Ζώνη οσφύος με κορδόνι συμπίεσης
Κωδικός:
Μέγεθος:
S
Περ. οσφύος σε εκ.: 66-80
Πρόσθιο ύψος σε εκ.: 15
Οπίσθιο ύψος σε εκ.: 22

M
80-96

MB.5317
L
96-112

XL
112-127

XXL
127-140

MB.5318
L
XL
96-112 112-127

XXL
127-140

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένη από ύφασμα υψηλής ποιότητας και
αντοχής μη ελαστικό για καλύτερη συμπίεση της Ο.Μ.Σ.Σ.
● Διαθέτει δύο οπίσθια πάνελ από πλαστικό με σύστημα
τροχαλίας κορδόνι για ρυθμιζόμενη πίεση του νάρθηκα
(system pulley back)
● Πρόσθιο κλείσιμο με αυτοκόλλητο Velcro
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Οσφυαλγία – ισχιαλγία Ο.Μ.Σ.Σ.
Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ. Ο3-Ο5
Σπονδυλοαρθροπάθεια Ο.Μ.Σ.Σ.
Τραυματικές κακώσεις μυών και συνδέσμων Ο.Μ.Σ.Σ.

Ζώνη Θ.Μ.Σ.Σ. ή Ο.Μ.Σ.Σ. με κορδόνι συμπίεσης και πάνελ
Κωδικός:
Μέγεθος:
S
Περ. οσφύος σε εκ.: 66-80
Πρόσθιο ύψος σε εκ.: 15
Οπίσθιο ύψος σε εκ.: 40

M
80-96

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένη από ύφασμα υψηλής ποιότητας
και αντοχής, μη ελαστικό για καλύτερη συμπίεση της
Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. – Ο.Μ.Σ.Σ
● Διαθέτει δύο οπίσθια πάνελ από πλαστικό με σύστημα
τροχαλίας κορδόνι για ρυθμιζόμενη πίεση του νάρθηκα
● Πρόσθιο κλείσιμο με αυτοκόλλητο Velcro
● Διαθέτει υψηλό πλαστικό πάνελ προσθαφαιρούμενο και δύο πλαϊνά πλαστικά pads
για extra σύσφιξη
● Εφαρμόζει άνετα σε άνδρα και γυναίκα λόγω των χαρακτηριστικών που διαθέτει
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κατάγματα σώματος σπονδύλου Ο3-Ο5
Απαρεκτόπιστο κάταγμα ιερού οστού
Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. – Ο.Μ.Σ.Σ. Ο3-Ο5
Σπονδυλοαρθροπάθεια Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. – Ο.Μ.Σ.Σ.
Τραυματικές κακώσεις μυών και συνδέσμων Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. – Ο.Μ.Σ.Σ.
Σπονδυλολίσθηση Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Διασωματική σπονδυλοδεσία Ο.Μ.Σ.Σ.
Αρθροπλαστική μεσοσπονδύλιου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
Σπονδυλοδεσία Ο3-Ο5
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Ζώνη οσφύος με κορδόνια και φουσκωτό σύστημα συμπίεσης
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περιφ. οσφύος σε εκ.:
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.: 17
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.: 24
Χρώμα: Μαύρο

DR-B061
S
65-75

M
76-85

L
86-100

XL
101-120

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένη από ύφασμα υψηλής ποιότητας
και αντοχής μη ελαστικό για καλύτερη συμπίεση της
Ο.Μ.Σ.Σ.
● Εξαιρετική αναπνευσιμότητα της περιοχής για
μεγαλύτερη άνεση κατά την εφαρμογή
● Ιδιαίτερα λεπτή κατασκευή για μεγαλύτερο χρόνο
εφαρμογής
● Διαθέτει δύο οπίσθια panels από πλαστικό με σύστημα τροχαλίας – κορδόνια για
ρυθμιζόμενη πίεση του νάρθηκα
● Οπίσθιο πλαστικό panel με φουσκωτό σύστημα συμπίεσης για αυξημένη
ενδοκοιλιακή πίεση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Οξεία χρόνια οσφυαλγία Ο.Μ.Σ.Σ.
Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ. Ο3-Ο5
Σπονδυλοαρθροπάθεια
Τραυματικές κακώσεις μυών και συνδέσμων Ο.Μ.Σ.Σ.

Νάρθηκας οσφύος LSO με σύστημα ΒΟΑ
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περιφ. οσφύος σε εκ.:
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.: 25
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.: 33
Χρώμα: Μαύρο

DR-B081
S
72-81

M
81-89

L
89-97

XL
97-105

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένος από θερμοπλαστικό υλικό
● Εσωτερική επένδυση από ύφασμα αντιαλλεργικό,
αφιδρωτικό
● Πρόσθιο πλαστικό τμήμα στην περιοχή της κοιλίας για
μεγαλύτερη συμπίεση και σταθεροποίηση της Ο.Μ.Σ.Σ.
● Πρωτοποριακό ελεγχόμενο σύστημα ΒΟΑ® FIT SYSTEM επιτρέπει την άνετη
εφαρμογή και την ελεγχόμενη συμπίεση στην Ο.Μ.Σ.Σ.
● Εύκολη εφαρμογή με πλήρως ανοιγόμενο πρόσθιο τμήμα και εύκολο κλείσιμο με
αυτοκόλλητο Velcro
● Ανοικτό οπίσθιο τμήμα για αναπνευσιμότητα της περιοχής καθώς και για εύκολο
μετεγχειρητικό έλεγχο από τον θεράποντα ιατρό
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σταθερά κατάγματα Ο.Μ.Σ.Σ.
Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Πεταλεκτομές στην Ο.Μ.Σ.Σ.
Δισκεκτομές στην Ο.Μ.Σ.Σ.
Σπονδυλοδεσία στην Ο.Μ.Σ.Σ. (2 επιπέδων)
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Νάρθηκας οσφύος με αέρα
Κωδικός:
DR-B017   /   DR-B017 BK
Μέγεθος:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Περιφ. οσφύος σε εκ.: 72-81 81-89 89-97 97-105 105-113 113-121
Πρόσθιο Ύψος σε εκ.: 28
Οπίσθιο Ύψος σε εκ.: 33
Χρώμα: Γκρι / Μαύρο

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Οσφυϊκός νάρθηκας με σύστημα αεροθαλάμων
για μεγαλύτερη σταθεροποίηση και αποσυμπίεση
● Κατασκευασμένος από υλικό μη αλλεργικό,
αεριζόμενο, μη ελαστικό για καλύτερη
ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης
● Πλαστικό πρόσθιο και οπίσθιο panel που επιτρέπει
την πλήρη ακινητοποίηση της Ο.Μ.Σ.Σ.
● Ρυθμιζόμενοι ιμάντες σύσφιξης στην οσφυϊκή μοίρα για καλύτερη εφαρμογή και
μεγαλύτερη άνεση
● Προσθαφαιρούμενο back panel με αεροθαλάμους για αποσυμπίεση της Σ.Σ.
● Πουάρ εισαγωγής αέρα με ειδική βαλβίδα εξαγωγής αέρα
● Ειδική θήκη για το πουάρ για ευκολία στη χρήση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σταθερά κατάγματα Ο.Μ.Σ.Σ.
Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
Μετεγχειρητική αγωγή σε
Πεταλεκτομές στην Ο.Μ.Σ.Σ.
Δισκεκτομές στην Ο.Μ.Σ.Σ.
Σπονδυλοδεσία στην Ο.Μ.Σ.Σ. (2 επιπέδων)
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Νάρθηκας JORDAN οσφυϊκός
Κωδικός:  
Μέγεθος:
S
Περ. λεκ. σε εκ.:
85-95
Ύψος πρόσθιο σε εκ.: 24
Ύψος οπίσθιο σε εκ.: 33

TC/2740
M
95-105

L
105-115

XL
115-125

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ανθεκτική κατασκευή από αλουμίνιο και κράμα μετάλλου επενδεδυμένο με δέρμα
και αφρώδες υλικό
● Σκληρό πλαίσιο στην Ο.Μ.Σ.Σ. για καλύτερη στήριξη και εφαρμογή
● Διαθέτει πρόσθια ζώνη 2 τμημάτων άνω και κάτω κοιλίας για άνεση στην
εφαρμογή, καθώς και κλείσιμο με Velcro
● Αεριζόμενη αφιδρωτική
● Βοηθάει τον ασθενή να βρίσκεται στη σωστή στάση σε όρθια θέση
● Επιτρέπει καθιστή και ημικαθιστή θέση
● Ελαφρού βάρους για μεγαλύτερη άνεση και συμμόρφωση του ασθενή
● Διαθέτει τμήμα εισαγωγής του αέρα
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σταθερά κατάγματα Ο.Μ.Σ.Σ.
Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Πεταλεκτομές, δισκεκτομές στην Ο.Μ.Σ.Σ.
Σπονδυλοδεσία της Ο.Μ.Σ.Σ.

Ζώνη Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. ΤΥΠΟΥ TAYLOR
Κωδικός:
Μέγεθος:
S
Περ. οσφύος σε εκ.:
75-85
Ύψος πρόσθιο σε εκ.: 19
Χρώμα: Μπεζ

ΜΒ/DORSALUMBAR
M
L
XL
85-95
95-105 105-115

XXL
115-125

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ζώνη ελαστική οσφύος-ράχης από βαμβακερό ύφασμα
για άνεση και λειτουργικότητα
● Διαθέτει οπίσθιες εύκαμπτες μεταλλικές μπανέλες
οσφύος-ράχης για στήριξη του κορμού
● Διαθέτει δύο ελαστικούς ιμάντες αυτοκόλλητους με Velcro που διασταυρώνονται χιαστί στην περιοχή της ράχης
και βοηθούν στην έκταση του κορμού
● Διαθέτει δύο extra ιμάντες συμπίεσης για στήριξη της Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. με Velcro
● Εφαρμόζει άνετα σε άνδρα και γυναίκα λόγω των χαρακτηριστικών που διαθέτει
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σπονδυλοαρθροπάθεια της Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Αρχικά στάδια οστεοπόρωσης
Κύφωση σε γηριατρικούς ασθενείς
Μετεγχειρητική αγωγή στη Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
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Ζώνη Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. ΤΥΠΟΥ TAYLOR
Κωδικός:
Μέγεθος:  
S
Περ. οσφύος σε εκ.:
75-85
Ύψος πρόσθιο σε εκ.: 19
Χρώμα: Γκρι

M
85-95

ΜΒ.5319
L
XL
95-105 105-115

XXL
115-125

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ζώνη ελαστική οσφύος-ράχης από βαμβακερό ύφασμα
ειδικής πλέξης για αποφυγή της εφίδρωσης, άνεση και
λειτουργικότητα
● Διαθέτει εύκαμπτες οπίσθιες μεταλλικές μπανέλες
οσφύος-ράχης για στήριξη του κορμού
● Διαθέτει δύο ελαστικούς ιμάντες αυτοκόλλητους με Velcro
που διασταυρώνουν χιαστί στην περιοχή της ράχης και βοηθούν την έκταση του
κορμού
● Διαθέτει δύο extra ιμάντες συμπίεσης για στήριξη της Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. με Velcro
● Εφαρμόζει άνετα σε άνδρα και γυναίκα λόγω των χαρακτηριστικών που διαθέτει
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σπονδυλοαρθροπάθεια της Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Αρχικά στάδια οστεοπόρωσης
Κύφωση σε γηριατρικούς ασθενείς
Μετεγχειρητική αγωγή στη Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
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Νάρθηκας TAYLOR ραχεοοσφυϊκός υφασμάτινος
Κωδικός:
Μέγεθος:
S
Περ. λεκ. σε εκ.:
65-75
Πρόσθιο ύψος σε εκ.: 19

M
75-90

MB/1301
L
XL
90-105 105-115

XXL
115-125

Χρώμα: Mπεζ

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένος από αλουμίνιο και επενδεδυμένος με
ύφασμα βαμβακερό, αεριζόμενο, αντιαλλεργικό
● Διαθέτει οπίσθιες μεταλλικές μπανέλες αλουμινίου
σκληρού τύπου, με βαμβακερό ύφασμα για άνεση
● Οπίσθια διασταύρωση των τιραντών για καλύτερη στήριξη
της ράχης
● Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο της ζώνης με Velcro
● Ελαστικοί ιμάντες στην κοιλιακή χώρα για επαύξηση της πίεσης στην Ο.Μ.Σ.Σ.
● Μπορεί να πλυθεί
● Επιτρέπει την καθιστή θέση
● Στηρίζει την Ο.Μ.Σ.Σ. και Θ.Μ.Σ.Σ.
● Προλαμβάνει την κύφωση και παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης
● Βοηθάει τον ασθενή να βρίσκεται στη σωστή στάση σε όρθια θέση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Πρόληψη οστεοπορωτικών καταγμάτων Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Σπονδυλοθεραπεία σπονδυλικής στήλης
Κύφωση σε ηλικιωμένους ασθενείς
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Νάρθηκας TAYLOR ραχεοοσφυϊκός υφασμάτινος
Κωδικός:
Μέγεθος:         
S
Περ. λεκ. σε εκ.:
65-75
Πρόσθιο ύψος σε εκ.: 19
Χρώμα: Mπεζ

M
75-90

MB.5301
L
XL
90-105 105-115

XXL
115-125

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένος από αλουμίνιο και επενδεδυμένος με
ύφασμα βαμβακερό, αεριζόμενο, αντιαλλεργικό
● Διαθέτει οπίσθιες μεταλλικές μπανέλες αλουμινίου
σκληρού τύπου, με μαξιλάρι στα σημεία επαφής του
νάρθηκα προς τον ασθενή για άνεση στην εφαρμογή
● Οπίσθια διασταύρωση των τιραντών για καλύτερη στήριξη της ράχης
● Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο της ζώνης με Velcro
● Διπλό σύστημα ιμάντων στην κοιλιακή χώρα για επαύξηση της πίεσης στην
Ο.Μ.Σ.Σ.
● Υπομασχάλια με αφρώδη μαλακή επιφάνεια
● Μπορεί να πλυθεί
● Επιτρέπει την καθιστή θέση
● Στηρίζει την Ο.Μ.Σ.Σ. και Θ.Μ.Σ.Σ.
● Προλαμβάνει την κύφωση και παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης
● Βοηθάει τον ασθενή να βρίσκεται στη σωστή στάση σε όρθια θέση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Πρόληψη οστεοπορωτικών καταγμάτων Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Σπονδυλοθεραπεία σπονδυλικής στήλης
Κύφωση σε ηλικιωμένους ασθενείς
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Νάρθηκας Θ.Ο.Μ.Σ.Σ με κορδόνι συμπίεσης
Κωδικός:
Μέγεθος:                        
Περ. λεκάνης σε εκ.:

S
66-80

M
80-96

MB.5720
L
XL
96-112 112-127

XXL
127-140

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Διαθέτει οπίσθιο πλαστικό εύκαμπτο pad με ειδική
ανατομική σχεδίαση για άριστη εφαρμογή
● Εύκολη διαμόρφωση του ελάσματος ανάλογα με τις
ανάγκες του κάθε ασθενή κατά την εφαρμογή
● Ελαφρού βάρους
● Επενδύσεις αεριζόμενες AIR-COMFORT αντιαλλεργικές, αφιδρωτικές
● Διαθέτει αυτοκόλλητους ιμάντες έλξης στους ώμους επενδεδυμένους με
μαξιλαράκια PAD AIR-COMFORT για βαθμιαία έλξη κατά την εφαρμογή
● Αυτοκόλλητη ζώνη στο πρόσθιο τμήμα του νάρθηκα με Velcro
● O νάρθηκας αφήνει το τμήμα της άνω κοιλίας ελεύθερο για άνεση και
λειτουργικότητα
● Το οπίσθιο τμήμα του νάρθηκα ράχης μπορεί να αφαιρεθεί και να χρησιμοποιηθεί
σαν ζώνη συμπίεσης
● Διαθέτει κορδόνια συμπίεσης στην Ο.Μ.Σ.Σ. ρυθμίζοντας την πίεση του νάρθηκα
περιφερειακά του κορμού
● Επιτρέπει την καθιστή θέση απελευθερώνοντας τα κορδόνια συμπίεσης στα πλάγια
τμήματα του νάρθηκα
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Οστεοπόρωση σπονδυλικής στήλης τύπου Ι
Πρόληψη Oστεοπορωτικών Σπονδυλικών Καταγμάτων Ο.Σ.Κ. τύπου ΙΙ
Σπονδυλοαρθροπάθειες της Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Νόσος SCHEUERMANN
Κυφώσεις Σ.Σ
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Νάρθηκας Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. με διπλό σύστημα συμπίεσης “GOLDEN SPINE”
Κωδικός:       
Μέγεθος:                      
Περ. λεκάνης σε εκ.:  

MB.5730
L-XL
100-120

S-M
75-100

XXL-XXXL
120-140

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Διαθέτει οπίσθιο πλαστικό εύκαμπτο pad με ειδική
ανατομική σχεδίαση για άριστη εφαρμογή
● Εύκολη διαμόρφωση του ελάσματος ανάλογα με τις
ανάγκες του κάθε ασθενή κατά την εφαρμογή
● Ελαφρού βάρους
● Διαθέτει αυτοκόλλητους ιμάντες έλξης στους ώμους επενδεδυμένους με
μαξιλαράκια PAD AIR-COMFORT για βαθμιαία έλξη κατά την εφαρμογή
● Αυτοκόλλητη ζώνη στο πρόσθιο τμήμα του νάρθηκα με Velcro
● Διπλό σύστημα κορδονιών ελεγχόμενης συμπίεσης
● Ραχιαίο σύστημα κορδονιών υπερέκτασης του κορμού
● Οσφυϊκό σύστημα κορδονιών για μεγαλύτερη ενδοκοιλιακή συμπίεση
● O νάρθηκας αφήνει το τμήμα της άνω κοιλίας ελεύθερο για άνεση και
λειτουργικότητα
● Επιτρέπει την καθιστή θέση απελευθερώνοντας τα κορδόνια συμπίεσης στα πλάγια
τμήματα του νάρθηκα
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Οστεοπόρωση σπονδυλικής στήλης τύπου Ι
Πρόληψη Oστεοπορωτικών Σπονδυλικών Καταγμάτων Ο.Σ.Κ. τύπου ΙΙ
Σπονδυλοαρθροπάθειες της Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Νόσος SCHEUERMANN
Κυφώσεις Σ.Σ.

Νάρθηκας TAYLOR ραχεοοσφυϊκός
Κωδικός:                                   
Μέγεθος:
S
Περ. λεκ. σε εκ.:
85-95

TC/2700
M
95-105

L
105-115

XL
115-125

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένος από αλουμίνιο και επενδεδυμένος με
δέρμα
● Σκληρό οπίσθιο πλαίσιο στην περιοχή της οσφυϊκής
μοίρας για καλύτερη στήριξη της Ο.Μ.Σ.Σ.
● Εύκαμπτες μπανέλες ράχης αλουμινίου για διαμόρφωση
και εφαρμογή
● Ωμίτες ρυθμιζόμενοι με πόρπες και μαξιλαράκια στερέωσης
● Διαθέτει πρόσθια ζώνη που κλείνει με Velcro
● Διαθέτει φερμουάρ στα πλάγια τμήματα του νάρθηκα για καλύτερη ρύθμιση και
άνεση
● Βοηθάει τον ασθενή να βρίσκεται στη σωστή στάση σε όρθια θέση
● Επιτρέπει την ημικαθιστή θέση
● Βοηθάει τον ασθενή με κύφωση ή στα αρχικά στάδια κύφωσης στηρίζοντας τη
σπονδυλική στήλη
● Αποτρέπει την παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Οστεοπορωτικά κατάγματα Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Απαρεκτόπιστα κατάγματα Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Σπονδυλοαρθροπάθειες Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Πολλαπλές σπονδυλοδεσίες Ο.Μ.Σ.Σ., Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
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Νάρθηκας κορμού Οστεοπόρωσης
Κωδικός:
Μέγεθος:                                                   
Οπίσθιο ύψος
(από Α7 – Ι1) σε εκ.:
Περ. λεκ. σε εκ.:

SPINOTEC
XS
37-44

S
43-50

M
49-56

L
55-62

60-105

80-115

100-130

100-140

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Διαθέτει οπίσθιο μεταλλικό έλασμα κατασκευασμένο
από κράμα αλουμινίου με ειδική ανατομική σχεδίαση
για άριστη εφαρμογή
● Εύκολη διαμόρφωση του ελάσματος ανάλογα με τις
ανάγκες του κάθε ασθενή κατά την εφαρμογή
● Ελαφρού βάρους 330γρ
● Επενδύσεις αεριζόμενες AIR-COMFORT αντιαλλεργικές, αφιδρωτικές
● Διαθέτει αυτοκόλλητους ιμάντες έλξης στους ώμους επενδεδυμένους με
μαξιλαράκια AIR-COMFORT PADS για βαθμιαία έλξη κατά την εφαρμογή
● Αυτοκόλλητη ζώνη στο πρόσθιο τμήμα του νάρθηκα με Velcro
● O νάρθηκας αφήνει τμήμα της άνω κοιλίας ελεύθερο για άνεση και λειτουργικότητα
● Επιτρέπει την καθιστή και ημικαθιστή θέση
● Προλαμβάνει την κύφωση και παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης
● Στήριξη της Θ.Μ.Σ.Σ. και Ο.Μ.Σ.Σ.
● Κατάλληλο για ασθενείς με οστεοπόρωση για μακρά χρονική χρήση
● Βελτιώνει τη στάση του κορμού σε όρθια θέση
● Δεν χρειάζεται συνεχής ρύθμιση του νάρθηκα από τον ασθενή
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Οστεοπόρωση σπονδυλικής στήλης τύπου Ι
Πρόληψη Oστεοπορωτικών Σπονδυλικών Καταγμάτων Ο.Σ.Κ. τύπου ΙΙ
Σπονδυλοαρθροπάθειες της Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Νόσος SCHEUERMANN
Κυφώσεις Σ.Σ.
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Νάρθηκας Θωρακοσφυϊκός TLSO JUPITER
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περίμετρος οσφύος
σε εκ.:
Ύψος T σε εκ.: 43-53
Χρώμα: Μαύρο

MB.5250
S
69-89

M
87-107

L
104-122

XL
122-140

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Αποτελείται από δύο τμήματα που ενώνονται με
αυτοκόλλητο Velcro
● Οπίσθιο πλαστικό, ισχυρό panel με οσφυϊκό παράθυρο
● Επένδυση από αφρώδες αεριζόμενο, αντιαλλεργικό υλικό
● Πρόσθια υψηλή ζώνη με εσωτερικό πλαστικό στήριγμα
με μεταλλική προέκταση Τ ρυθμιζόμενου ύψους που προσφέρει έκταση και
υπερέκταση του κορμού
● Ανοιγόμενη πλήρως για μεγαλύτερη άνεση στην εφαρμογή και κλείσιμο με
αυτοκόλλητο Velcro
● Ζώνη με σύστημα σύσφιξης με κορδόνια για μεγαλύτερη ενδοκοιλιακή πίεση
● Ανατομικό στήριγμα T με μαξιλαράκια για μεγαλύτερη άνεση στην εφαρμογή
● Σύστημα τηλεσκοπικό της ράβδου του Τ για σωστή εφαρμογή
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σταθερά εκρηκτικά κατάγματα σπονδύλων Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ10-Ο2)
Σταθερά συμπιεστικά κατάγματα σπονδύλων Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ7-Ο4)
Πολυεπίπεδη σπονδυλοδεσία Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ7-Ο4)
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Σπονδυλικό σύστημα οσφύος (T-BAR) με αέρα
Κωδικός:
Μέγεθος:
S
Περιφ. οσφύος 72-81
σε εκ.:
Χρώμα: Γκρι / Μαύρο

DR-B029 / DR-B029 BK
M
L
XL
XXL
XXXL
81-89
89-97 97-105 105-113 113-121

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας θωρακοοσφυικός με T-bar και σύστημα
αεροθαλάμων για μεγαλύτερη σταθεροποίηση και
αποσυμπίεση
● Κατασκευασμένος από υλικό μη αλλεργικό,
αεριζόμενο, μη ελαστικό για μεγαλύτερη
ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης
● Πλαστικό πρόσθιο και οπίσθιο panel και σύστημα Τ-bar που επιτρέπει την πλήρη
ακινητοποίηση της Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
● Τηλεσκοπικό σύστημα στο Τ-bar για ακριβή τοποθέτηση στον θώρακα του ασθενή
● Ρυθμιζόμενοι ιμάντες σύσφιξης στους ώμους και στην οσφυϊκή μοίρα για
καλύτερη εφαρμογή και μεγαλύτερη άνεση
● Προσθαφαιρούμενο back panel με αεροθαλάμους για αποσυμπίεση της Σ.Σ.
● Πουάρ εισαγωγής αέρα με ειδική βαλβίδα εξαγωγής αέρα
● Ειδική θήκη για το πουάρ για ευκολία στη χρήση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σφηνοειδές κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Θ3-Θ10
Εκρηκτικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Θ3-Θ10
Συμπιεστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Θ3-Θ10
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Πρόσθια/οπίσθια σπονδυλοδεσία σπονδυλικής στήλης
Σπονδυλοδεσία με σπονδυλεκτομή Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. Θ4-Θ12
Σπονδυλοδεσία με σπονδυλεκτομή Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. Θ11-Ο3
Διασωματική πρόσθια σπονδυλοδεσία Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. Ο1-Ι1
Πολυεπίπεδη διαθωρακική πεταλεκτομή Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. Θ4-Θ12
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Νάρθηκας κορμού τριών σημείων με στερνική ρύθμιση – ρυθμιζόμενου ύψους
Κωδικός:
Μέγεθος:                  
Περ. λεκ. σε εκ.:
Ύψος: Ρυθμιζόμενο
Χρώμα: Γκρι

MB.35
S
65-75

M
75-90

L
90-105

XL
105-115

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και επενδεδυμένο στα
σημεία στήριξης με ύφασμα
● Αρθρωτό μαξιλάρι στήθους επενδεδυμένο με ύφασμα
● Ρυθμιζόμενη κοιλιακή ταινία
● Οπίσθια πλάκα στήριξης ρυθμιζόμενη οριζόντια ή
κάθετα
● Οπίσθια ζώνη ρυθμιζόμενη με SNAP – LOCK
● Μηχανισμός κλειδώματος με κλείστρο για ασφάλεια και εύκολη εφαρμογή
● Ρύθμιση ύψους στα πλάγια μεταλλικά σημεία του νάρθηκα
● Βοηθάει τον ασθενή να βρίσκεται στη σωστή στάση σε όρθια θέση
● Επιτρέπει την καθιστή και ημικαθιστή θέση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σταθερά συμπιεστικά κατάγματα σώματος θωρακικών και οσφυικών σπονδύλων
Σταθερό κάταγμα σώματος σπονδύλου πρόσθιας κολώνας Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Κύφωση επί εδάφους οστεοπόρωση
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Σπονδυλοδεσία Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Πεταλεκτομές στη Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

Νάρθηκας κορμού τριών σημείων με στερνική ρύθμιση – ρυθμιζόμενου ύψους
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. λεκ. σε εκ.:
Ύψος: Ρυθμιζόμενο
Χρώμα: Λευκό

ΤC/35
S
65-75

M
75-90

L
90-105

XL
105-115

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένος από αλουμίνιο και επενδεδυμένος
στα σημεία στήριξης με δέρμα
● Αρθρωτό μαξιλάρι στήθους επενδεδυμένο με δέρμα
● Ρυθμιζόμενη κοιλιακή ταινία
● Οπίσθια πλάκα στήριξης ρυθμιζόμενη οριζόντια ή
κάθετα
● Οπίσθια ζώνη ρυθμιζόμενη με SNAP – LOCK
● Μηχανισμός κλειδώματος με κλείστρο για ασφάλεια και εύκολη εφαρμογή
● Ρύθμιση ύψους στα πλάγια μεταλλικά σημεία του νάρθηκα
● Βοηθάει τον ασθενή να βρίσκεται στη σωστή στάση σε όρθια θέση
● Επιτρέπει την καθιστή και ημικαθιστή θέση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σταθερά συμπιεστικά κατάγματα σώματος θωρακικών και οσφυϊκών σπονδύλων
Σταθερό κάταγμα σώματος σπονδύλου πρόσθιας κολώνας Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Κύφωση επί εδάφους οστεοπόρωση
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Σπονδυλοδεσία Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Πεταλεκτομές στη Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
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Νάρθηκας κορμού τριών σημείων με ηβική στήριξη – ρυθμιζόμενου ύψους
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. λεκ. σε εκ.:
Ύψος: Ρυθμιζόμενο
Χρώμα: Λευκό

ΤC/36
S
65-75

M
75-90

L
90-105

XL
105-115

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένος από αλουμίνιο και επενδεδυμένος στα
σημεία στήριξης με δέρμα
● Αρθρωτό μαξιλάρι στήθους επενδεδυμένο με δέρμα
● Ηβικό PAD για καλύτερη ακινητοποίηση του κορμού
● Οπίσθια πλάκα στήριξης ρυθμιζόμενη οριζόντια ή κάθετα
επενδεδυμένη με δέρμα
● Οπίσθια ζώνη ρυθμιζόμενη με SNAP – LOCK
● Μηχανισμός κλειδώματος με κλείστρο για ασφάλεια και εύκολη εφαρμογή
● Ρυθμιζόμενο ύψος στα πλάγια μεταλλικά σημεία του νάρθηκα
● Βοηθάει τον ασθενή να βρίσκεται στη σωστή στάση σε ημικαθιστή και όρθια θέση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σταθερά συμπιεστικά κατάγματα σώματος θωρακικών και οσφυϊκών σπονδύλων
Σταθερό κάταγμα σώματος σπονδύλου πρόσθιας κολώνας Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Κύφωση επί εδάφους οστεοπόρωση
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Σπονδυλοδεσία Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Πεταλεκτομές στη Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

Νάρθηκας κορμού τριών σημείων με δελτοστηθιαία PADS
Κωδικός:
Μέγεθος:                 
Περ. λεκ. σε εκ.:
Χρώμα: Λευκό

ΤC/38
S
65-75

M
75-90

L
90-105

XL
105-115

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένος από αλουμίνιο και επενδεδυμένος στα
σημεία στήριξης με δέρμα
● Δελτοστηθιαία pads καλυμμένα με plastazote
ρυθμιζόμενα
● Ρυθμιζόμενη κοιλιακή ταινία
● Οπίσθια πλάκα στήριξης ρυθμιζόμενη οριζόντια ή κάθετα επενδεδυμένη με δέρμα
● Οπίσθια ζώνη ρυθμιζόμενη με Snap-Lock
● Μηχανισμός κλειδώματος με κλείστρο για ασφάλεια και εύκολη εφαρμογή
● Ρυθμιζόμενο ύψος στα πλάγια μεταλλικά σημεία του νάρθηκα
● Κατάλληλο για τροπιδοειδή θώρακα λόγω των pads
● Eπιτρέπει την καθιστή και ημικαθιστή θέση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σταθερά συμπιεστικά κατάγματα σώματος θωρακικών και οσφυικών σπονδύλων
Σταθερό κάταγμα σώματος σπονδύλου πρόσθιας κολώνας Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Κύφωση επί εδάφους οστεοπόρωση
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Σπονδυλοδεσία Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Πεταλεκτομές στη Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
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Νάρθηκας κορμού τριών σημείων υπερεκτάσεως Hyperextension Brace
Κωδικός:
Μέγεθος:     
Περ. λεκ. σε εκ.:
Ύψος: Ρυθμιζόμενο
Χρώμα: Λευκό

ΤC/45
S
65-75

M
75-90

L
90-105

XL
105-115

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένος από αλουμίνιο και επενδεδυμένος στα
σημεία στήριξης με δέρμα
● Αρθρωτοί σύνδεσμοι υπερέκτασης ρυθμιζόμενοι στο ύψος
του στήθους για βαθμιαία υπερέκταση του κορμού
● Ρυθμιζόμενη κοιλιακή ταινία – οπίσθια πλάκα στήριξης
ρυθμιζόμενη οριζόντια ή κάθετα επενδεδυμένη με δέρμα
● Μηχανισμός κλειδώματος με κλείστρο για ασφάλεια και εύκολη εφαρμογή
● Ρυθμιζόμενο ύψος στα πλάγια μεταλλικά σημεία του νάρθηκα
● Εφαρμόζει σε ασθενείς που χρήζουν μεγαλύτερης υπερέκτασης
● Βοηθάει τον ασθενή να βρίσκεται στη σωστή στάση σε όρθια θέση επιτρέποντάς του
καθιστή και ημικαθιστή θέση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σταθερά συμπιεστικά κατάγματα σώματος θωρακικών και οσφυικών σπονδύλων
Σταθερό κάταγμα σώματος σπονδύλου πρόσθιας κολώνας Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Κύφωση επί εδάφους οστεοπόρωση
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Σπονδυλοδεσία Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Πεταλεκτομές στη Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

Νάρθηκας κορμού τριών σημείων TELESCOPIC –WAY
Κωδικός:
Μέγεθος
Περ. λεκ. σε εκ.:         
Στέρνο -  Ήβη σε εκ:

REGULAR
60-90
34-44

TC/410
LONG
90-105
45-55

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας κορμού τριών σημείων κατασκευασμένος
από κράμα αλουμινίου ελαφρού βάρους περίπου 550
gr
● Επενδεδυμένος στα σημεία στήριξης με PLASTAZOTE
υλικό αφρώδες
● Διαθέτει τηλεσκοπικό σύστημα ρύθμισης καθ΄ύψος για την στερνική πλάκα καθώς
και για την ηβική πλάκα
● Οπίσθια ζώνη ρυθμιζόμενη με Snap-Lock και Pad αφρώδες για άνεση και
εύκολη εφαρμογή
● Μηχανισμός κλειδώματος με κλείστρο ασφαλείας
● Βοηθάει τον ασθενή να βρίσκεται στη σωστή στάση σε όρθια θέση
● Επιτρέπει την ημικαθιστή θέση
● Προλαμβάνει την κύφωση και παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης
● Μπορεί να εφαρμοστεί άνετα από τον ίδιο τον ασθενή
● Κατάλληλο για γηριατρικούς ασθενείς που δεν δέχονται άλλο είδος νάρθηκα
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Οστεοπόρωση σπονδυλικής στήλης τύπου Ι
Σπονδυλοαρθροπάθειες της Θ.Ο.Μ.Σ.Σ
Κύφωση σπονδυλικής στήλης
Σταθερά κατάγματα πρόσθιας κολώνας Θ.Ο.Μ.Σ.Σ Θ7 – Ο1
Μετεγχειρητική θεραπευτική χρήση
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Ελαστικός κηλεπίδεσμος μονός με PAD
Κωδικός:
Μέγεθος: One size
Δεξί - Αριστερό
Χρώμα: Μπεζ

MB/5000

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένος από βαμβακερό ύφασμα, αντιαλλεργικό, αφιδρωτικό
● Διαθέτει αυτοκόλλητο Velcro περιμετρικά του κορμού για εύκολη προσαρμογή και
αφαίρεση του κηλεπιδέσμου
● Πίεστρο ανατομικό για την περιοχή της βουβωνοκήλης και μηριαίος ιμάντας που
κουμπώνει με αυτοκόλλητο Velcro
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αποθεραπεία βουβωνοκήλης

Ελαστικός κηλεπίδεσμος διπλός με PAD
Κωδικός:
Μέγεθος: One size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μπεζ

MB/5100

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένος από βαμβακερό ύφασμα, αντιαλλεργικό, αφιδρωτικό
● Διαθέτει αυτοκόλλητο Velcro περιμετρικά του κορμού για εύκολη προσαρμογή και
αφαίρεση του κηλεπιδέσμου
● Δύο πίεστρα ανατομικά για την περιοχή της βουβωνοκήλης και μηριαίοι ιμάντες
που κουμπώνουν με αυτοκόλλητο Velcro
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αποθεραπεία βουβωνοκήλης
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ΙΣΧΙΟ
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Νάρθηκας ισχίου οσφυομηρικός απαγωγικής ακινητοποίησης – ρυθμιζόμενος UNI-HIP
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό

MB.7000                

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας ισχίου οσφυομηρικός απαγωγικής
ακινητοποίησης – ρυθμιζόμενος UNI-HIP
● Προσφέρει υποστήριξη του ισχίου με τη μέγιστη
ελαφρότητα και άνεση
● Μηχανισμός που ελέγχει τις κινήσεις του ισχίου
έκταση – κάμψη, απαγωγή – προσαγωγή, υψηλής
αντοχής
● Κατάλληλος για δεξί και αριστερό ισχίο
● Ρύθμιση κάμψης – έκτασης από 0° – 105° ανά 15° επαύξηση
● Απαγωγή / προσαγωγή από 0°– 90° με επαύξηση ανά 7,5°
● Κλειδώνει σε θέσεις επιλογής
● Διαθέτει κλειδιά ρύθμισης για το μηχανισμό
● Πλαστικά ανατομικά εξαρτήματα στο τμήμα της λεκάνης και του μηρού με
προσαρμοζόμενες εσωτερικές επενδύσεις βαμβακερές, αεριζόμενες,
αντιαλλεργικές για μέγιστη άνεση και εφαρμογή
● Βοηθάει κατά τη βάδιση στηρίζοντας το ισχίο
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κάταγμα της άρθρωσης του ισχίου
Εξάρθρημα ισχίου που δε χειρουργείται
Σταθερό κάταγμα μηριαίου αυχένα
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Εξάρθρημα ολικής αρθοπλαστικής ισχίου
REVISION ισχίου
Συγχυτικοδιεγερτικούς ασθενείς μετά από ολική ισχίου
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Νάρθηκας ισχίου οσφυομηρικός Hipo Brace απαγωγικής ακινητοποίησης – ρυθμιζόμενος
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περιφ. λεκάνης:
Δεξί - Αριστερό

TC/520/BC (τμήμα οσφύος)                 
S
M
L
60-84
84-110
110-135

Κωδικός:
Μέγεθος:
Περιφ. μηρού:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό

TC/520/CS (τμήμα μηρού)
S
M
43-54
54-65

Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό

L
65-75

TC/520/AS (μηχανισμός ρύθμισης)

Νάρθηκας ισχίου οσφυομηρικός απαγωγικής ακινητοποίησης – ρυθμιζόμενος
HIPO – BRACE που αποτελείται από τρία τμήματα για την κατασκευή του

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Προσφέρει υποστήριξη του ισχίου με τη μέγιστη
ελαφρότητα και άνεση
● Μηχανισμός που ελέγχει τις κινήσεις του ισχίου έκταση
– κάμψη, απαγωγή – προσαγωγή, κατασκευασμένος
από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής
● Ρύθμιση κάμψης – έκτασης από 0° – 105° ανά 15°
επαύξηση
● Απαγωγή / προσαγωγή από 0°– 90° με επαύξηση ανά 7,5°
● Κλειδώνει σε θέσεις επιλογής
● Διαθέτει κλειδιά ρύθμισης για το μηχανισμό
● Πλαστικά ανατομικά εξαρτήματα στο τμήμα της λεκάνης και του μηρού με
προσαρμοζόμενες εσωτερικές επενδύσεις βαμβακερές, αεριζόμενες,
αντιαλλεργικές για μέγιστη άνεση και εφαρμογή
● Βοηθάει κατά τη βάδιση στηρίζοντας το ισχίο
● Διαθέτει εσωτερική βαμβακερή επένδυση
● Μπορεί να πλυθεί
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Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κάταγμα της άρθρωσης του ισχίου
Εξάρθρημα ισχίου που δε χειρουργείται
Σταθερό κάταγμα μηριαίου αυχένα
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Εξάρθρημα ολικής αρθοπλαστικής ισχίου
REVISION ισχίου
Συγχυτικοδιεγερτικούς ασθενείς μετά από ολική ισχίου

Οπίσθια προέκταση του
τμήματος οσφύος

Κλιπ σύνδεσης

Μηχανισμός ρύθμισης
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ΓΟΝΑΤΟ
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Περιμηρίδα Neoprene ATHLETIC – THIGH SUPPORT
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. μεσ. μηρού
σε εκ.:
Μήκος σε εκ.: 32
Χρώμα: Μαύρο

S
48-52

M
52-57

MB/4000
L
57-62

XL
62-70

XXL
70-78

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●
●

Περιμηρίδα Neoprene ATHLETIC THIGH SUPPORT αφιδρωτική, αντιαλλεργική
Εσωτερική φοδραρισμένη επένδυση για άνεση στην εφαρμογή
Αυτοκόλλητο Velcro στο μηρό για εύκολη τοποθέτηση
Ανατομικές ραφές για σωστή εφαρμογή
Μπορεί να πλυθεί
Κατάλληλη για άσκηση και καθημερινή χρήση

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις–θλάσεις μυών του μηρού

Neoprene Υποεπιγονατιδικό Strap με σιλικόνη OSGOOD STRAP
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

MB.4001

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Υποεπιγονατιδικό Strap κατασκευασμένο από Neoprene ειδικής σύνθεσης για
αποφυγή υγρασίας
● Διαθέτει κλείσιμο με αυτοκόλλητο Velcro
● Επίθεμα σιλικόνης στο κνημιαίο κύρτωμα ελεγχόμενης συμπίεσης
● Μπορεί να πλυθεί
● Ιδανικό για άθληση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σύνδρομο OSGOOD – SCHLATTER
Τενοντίτιδα JUMPER’S KNEE
Ρήξεις καταφυτικού τένοντα τετρακέφαλου

67

Υποεπιγονατιδικό STRAP
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

MB/4001 PLUS

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Υποεπιγονατιδικό Strap κατασκευασμένο από Neoprene ειδικής σύνθεσης για
αποφυγή υγρασίας
● Διαθέτει κλείσιμο με αυτοκόλλητο Velcro
● Προσθαφαιρούμενο επίθεμα σιλικόνης στο κνημιαίο κύρτωμα ελεγχόμενης
συμπίεσης
● Μπορεί να πλυθεί
● Ιδανικό για άθληση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σύνδρομο OSGOOD – SCHLATTER
Τενοντίτιδα JUMPER’S KNEE
Ρήξεις καταφυτικού τένοντα τετρακέφαλου

Υποεπιγονατιδικό strap με σύστημα BOA
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περιφέρεια στο κνημιαίο
κύρτωμα σε εκ.:
Δεξί - Αριστερό
Χρώμα: Μαύρο

DR-K081
S
30-35

L
35-40

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Υποεπιγονατιδικό strap με σύστημα BOA® FIT SYSTEM
● Κατασκευασμένο από υλικά υψηλής αντοχής με επίθεμα pad
● Πρωτοποριακό ελεγχόμενο σύστημα σύσφιξης BOA® FIT SYSTEM που επιτρέπει
την άνετη εφαρμογή και την ελεγχόμενη συμπίεση στην πάσχουσα περιοχή
● Pad με ανατομικό σχεδιασμό για ασφάλεια, άνεση και σταθερότητα
● Εύκολη εφαρμογή με πλήρως ανοιγόμενο σύστημα ασφάλειας
● Αεριζόμενο και πλήρως φιλικό υλικό προς το δέρμα για άνεση στη χρήση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σύνδρομο Osgood – Schlatter
Τενοντίτιδα Jumper’s Knee
Ρήξεις καταφυτικού τένοντα τετρακέφαλου
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Ελαστική επιγονατίδα απλή PATELLA – OPEN
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. γόνατος σε εκ.:   
Χρώμα: Γκρι

S
25-35

M
30-40

MB.4002
L
35-45

XL
40-55

ΧΧL
48-58

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●

Ελαστική επιγονατίδα ανθεκτικής κατασκευής, υψηλής ποιότητας και αντοχής
Ειδικής διπλής πλέξης, αεριζόμενη, αντιαλλεργική
Ανοιχτή στην επιγονατίδα για σταθεροποίηση και άνεση
Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις και θλάσεις γόνατος
Απλές παθήσεις της επιγονατίδας
Οιδήματα, φλεγμονές, τενοντίτιδα, αρθρίτιδα

Ελαστική επιγονατίδα απλή PATELLA – CLOSED
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. γόνατος σε εκ.:
Χρώμα: Γκρι

S
25-35

M
30-40

MB.4003
L
35-45

XL
40-55

XXL
48-58

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ελαστική επιγονατίδα ανθεκτικής κατασκευής, υψηλής ποιότητας και αντοχής
● Ειδικής διπλής πλέξης, αεριζόμενη, αντιαλλεργική
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις και θλάσεις γόνατος
Απλές παθήσεις της επιγονατίδας
Οιδήματα, φλεγμονές, τενοντίτιδα, αρθρίτιδα
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Ελαστική επιγονατίδα με οπή και τέσσερις μπανέλες ELASTIC SUPPORT STAYS
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. γόνατος σε εκ.:
Χρώμα: Γκρι

S
25-35

M
30-40

MB.4006
L
35-45

XL
40-55

XXL
48-58

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●

Ελαστική επιγονατίδα ανθεκτικής κατασκευής, υψηλής ποιότητας και αντοχής
Ειδικής διπλής πλέξης, αεριζόμενη, αντιαλλεργική
Ανοιχτή στην επιγονατίδα για σταθεροποίηση και άνεση
Διαθέτει τέσσερις εύκαμπτες μπανέλες
Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις και θλάσεις γόνατος
Ρευματοειδή αρθρίτιδα γόνατος
Χονδροπάθεια επιγονατίδας
Κακώσεις πλάγιων συνδέσμων

Επιγονατίδα ελαστική με σιλικόνη και τέσσερις πλάγιες μπανέλες
KNEE STABILLIZER WITH SILICONE
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. γόνατος σε εκ.:
Μήκος σε εκ.: 25
Χρώμα: Γκρι

S
25-35

M
30-40

MB.4010
L
35-45

XL
40-55

XXL
48-58

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Επιγονατίδα ελαστική με σιλικόνη, ανθεκτικής κατασκευής, υψηλής ποιότητας και
αντοχής
● Ειδικής διπλής πλέξης, αεριζόμενη και αντιαλλεργική
● Κλειστή επιγονατίδα με ειδικό δακτύλιο σιλικόνης για σταθεροποίηση, αύξηση της
αιμάτωσης και μικρομαλάξεις στην περιοχή της επιγονατίδας
● Διαθέτει τέσσερις πλαστικές εύκαμπτες μπανέλες
● Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άσκηση και εργασία
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις και θλάσεις γόνατος
Ρευματοειδή αρθρίτιδα
Χονδροπάθεια επιγονατίδας
Αστάθεια επιγονατίδας
Κακώσεις πλάγιων συνδέσμων
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Επιγονατίδα Neoprene CLOSED – ATHLETIC
Κωδικός:
Μέγεθος:  
S
Περ. γόνατος σε εκ.:
34-36
Μήκος σε εκ.: 27
Χρώμα: Μαύρο
Δεξί - αριστερό: Κοινό

M
36-38

MB/3000
L
38-41

XL
41-44

XΧL
44-47

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●
●

Επιγονατίδα Neoprene ATHLETIC KNEE SUPPORT αφιδρωτική, αντιαλλεργική
Εσωτερική φοδραρισμένη επένδυση για άνεση στην εφαρμογή
Αυτοκόλλητο Velcro στο μηρό για εύκολη τοποθέτηση
Ανατομικές ραφές για σωστή εφαρμογή
Μπορεί να πλυθεί
Κατάλληλη για άσκηση και καθημερινή χρήση

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις γόνατος
Επανένταξη στην άθληση
Αθλοπαιδιές

Επιγονατίδα Neoprene OPEN – ATHLETIC
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. γόνατος σε εκ.:
Μήκος σε εκ.: 27
Χρώμα: Μαύρο
Δεξί - Αριστερό: Κοινό

S
34-36

M
36-38

MB/3001
L
38-41

XL
41-44

XΧL
44-47

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●
●

Επιγονατίδα Neoprene ATHLETIC KNEE SUPPORT αφιδρωτική, αντιαλλεργική
Εσωτερική φοδραρισμένη επένδυση για άνεση στην εφαρμογή
Αυτοκόλλητο Velcro στο μηρό για εύκολη τοποθέτηση
Ανατομικές ραφές για σωστή εφαρμογή
Μπορεί να πλυθεί
Κατάλληλη για άσκηση και καθημερινή χρήση

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις γόνατος
Επανένταξη στην άθληση
Αθλοπαιδιές
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Επιγονατίδα Neoprene με πλαστικές εύκαμπτες μπανέλες
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. γόνατος σε εκ.:
Mήκος σε εκ.: 30
Χρώμα: Μαύρο

S
26-32

M
31-38

MB.4050
L
XL
38-44 43-49

XXL
48-54

3XL
53-59+

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●

Επιγονατίδα Νeoprene, αφιδρωτική χάρη στους πόρους που διαθέτει
Σπειροειδείς μπανέλες για σταθεροποίηση και σωστή εφαρμογή
Άνοιγμα στο μηρό για εύκολη τοποθέτηση
Κλείσιμο μηριαία και κνημιαία με ιμάντες και αυτοκόλλητο Velcro για
σταθεροποίηση
● Κυκλικός δακτύλιος για τη σταθεροποίηση και περιορισμό της κινητικότητας της
επιγονατίδος
● Κατάλληλη για άσκηση και καθημερινή χρήση
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αστάθεια επιγονατίδος
Κακώσεις πλάγιων συνδέσμων γόνατος
Εφαρμογή σε αθλοπαιδιές για mall tracking επιγονατίδος

Επιγονατίδα Neoprene με αρθρωτές μπανέλες
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Χρώμα: Μαύρο

MB.4065

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●
●
●
●

Επιγονατίδα Neoprene, αφιδρωτική χάρη στους πόρους που διαθέτει
Μπανέλες αρθρωτές για μεγαλύτερη σταθεροποίηση και σωστή εφαρμογή
Παρέχει μέγιστη πλευρική στήριξη
Αποτελείται από δύο τμήματα που ενώνονται μεταξύ τους με αυτοκόλλητο Velcro
για σωστή ρύθμιση του μεγέθους της επιγονατίδας
Κλείσιμο μηριαία και κνημιαία με ιμάντες και αυτοκόλλητο Velcro που
εξασφαλίζουν σταθεροποίηση και συγκράτηση
Κυκλικός δακτύλιος για τη σταθεροποίηση και περιορισμό της κινητικότητας της
επιγονατίδος
Κατάλληλη για άσκηση και καθημερινή χρήση
Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Υπεξάρθρημα – Εξάρθρημα επιγονατίδος
Ρήξη έσω – έξω πλάγιων συνδέσμων
Κακώσεις – θλάσεις γόνατος
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Επιγονατίδα Neoprene με γωνιόμερο “PATELLA ROM”
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Ύψος σε εκ.: 31
Χρώμα: Μαύρο

MB.4070

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Επιγονατίδα Neoprene αφιδρωτική χάρη στους πόρους που διαθέτει
● Παρέχει μέγιστη πλευρική στήριξη
● Αποτελείται από δύο τμήματα που ενώνονται μεταξύ τους με αυτοκόλλητο Velcro
για σωστή ρύθμιση του μεγέθους της επιγονατίδας
● Κλείσιμο μηριαία και κνημιαία με ιμάντες και αυτοκόλλητο Velcro που
εξασφαλίζουν σταθεροποίηση και συγκράτηση
● Κυκλικός δακτύλιος για τη σταθεροποίηση και περιορισμό της κινητικότητας της
επιγονατίδος
● Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει έκταση και κάμψη σε
ρυθμίσεις: 0°, 15°, 30°,60° και 90°
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Επανένταξη στην άθληση μετά από κακώσεις πλάγιων συνδέσμων γόνατος
Κακώσεις μηνίσκων
Ρήξη έξω – έσω πλάγιων συνδέσμων
Κακώσεις – θλάσεις γόνατος

Επιγονατίδα Neoprene με γωνιόμερο “PATELLA ROM” 40εκ.
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Χρώμα: Μαύρο
Ύψος σε εκ.: 40

MB.4071

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Επιγονατίδα Neoprene μη εφιδρωτική λόγω των πόρων που διαθέτει
● Παρέχει μέγιστη πλευρική στήριξη
● Αποτελείται από δύο τμήματα που ενώνονται μεταξύ τους με αυτοκόλλητο Velcro
για σωστή ρύθμιση του μεγέθους της επιγονατίδας
● Διαθέτει δύο ιμάντες μηριαίους και δύο κνημιαίους με αυτοκόλλητο Velcro για
εύκολη και ακριβή εφαρμογή αναλόγως τις ανάγκες του ασθενούς
● Κυκλικός δακτύλιος για τη σταθεροποίηση και τον περιορισμό της κινητικότητας
της επιγονατίδος
● Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει έκταση και κάμψη σε
ρυθμίσεις: 0°, 15°, 30°, 60° και 90°
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Ιδανική για την επανένταξη στην άθληση μετά από κακώσεις πλαγίων συνδέσμων
γόνατος
Κακώσεις μηνίσκων
Ρήξη έξω – έσω πλαγίων συνδέσμων
Κακώσεις – θλάσεις γόνατος
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Επιγονατίδα για αστάθεια από Neoprene RUN SPORT
Κωδικός:  
Μέγεθος:
XS
Περ. γόν. σε εκ.:
31-33
Μέγεθος:
XL
Περ. γόν. σε εκ.:
41-45
Δεξί - αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

MB.4052
S
33-35
XXL
45-50

M
35-38
3XL
50-55

L
38-40
4XL
55-61

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Επιγονατίδα Neoprene για αστάθεια επιγονατίδας, αεριζόμενη, αφιδρωτική,
αντιαλλεργική, υψηλής ποιότητας
● Ισχυρό σχήμα C στην επιγονατίδα, ιδανικό για την πλευρική σταθεροποίηση
● Διαθέτει δύο ιμάντες ελαστικούς με αυτοκόλλητο Velcro για έλξη της επιγονατίδας
στη σωστή θέση και αγκράφες για τους ιμάντες για μέγιστο έλεγχο της
επιγονατίδας
● Παρέχει βαθμιαία δυναμική έλξη
● Σταθεροποιητής – Ο – στο κέντρο της επιγονατίδας με αυτοκόλλητο Velcro για
περιορισμό της κινητικότητας της επιγονατίδας
● Ιδανική για άθληση
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Υπεξάρθρημα επιγονατίδας
Χονδροπάθεια επιγονατίδας
Αστάθεια επιγονατίδας
Mall Tracking επιγονατίδας
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Εξάρθρημα επιγονατίδας

Επιγονατίδα εξαρθρήματος Neoprene LATERAL STABILIZER
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. 15cm πάνω
απο το γόνατο:
Χρώμα: Μαύρο
Δεξί - Αριστερό

MB.4067
S
38-46

M
46-53

L
53-61

XL
61-69

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Επιγονατίδα εξαρθρήματος κατασκευασμένη από Neoprene, αεριζόμενη, υψηλής
ποιότητας
● Ισχυρό J σχήμα στην επιγονατίδα που είναι ιδανικό για την πλευρική
σταθεροποίηση
● Ειδικές θήκες δακτύλων για εφαρμογή και τοποθέτηση της επιγονατίδος
● Πλευρικοί ιμάντες για πρόσθετη υποστήριξη
● Κυκλικός δακτύλιος για σταθεροποίηση και περιορισμό της κινητικότητας της
επιγονατίδος
● Διαθέτει πλαϊνές μπανέλες για σταθεροποίηση και εφαρμογή
● Ιδανική για άθληση
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Εξάρθρημα επιγονατίδος
Χονδροπάθεια επιγονατίδος
Αστάθεια επιγονατίδος
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Εξάρθρημα επιγονατίδος
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Ακινητοποιητής γόνατος TRI – PAΝEL
Κωδικός:            ΜΒ.30 / MB.40 / MB.45 / MB.50 / MB.55 / MB.60
Ύψος νάρθηκα σε εκ.:
30
40
45
50
55
Μέγεθος νάρθηκα: One Size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

60

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ακινητοποιητής γόνατος κατασκευασμένος από ύφασμα foam αντιαλλεργικό και
αφιδρωτικό
● Εσωτερικά pads με dots σιλικόνης για αποφυγή της ολίσθησης του νάρθηκα
● Εσωτερικές οπίσθιες μεταλλικές άκαμπτες μπανέλες από αλουμίνιο για
ακινητοποίηση της περιοχής
● Πλάγιες μεταλλικές μπανέλες από αλουμίνιο για στήριξη και συγκράτηση
● Ιμάντες αυτοκόλλητοι με Velcro αντίθετης φοράς για καλύτερη σταθεροποίηση και
εφαρμογή
● Extra ιμάντες αυτοκόλλητοι με Velcro για να ενώνουν τα δύο τμήματα του
νάρθηκα για ευκολία κατά τη διαδικασία της εφαρμογής
● Κεντρικός ιμάντας αυτοκόλλητος με Velcro στο ύψος της επιγονατίδος για
μεγαλύτερη σταθεροποίηση της επιγονατίδος
● Αυτοκόλλητα straps στα πλάγια τμήματα του νάρθηκα που ρυθμίζουν την περιφέρεια
του νάρθηκα για να ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη του μηρού και της κνήμης
● Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε παιδιά
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σταθερό απαρεκτόπιστο κάταγμα επιγονατίδος
Εξάρθρημα επιγονατίδος
Μερική ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου
Τραυματισμό ACL, PCL
Συρραφή επιγονατιδικού συνδέσμου
Ρήξη MCL, LCL

Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο “PREMIUM SHORT”
Κωδικός:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Μέγεθος: One Size
Μήκος σε εκ.: 40

MB.9000

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο,
κατασκευασμένος από μεταλλικό υλικό ανθεκτικό,
ελαφρού τύπου
● Pads foam μηριαία και κνημιαία, με dots σιλικόνης
που δεν επιτρέπουν την ολίσθηση του νάρθηκα,
αντιαλλεργικά, αεριζόμενα, αφιδρωτικά
● Ιμάντες σταθεροποίησης μηριαία και κνημιαία για
άνετη εφαρμογή και σταθεροποίηση
● Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει έκταση από 0° έως 90° και
κάμψη από 0° έως 120°
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα μηριαίων κονδύλων, επικονδύλων,
κνημιαίων κονδύλων
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα κνημιαία PLATEAU
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
Ρήξη συνδέσμων ACL, PCL, MCL, LCL
Υψηλή οστεοτομία κνήμης
Ρήξη τετρακέφαλου
Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων
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Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο “PREMIUM LONG”
Κωδικός:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Μέγεθος: One Size
Μήκος σε εκ.: 50

MB.9005

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο,
κατασκευασμένος από μεταλλικό υλικό ανθεκτικό,
ελαφρού τύπου
● Pads foam μηριαία και κνημιαία, με dots σιλικόνης
που δεν επιτρέπουν την ολίσθηση του νάρθηκα,
αντιαλλεργικά, αεριζόμενα, αφιδρωτικά
● Ιμάντες σταθεροποίησης μηριαία και κνημιαία για
άνετη εφαρμογή και σταθεροποίηση
● Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει έκταση από 0° έως 90° και
κάμψη από 0° έως 120°
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα μηριαίων κονδύλων, επικονδύλων,
κνημιαίων κονδύλων
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα κνημιαία PLATEAU
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
Ρήξη συνδέσμων ACL, PCL, MCL, LCL
Υψηλή οστεοτομία κνήμης
Ρήξη τετρακέφαλου
Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων

Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο
Κωδικός: MB.9060
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Μέγεθος: One Size
Μήκος σε εκ.: 60

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο,
κατασκευασμένος από μεταλλικό υλικό ανθεκτικό,
ελαφρού τύπου
● Pads foam μηριαία και κνημιαία, με dots σιλικόνης
που δεν επιτρέπουν την ολίσθηση του νάρθηκα,
αντιαλλεργικά, αεριζόμενα, αφιδρωτικά
● Ιμάντες σταθεροποίησης μηριαία και κνημιαία για
άνετη εφαρμογή και σταθεροποίηση
● Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει έκταση από 0° έως 90° και
κάμψη από 0° έως 120°
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα μηριαίων κονδύλων, επικονδύλων,
κνημιαίων κονδύλων
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα κνημιαία PLATEAU
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
Ρήξη συνδέσμων ACL, PCL, MCL, LCL
Υψηλή οστεοτομία κνήμης
Ρήξη τετρακέφαλου
Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων
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Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο “PREMIUM SHORT” FULL - FOAM
Κωδικός:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Μέγεθος: One Size
Μήκος σε εκ.: 40

MB.9001

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο,
κατασκευασμένος από μεταλλικό υλικό ανθεκτικό,
ελαφρού τύπου
● Full foam μηριαία και κνημιαία, αντιαλλεργικά,
αεριζόμενα, αφιδρωτικά
● Ιμάντες σταθεροποίησης μηριαία και κνημιαία για
άνετη εφαρμογή και σταθεροποίηση
● Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει έκταση από 0° έως 90° και
κάμψη από 0° έως 120°
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα μηριαίων κονδύλων, επικονδύλων,
κνημιαίων κονδύλων
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα κνημιαία PLATEAU
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
Ρήξη συνδέσμων ACL, PCL, MCL, LCL
Υψηλή οστεοτομία κνήμης
Ρήξη τετρακεφάλου
Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων

Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο “PREMIUM LONG” FULL – FOAM
Κωδικός:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Μέγεθος: One Size
Μήκος σε εκ.: 50

MB.9006

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο,
κατασκευασμένος από μεταλλικό υλικό ανθεκτικό,
ελαφρού τύπου
● Full foam μηριαία και κνημιαία, αντιαλλεργικά,
αεριζόμενα, αφιδρωτικά
● Ιμάντες σταθεροποίησης μηριαία και κνημιαία για
άνετη εφαρμογή και σταθεροποίηση
● Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει έκταση από 0° έως 90° και
κάμψη από 0° έως 120°
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα μηριαίων κονδύλων, επικονδύλων,
κνημιαίων κονδύλων
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα κνημιαία PLATEAU
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
Ρήξη συνδέσμων ACL, PCL, MCL, LCL
Υψηλή οστεοτομία κνήμης
Ρήξη τετρακεφάλου
Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων
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Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο FULL FOAM
Κωδικός:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Μέγεθος: One Size
Μήκος σε εκ.: 60

MB.9061

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο,
κατασκευασμένος από μεταλλικό υλικό ανθεκτικό,
ελαφρού τύπου
● Full foam μηριαία και κνημιαία, αντιαλλεργικά,
αεριζόμενα, αφιδρωτικά
● Ιμάντες σταθεροποίησης μηριαία και κνημιαία για
άνετη εφαρμογή και σταθεροποίηση
● Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει έκταση από 0° έως 90° και
κάμψη από 0° έως 120°
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα μηριαίων κονδύλων, επικονδύλων,
κνημιαίων κονδύλων
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα κνημιαία PLATEAU
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
Ρήξη συνδέσμων ACL, PCL, MCL, LCL
Υψηλή οστεοτομία κνήμης
Ρήξη τετρακεφάλου
Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων

Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο EXTRA – SHORT
Κωδικός:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Μέγεθος: One Size
Μήκος σε εκ.: 42

PA / XC

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο,
κατασκευασμένος από μεταλλικό υλικό ανθεκτικό,
ελαφρού τύπου
● FOAM μηριαία και κνημιαία, αντιαλλεργικά,
αεριζόμενα, αφιδρωτικά
● Ιμάντες σταθεροποίησης μηριαία και κνημιαία για
άνετη εφαρμογή και σταθεροποίηση
● Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει έκταση από 0° έως 90° και
κάμψη από 0° έως 120° (ανά 10°) επαύξησης
● Μηχανισμός Quick – Rom για εύκολη ρύθμιση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα μηριαίων κονδύλων, επικονδύλων,
κνημιαίων κονδύλων
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα κνημιαία PLATEAU
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
Ρήξη συνδέσμων ACL, PCL, MCL, LCL
Υψηλή οστεοτομία κνήμης
Ρήξη τετρακέφαλου
Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων
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Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικό με γωνιόμετρο COOL
Κωδικός:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Μέγεθος: One Size
Μήκος σε εκ.: 50

PA/C

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο
κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό ανθεκτικό,
ελαφρού τύπου
● Περιμετρικά FOAM μηριαία, κνημιαία, αντιαλλεργικά,
αεριζόμενα, αφιδρωτικά
● Ιμάντες σταθεροποίησης μηριαία και κνημιαία για
άνετη εφαρμογή και σταθεροποίηση
● Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει έκταση από 0° έως 90° και
κάμψη από 0° έως 120° ανά 10° επαύξησης
● Μηχανισμός Quick – Rom για εύκολη ρύθμιση του νάρθηκα
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα μηριαίων κονδύλων, επικονδύλων,
κνημιαίων κονδύλων
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα κνημιαία PLATEAU
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
Ρήξη συνδέσμων ACL, PCL, MCL, LCL
Υψηλή οστεοτομία κνήμης
Ρήξη τετρακεφάλου
Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων

Nάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο REGULAR
Κωδικός:
Δεξί – Αριστερό: Κοινό
Μέγεθος: One Size
Μήκος σε εκ.: 55

PC/C

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο,
κατασκευασμένος από μεταλλικό υλικό ανθεκτικό,
ελαφρού τύπου
● FOAM μηριαία και κνημιαία, αντιαλλεργικά,
αεριζόμενα, αφιδρωτικά
● Ιμάντες σταθεροποίησης μηριαία και κνημιαία για
άνετη εφαρμογή και σταθεροποίηση
● Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει έκταση από 0° έως 90° και
κάμψη από 0° έως 120° (ανά 10°) επαυξήσεις
● Μηχανισμός Quick – rom για εύκολη ρύθμιση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα μηριαίων κονδύλων, επικονδύλων,
κνημιαίων κονδύλων
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα κνημιαία PLATEAU
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
Ρήξη συνδέσμων ACL, PCL, MCL, LCL
Υψηλή οστεοτομία κνήμης
Ρήξη τετρακεφάλου
Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων

79

Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο LONG
Κωδικός:
Δεξί – Αριστερό: Κοινό
Μέγεθος: One Size
Μήκος σε εκ.: 70

PC / L

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο,
κατασκευασμένος από μεταλλικό υλικό ανθεκτικό,
ελαφρού τύπου
● FOAM μηριαία και κνημιαία, αντιαλλεργικά,
αεριζόμενα, αφιδρωτικά
● Ιμάντες σταθεροποίησης μηριαία και κνημιαία για
άνετη εφαρμογή και σταθεροποίηση
● Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει έκταση από 0° έως 90° και
κάμψη από 0° έως 120° (ανά 10°) επαυξήσεις
● Μηχανισμός Quick – rom για εύκολη ρύθμιση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα μηριαίων κονδύλων, επικονδύλων,
κνημιαίων κονδύλων
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα κνημιαία PLATEAU
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
Ρήξη συνδέσμων ACL, PCL, MCL, LCL
Υψηλή οστεοτομία κνήμης
Ρήξη τετρακεφάλου
Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων

Τηλεσκοπικός λειτουργικός νάρθηκας με γωνιόμετρο TECNO KNEE
Κωδικός:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Μέγεθος: One Size
Μήκος σε εκ.: 51 - 62 τηλεσκοπικά

TECNO KNEE

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο
κατασκευασμένος από ανθεκτικό μεταλλικό υλικό,
ελαφρού τύπου
● Περιμετρικά FOAM μηριαία, κνημιαία, αντιαλλεργικά,
αεριζόμενα, αφιδρωτικά
● Ιμάντες σταθεροποίησης μηριαία και κνημιαία για
άνετη εφαρμογή και σταθεροποίηση
● Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει έκταση από 0° έως 90° και
κάμψη από 0° έως 120° ανά 10° επαύξησης
● Μηχανισμός Quick – Rom για εύκολη ρύθμιση του νάρθηκα
● Διαθέτει σύστημα τηλεσκόπισης για ρύθμιση του μήκους του νάρθηκα από 51cm62cm
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Απαρεκτόπιστα – σταθερά κατάγματα μηριαίων κονδύλων, επικονδύλων,
κνημιαίων κονδύλων
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα κνημιαία PLATEAU
Μετεγχειρητική αγωγή σε
Ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
Ρήξη συνδέσμων ACL, PCL, MCL, LCL
Υψηλή οστεοτομία κνήμης
Ρήξη τετρακεφάλου
Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων
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Τηλεσκοπικός μηροκνημικός νάρθηκας λειτουργικός με γωνιόμετρο
Κωδικός:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Μέγεθος: One Size
Μήκος σε εκ.: 45 - 60

MB.9011

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Τηλεσκοπικός μηροκνημικός νάρθηκας, λειτουργικός
με γωνιόμετρο εύκολο στη χρήση
● Ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη
● Ανατομικά και αντιολισθητικά Pads εφαρμογής μηριαία
και κνημιαία για μεγαλύτερη άνεση και εφαρμογή
● Ιμάντες αυτοκόλλητοι με Velcro για συγκράτηση και
στήριξη του νάρθηκα
● Πλάγιες μεταλλικές μπανέλες ελαφρού βάρους
● Σύστημα τηλεσκόπισης για ρύθμιση του μήκους του νάρθηκα από 45–60cm
● Γωνιόμετρο που επιτρέπει έκταση σε -10°, 0°, 10°, 30° και κάμψη σε 30°, 40°,
70°, 90°, 120°
● Σύστημα quick lock από -10° έως 90° ανά 10° επαύξησης
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα μηριαίων κονδύλων, επικονδύλων,
κνημιαίων κονδύλων
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα κνημιαίου PLATEAU
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα επιγονατίδας
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Τηλεσκοπικός μηροκνημικός νάρθηκας λειτουργικός με γωνιόμετρο
Κωδικός:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Μέγεθος: One Size
Μήκος σε εκ.: 45 - 60

MB.9010

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Τηλεσκοπικός μηροκνημικός νάρθηκας, λειτουργικός
με γωνιόμετρο εύκολο στη χρήση
● Ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη
● Ανατομικά και αντιολισθητικά Pads εφαρμογής
μηριαία και κνημιαία για μεγαλύτερη άνεση στην
εφαρμογή
● Ιμάντες αυτοκόλλητοι με Velcro για συγκράτηση και στήριξη του νάρθηκα
● Πλάγιες μεταλλικές μπανέλες ελαφρού βάρους
● Σύστημα τηλεσκόπισης για ρύθμιση του μήκους του νάρθηκα από 45–60cm
● Γωνιόμετρο που επιτρέπει την έκταση από 0°, 10°, 20°, 30°, 40° , 50°, 60°, 70°,
80°, 90° και την κάμψη από 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°,
100°, 110°, 120°
● Σύστημα quick lock απο 0° – 90° ανά 10° επαύξησης
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα μηριαίων κονδύλων, επικονδύλων,
κνημιαίων κονδύλων
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα κνημιαίου PLATEAU
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα επιγονατίδας
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
Ρήξη συνδέσμων ACL, PCL, MCL, LCL
Υψηλή οστεοτομία κνήμης
Ρήξη τετρακέφαλου
Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων
Κατάγματα κνημιαίου PLATEAU
Κατάγματα επιγονατίδας
Οστεοσύνθεση σε υπερκονδύλια κατάγματα
Κατάγματα έσω – έξω κνημιαίων κονδύλων
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Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο
Κωδικός:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Μέγεθος:  One Size
Μήκος σε εκ.: 45 - 70

MB.9020

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας μηροκνημικός τηλεσκοπικός λειτουργικός
με γωνιόμετρο εύκολο στη χρήση
● Ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη
● Pads εφαρμογής μηριαία και κνημιαία για μεγαλύτερη
άνεση στην εφαρμογή
● Ιμάντες αυτοκόλλητοι με Velcro για συγκράτηση και
στήριξη του νάρθηκα
● Πλάγιες μεταλλικές μπανέλες ελαφρού βάρους
● Αγκράφες κλεισίματος για εύκολη αφαίρεση του νάρθηκα
● Σύστημα τηλεσκόπισης για ρύθμιση του μήκους του νάρθηκα από 45-70cm
● Γωνιόμετρο που επιτρέπει την έκταση από 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°,
80°, 90° και την κάμψη από 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°,
100°, 110°, 120°
● Σύστημα quick lock 0°, 15°, 30°
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα μηριαίων κονδύλων, επικονδύλων,
κνημιαίων κονδύλων
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα κνημιαίου PLATEAU
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
Ρήξη συνδέσμων ACL, PCL, MCL, LCL
Υψηλή οστεοτομία κνήμης
Ρήξη τετρακεφάλου
Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων
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Νάρθηκας πρόσθιου χιαστού τεσσάρων σημείων
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. 20εκ. πάνω
απο το γόνατο:
Δεξί - Αριστερό

S
39-46

M
46-53

4POWER front
L
XL
53-60
60-67

ΧXL
67-74

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας πρόσθιου χιαστού τεσσάρων σημείων
κατασκευασμένος από αλουμίνιο και μέταλλο ελαφρού
βάρους
● Επενδύσεις μηριαία και κνημιαία για άνεση στην
εφαρμογή
● Ιμάντες με αρίθμηση για τη σωστή εφαρμογή του
νάρθηκα και σταθεροποίηση, αυτοκόλλητοι με Velcro
● Μεταλλικά στεφάνια κνημιαία και μηριαία για σταθεροποίηση και ασφάλεια της
άρθρωσης
● Pads αυτοκόλλητα στην άρθρωση του νάρθηκα
● Μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει FLEXION σε 0°- 10°- 30°- 45°- 60°- 75°120° και EXTENSION σε 0°- 10°- 20°- 30°- 45°
● Επιτρέπει κλείδωμα στις θέσεις: 0°- 10°- 30°- 45°
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Προεγχειρητικά σε χιαστούς συνδέσμους ACL-PCL
Προεγχειρητικά σε ρήξη πλάγιων συνδέσμων MCL – LCL
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Σε χιαστούς συνδέσμους ACL – PCL
Σε ρήξη πλάγιων συνδέσμων MCL – LCL
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Νάρθηκας πρόσθιου χιαστού τεσσάρων σημείων “RIGEL FRONT”
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περιφέρεια μηρού 20εκ.
πάνω από το γόνατο:
Δεξί - Αριστερό

S
38-45

MB.4075
M
L
45-52
52-59

XL
59-66

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας πρόσθιου χιαστού τεσσάρων σημείων
κατασκευασμένος από αλουμίνιο και μέταλλο
ελαφρού βάρους
● Επενδύσεις μηριαία και κνημιαία με lines σιλικόνης
για σταθεροποίηση και συγκράτηση
● Ρυθμιζόμενοι ιμάντες με αυτοκόλλητο velcro για τη
σωστή εφαρμογή του νάρθηκα
● Aυτοκόλλητα pads στην άρθρωση του νάρθηκα
● Μεταλλικά στεφάνια κνημιαία και μηριαία για σταθεροποίηση και ασφάλεια της
άρθρωσης
● Μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει: FLEXION σε 0°- 15°- 30°- 60°- 90°- 120°
και EXTENSION σε: 0°- 15°- 30°- 60°- 95°
● Επιτρέπει κλείδωμα στις θέσεις: 15°- 30°- 60°- 90°
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Προεγχειρητικά σε χιαστούς συνδέσμους ACL-PCL
Προεγχειρητικά σε ρήξη πλάγιων συνδέσμων MCL – LCL
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Ρήξη χιαστών συνδέσμων ACL – PCL
Ρήξη πλάγιων συνδέσμων MCL – LCL
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Νάρθηκας οπίσθιου χιαστού τεσσάρων σημείων
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. 20εκ. πάνω
απο το γόνατο:
Δεξί - Αριστερό

S
39-46

M
46-53

G704
L
53-60

XL
60-67

ΧXL
67-74

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας οπίσθιου χιαστού τεσσάρων σημείων
κατασκευασμένος από αλουμίνιο και μέταλλο ελαφρού
βάρους
● Επενδύσεις μηριαία και κνημιαία για άνεση στην
εφαρμογή
● Ιμάντες με αρίθμηση για τη σωστή εφαρμογή του
νάρθηκα και σταθεροποίηση, αυτοκόλλητοι με Velcro
● Μεταλλικά στεφάνια κνημιαία και μηριαία για σταθεροποίηση και ασφάλεια της
άρθρωσης
● Pads αυτοκόλλητα στην άρθρωση του νάρθηκα
● Μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει FLEXION σε 0°- 10°- 30°- 45°- 60°- 75°120° και EXTENSION σε 0°- 10°- 20°- 30°- 45°
● Επιτρέπει κλείδωμα στις θέσεις: 0°- 10°- 30°- 45°
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Προεγχειρητικά σε χιαστούς συνδέσμους ACL-PCL
Προεγχειρητικά σε ρήξη πλάγιων συνδέσμων MCL – LCL
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Σε χιαστούς συνδέσμους ACL – PCL
Σε ρήξη πλάγιων συνδέσμων MCL – LCL
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Νάρθηκας οπίσθιου χιαστού τεσσάρων σημείων “RIGEL BACK”
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περιφέρεια μηρού 20εκ.
πάνω από το γόνατο:
Δεξί - Αριστερό

S
38-45

MB.4076
M
L
45-52
52-59

XL
59-66

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας οπίσθιου χιαστού τεσσάρων σημείων
κατασκευασμένος από αλουμίνιο και μέταλλο ελαφρού
βάρους
● Επενδύσεις μηριαία και κνημιαία με lines σιλικόνης
για σταθεροποίηση και συγκράτηση
● Ρυθμιζόμενοι ιμάντες με αυτοκόλλητο velcro για τη
σωστή εφαρμογή του νάρθηκα
● Aυτοκόλλητα pads στην άρθρωση του νάρθηκα
● Μεταλλικό στεφάνι μηριαίο και οπίσθιο μεταλλικό στεφάνι κνημιαίο για
σταθεροποίηση και ασφάλεια της άρθρωσης
● Μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει: FLEXION σε 0°- 15°- 30°- 60°- 90°- 120°
και EXTENSION σε: 0°- 15°- 30°- 60°- 95°
● Επιτρέπει κλείδωμα στις θέσεις: 15°- 30°- 60°- 90°
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Προεγχειρητικά σε χιαστούς συνδέσμους ACL– PCL
Προεγχειρητικά σε ρήξη πλάγιων συνδέσμων MCL – LCL
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Ρήξη χιαστών συνδέσμων ACL – PCL
Ρήξη πλάγιων συνδέσμων MCL – LCL
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Νάρθηκας οστεοαρθρίτιδας EASY WRAP OA
Κωδικός:
Μέγεθος:
Περ. μηρού 15 εκ.
πάνω από το γόνατο:
Δεξί - Αριστερό
Χρώμα: Μαύρο

S
38-46

M
46-53

MB.4080   
L
XL
53-61
61-69

XXL
69-76

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας οστεοαρθρίτιδας με μηχανισμό αποφόρτισης
του έσω-έξω διαμερίσματος
● Κατασκευασμένος από άνετο, αεριζόμενο ύφασμα
και εσωτερικά ανατομική μεταλλική κατασκευή για
μεγαλύτερη απόδοση κατά την εφαρμογή
● Διαθέτει μηχανισμό για ρύθμιση με alen για την
αποφόρτιση του μεσαρθρίου
● Ο απλός σχεδιασμός επιτρέπει στους ασθενείς να εφαρμόζουν και να αφαιρούν
εύκολα το νάρθηκα
● Διαθέτει 4 αυτοκόλλητα Velcro με ρύθμιση για εύκολη εφαρμογή και σωστή
συγκράτηση στην άρθρωση
● Διαθέτει δύο extra ιμάντες σύσφιξης και σταθεροποίησης που επιτυγχάνουν την
ακριβή συμπίεση στην περιοχή
● EXTENSION 0°,10°, 20°, 30°, 40°
● FLEXION 0°,10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°,90°
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Οστεοαρθρίτιδα έσω-έξω διαμερίσματος (Βλαισογωνία-Ραιβογωνία)
Άσηπτη νέκρωση του έσω μηριαίου κονδύλου
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Οστεοτομία κνήμης
Κάταγμα κνημιαίου PLATEAU
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Νάρθηκας οστεοαρθρίτιδας ΟΑ VARUS VALGUS
Κωδικός:
Δεξί - Αριστερό
Μέγεθος: One Size
Χρώμα: Μαύρο

MB.4090   

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας οστεοαρθρίτιδας με σύστημα διόρθωσης
βλαισο-ραιβογωνίας κατασκευασμένος από αλουμίνιο
ελαφρού βάρους
● Εσωτερική επένδυση αντιαλλεργική, αφιδρωτική με
αντιολισθητικά lines σιλικόνης για τη συγκράτηση του
νάρθηκα
● Μηριαίο στεφάνι για άνετη εφαρμογή του νάρθηκα
● Διαθέτει μηχανισμό για ελεγχόμενη αποσυμπίεση του μεσάρθριου διαστήματος
στην άρθρωση του γόνατος με alen
● Διαθέτει μαξιλάρι στην άρθρωση του γόνατος για μεγαλύτερη άνεση κατά τη
διάρκεια της εφαρμογής
● Τέσσερις ιμάντες αυτοκόλλητοι με Velcro και αρίθμηση για σωστή εφαρμογή του
νάρθηκα
● Επιτρέπει την ελεγχόμενη κάμψη και έκταση της άρθρωσης σε θέσεις EXTENSION
0°,10°, 20°, 30°, 40°, FLEXION 0°,10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°,90°
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Οστεοαρθρίτιδα έσω-έξω διαμερίσματος (Βλαισογωνία-Ραιβογωνία)
Άσηπτη νέκρωση του έξω – έσω μηριαίου κονδύλου
Συνδεσμικές κακώσεις
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Οστεοτομία κνήμης
Κάταγμα κνημιαίου PLATEAU

89

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ
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Περικνημίδα Neoprene ATHLETIC – CALF SUPPORT
Κωδικός:
Μέγεθος:
S
Περ. µεσ. γαστρ.
34-36
σε εκ.:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Μήκος σε εκ.: 28
Χρώµα: Μαύρο

M
36-38

MB/4100
L
38-41

XL
41-44

XXL
44-47

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●
●

Περικνηµίδα Neoprene ATHLETIC CALF SUPPORT αφιδρωτική, αντιαλλεργική
Εσωτερική φοδραρισµένη επένδυση για άνεση στην εφαρµογή
Αυτοκόλλητο Velcro στο γαστροκνήµιο για εύκολη τοποθέτηση
Ανατοµικές ραφές για σωστή εφαρµογή
Μπορεί να πλυθεί
Κατάλληλη για άσκηση και καθηµερινή χρήση

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις
Θλάσεις µέσω γαστροκνηµιαίου

Ελαστική επιστραγαλίδα απλή ανοιχτή ELASTIC ANKLE OPEN
Κωδικός:
Μέγεθος:
S
Περ. σφυρών
18-23
σε εκ.:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώµα: Γκρι

M
21-25

MB.6901
L
24-29

XL
29-33

XXL
33-37

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●

Ελαστική επιστραγαλίδα ανθεκτικής κατασκευής, υψηλής ποιότητας και αντοχής
Αεριζόµενη, αντιαλλεργική, αφιδρωτική
Ανοιχτή στην πτέρνα, για άνεση στην εφαρµογή
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε άσκηση και εργασία
Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις συνδέσµων των τενόντων
Ρευµατοειδή αρθρίτιδα ποδοκνηµικής
Εκφυλιστικές παθήσεις ποδοκνηµικής
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Επιστραγαλίδα ελαστική µε Strap ELASTIC ANKLE STRAP
Κωδικός:
Μέγεθος:
S
Περ. σφυρών
18-23
σε εκ.:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώµα: Γκρι

M
21-25

MB.6902
L
24-29

XL
29-33

XXL
33-37

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●

Ελαστική επιστραγαλίδα ανθεκτικής κατασκευής, υψηλής ποιότητας και αντοχής
Αεριζόµενη λόγω της ειδικής πλέξης που διαθέτει, αντιαλλεργική, αφιδρωτική
Διαθέτει extra Strap για καλύτερη σταθεροποίηση της ποδοκνηµικής
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε άσκηση και εργασία
Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις συνδέσµων των τενόντων
Ρευµατοειδή αρθρίτιδα ποδοκνηµικής
Εκφυλιστικές παθήσεις ποδοκνηµικής
Διάστρεµµα σφυρών ποδοκνηµικής

Ελαστική επιστραγαλίδα απλή κλειστή ELASTIC ANKLE CLOSED
Κωδικός:
Μέγεθος:
S
Περ. σφυρών
18-23
σε εκ.:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώµα: Γκρι

M
21-25

MB.6903
L
24-29

XL
29-33

XXL
33-37

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●

Ελαστική επιστραγαλίδα ανθεκτικής κατασκευής, υψηλής ποιότητας και αντοχής
Αεριζόµενη, αντιαλλεργική, αφιδρωτική
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε άσκηση και εργασία
Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις συνδέσµων των τενόντων
Ρευµατοειδή αρθρίτιδα ποδοκνηµικής
Εκφυλιστικές παθήσεις ποδοκνηµικής
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Επιστραγαλίδα ελαστική με σιλικόνη MALEO CONTROL
Κωδικός:
Μέγεθος:
S
Περ. σφυρών
18-23
σε εκ.:   
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Γκρι

M
21-25

MB.6915
L
24-29

XL
29-33

XXL
33-37

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Επιστραγαλίδα ελαστική ειδικής πλέξης για άνεση στην εφαρμογή
● Κατασκευασμένη από ύφασμα διπλής ελαστικότητας με αεριζόμενες, αφιδρωτικές
ίνες
● Διαθέτει επιθέματα σιλικόνης στα σφυρά για αύξηση της αιμάτωσης και
μικρομαλάξεις στην περιοχή των σφυρών
● Βοήθεια στην επανένταξη στην άθληση μετά από κακώσεις σφυρών – βαριά
διαστρέμματα ποδοκνημικής
● Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άσκηση και εργασία
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Παθήσεις τενόντων – συνδέσμων
Βαρύ διάστρεμμα ποδοκνημικής – σφυρών
Αρθρίτιδα ποδοκνημικής
Αποθεραπεία μετά από βαρύ διάστρεμμα ποδοκνημικής, αφαίρεση γυψονάρθηκα

Υφασμάτινη επιστραγαλίδα με κορδόνια LACE FIT
Κωδικός:
Μέγεθος:
XS
Περιφέρεια
28-31
πασάγιο σε εκ.:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

S
30-33

ΜΒ.6905
M
L
32-35
34-37

XL
36-39

XXL
38-41

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Υφασμάτινη μη ελαστική επιστραγαλίδα με κορδόνια και πλαστικά στηρίγματα
● Εσωτερική επένδυση από αφρώδες air mesh υλικό στο ύψος του αστραγάλου
και ειδικό προστατευτικό ύφασμα στην περιοχή των μεταταρσίων για άνεση στην
εφαρμογή
● Κατασκευή εξαιρετικής αντοχής από μη ελαστικό ύφασμα και ανθεκτικές ραφές
για μεγαλύτερη ασφάλεια στην εφαρμογή
● Εσωτερικά προσθαφαιρούμενο πλαστικό ειδικής σχεδίασης για να περιορίζει τις
πλαγιοπλάγιες κινήσεις της ποδοκνημικής
● Κορδόνια κατά μήκος της επιστραγαλίδας για μεγαλύτερη άνεση στην εφαρμογή
και καλύτερη σύσφιξη
● Ελαστική επένδυση στο ύψος του αχιλλείου για αποφυγή τραυματισμού
● Προσφέρει έλεγχο της πελματιαίας κάμψης
● Ανοιχτή στην πτέρνα για μεγαλύτερη άνεση
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής τύπου Ι, ΙΙ
Κακώσεις συνδέσμων τενόντων
Σύνδρομο Πρόσθιας Πρόσκρουσης Ποδοκνημικής (Μετατραυματική Αρθρίτιδα
Αστραγάλου)
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Υφασμάτινη επιστραγαλίδα με δέστρες ANKLE FIT
Κωδικός:
ΜΒ.6906
Μέγεθος:
XS
S
M
L
Περ. πασάγιο
28-30,5 30,5-33 33-35,5 35,5-38
σε εκ.:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

XL
XXL
38-40,5 40,5-43

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Υφασμάτινη μη ελαστική επιστραγαλίδα ανθεκτικής κατασκευής υψηλής ποιότητας
και αντοχής
● Εσωτερική επένδυση air mesh στο ύψος του αστραγάλου για μεγαλύτερη άνεση
● Διπλό σύστημα κορδονιών για ισομερή σύσφιξη και μεγαλύτερη άνεση στην
εφαρμογή
● Διαθέτει δύο μη ελαστικούς ιμάντες επίδεσης για καλύτερη σταθεροποίηση της
ποδοκνημικής
● Ελαστική περιμετρική κνημιαία δέστρα για μεγαλύτερη ασφάλεια
● Προσφέρει έλεγχο της πελματιαίας κάμψης
● Ανοιχτή στην πτέρνα για μεγαλύτερη άνεση
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής τύπου Ι, ΙΙ
Κακώσεις συνδέσμων τενόντων
Σύνδρομο Πρόσθιας Πρόσκρουσης Ποδοκνημικής (Μετατραυματική Αρθρίτιδα
Αστραγάλου)

Επιστραγαλίδα AIRMESH LACE με πλαστική μπανέλα
Κωδικός:
Μέγεθος:
S
Περιφέρεια
30,5-33
πασάγιο σε εκ.:
Χρώμα: Μαύρο
Δεξί - Αριστερό: Κοινό

MB.6910
M
33-35,5

L
35,5-38

XL
38-40,5

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένη από ύφασμα air mesh με εσωτερική επένδυση για άνεση στην
εφαρμογή
● Πλαστικά στηρίγματα για προστασία της ΠΔΚ καθώς και περιορισμό των
πλαγιoπλάγιων κινήσεων
● Σχεδιασμός χαμηλού προφίλ που επιτρέπει την εφαρμογή εντός του υποδήματος
● Σύστημα γρήγορου δεσίματος Quick Lace-up για ευκολία στην εφαρμογή
● Το σύστημα των κορδονιών περιορίζει την κάμψη και την έκταση της ΠΔΚ και
προσφέρει σταθεροποίηση κατά τη βάδιση
● Οκτωειδής ιμάντας για extra σταθεροποίηση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις και διαστρέμματα I-II βαθμού
Χρόνια αστάθεια ΠΔΚ
Σύνδρομο πρόσθιας πρόσκρουσης ΠΔΚ
Προληπτική χρήση
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Νάρθηκας ποδοκνημικής AIR–ANKLE BRACE
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό

620

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας ποδοκνημικής AIR – ANKLE BRACE από
πλαστικό υλικό ανθεκτικό
● Διαθέτει δύο ιμάντες ρυθμιζόμενους και κλείσιμο με
Velcro για εύκολη εφαρμογή
● Εύκολη ρύθμιση της περιφέρειας με δύο πλευρικούς
κάθετους ιμάντες στο ύψος των σφυρών
● Διαθέτει δύο αεροθαλάμους στα τμήματά του που επιτρέπουν την εισαγωγή και
εξαγωγή αέρα με σωληνάκι
● Επιτρέπει στην ποδοκνημική την κάμψη και την έκταση ενώ περιορίζει τις
πλαγιοπλάγιες κινήσεις
● Βοηθάει στη βάδιση και εφαρμόζει σε αθλητικό υπόδημα
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής
Κακώσεις συνδέσμων
Μετεγχειρητική αγωγή

Νάρθηκας ποδοκνημικής AIR–ANKLE BRACE με ΠΟΥΑΡ
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό

MB/600

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας ποδοκνημικής AIR – ANKLE BRACE από
πλαστικό υλικό ανθεκτικό με πουάρ
● Διαθέτει δύο ιμάντες ρυθμιζόμενους και κλείσιμο με
Velcro για εύκολη εφαρμογή
● Διαθέτει δύο αεροθαλάμους στα τμήματά του που
επιτρέπουν την εισαγωγή και εξαγωγή αέρα με πουάρ
● Επιτρέπει στην ποδοκνημική την κάμψη και την έκταση ενώ περιορίζει τις
πλαγιοπλάγιες κινήσεις
● Βοηθάει στη βάδιση και εφαρμόζει σε αθλητικό υπόδημα
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής
Κακώσεις συνδέσμων
Μετεγχειρητική αγωγή
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Νάρθηκας ποδοκνημικής AIR–GEL BRACE
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό

MB.610

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας ποδοκνημικής AIR – GEL BRACE από
πλαστικό υλικό ανθεκτικό
● Διαθέτει ιμάντες ρυθμιζόμενους και κλείσιμο με velcro
για εύκολη εφαρμογή
● Εύκολη ρύθμιση της περιφέρειας με δύο πλευρικούς
κάθετους ιμάντες στο ύψος των σφυρών
● Διαθέτει εσωτερικά επίθεμα με αέρα στο άνω τμήμα και gel στο κάτω τμήμα για
κρυοθεραπεία στο ύψος των σφυρών
● Επιτρέπει στην ποδοκνημική την κάμψη και την έκταση ενώ περιορίζει τις
πλαγιοπλάγιες κινήσεις
● Βοηθάει στη βάδιση και εφαρμόζει σε αθλητικό υπόδημα
● Τα επιθέματα που διαθέτει αφαιρούνται και τοποθετούνται στον καταψύκτη για 30
λεπτά περίπου
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής
Κακώσεις συνδέσμων
Μετεγχειρητική αγωγή

Νάρθηκας ποδοκνημικής “FULL GEL BRACE”
ΚΩΔΙΚΟΣ:
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

MB.615

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας ποδοκνημικής FULL GEL BRACE από
πλαστικό υλικό ανθεκτικό
● Διαθέτει δύο ιμάντες ρυθμιζόμενους και κλείσιμο με
Velcro για εύκολη εφαρμογή
● Εύκολη ρύθμιση της περιφέρειας με δύο πλευρικούς
κάθετους ιμάντες στο ύψος των σφυρών
● Διαθέτει εσωτερικά επίθεμα με gel για κρυοθεραπεία στο ύψος των σφυρών
● Επιτρέπει στην ποδοκνημική την κάμψη και την έκταση και περιορίζει τις
πλαγιοπλάγιες κινήσεις
● Βοηθάει στη βάδιση και εφαρμόζει σε αθλητικό υπόδημα
● Τα επιθέματα που διαθέτει αφαιρούνται και τοποθετούνται στον καταψύκτη για 30
λεπτά περίπου
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής
Κακώσεις συνδέσμων
Μετεγχειρητική αγωγή
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Νάρθηκας ποδοκνημικής WALKER
Κωδικός:                                      MB/6000 SHORT    MB/6002 TALL
Μέγεθος:
S
M
L
XL
Μέγεθος
36-39
40-43
44-46
47+
υποδήματος:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●
●

Νάρθηκας ποδοκνημικής WALKER από πλαστικό υλικό ελαφρού βάρους
Εσωτερική επένδυση από ύφασμα αφιδρωτικό, αντιαλλεργικό, αεριζόμενο
Επένδυση air mesh στο πέλμα για αποφυγή υγρασίας
Ιμάντες σταθεροποίησης με Velcro
Πλαϊνές μπανέλες αλουμινίου για στήριξη και συγκράτηση του νάρθηκα
Ανατομική σόλα με σχεδιασμό ROCKER – BOTTOM για άνεση και φυσικό
βάδισμα ακόμα και όταν ο ασθενής στρέφει το πέλμα του εξωτερικά

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
MB/6000 SHORT:
Σταθερό κάταγμα βάσης 5ου μετατάρσιου
Εγκάρσιο κάταγμα βάσης 5ου μετατάρσιου τύπου JONES
Κατάγματα μεταταρσιοφαλαγγικών αρθρώσεων
Κάταγμα οστών ταρσού, Τενοντίτιδα περονιαίων
MB/6002 TALL:
Σταθερό απαρεκτόπιστο κάταγμα περόνης
Απαρεκτόπιστο κάταγμα έσω σφυρού
Απαρεκτόπιστο σταθερό κάταγμα αμφισφυρίου
Σταθερό κάταγμα τροχιλίας κεφαλής αστραγάλου
Ρήξη κνημοπερονιαίου συνδέσμου
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
MB/6000 SHORT:
Κάταγμα οστών των μεταταρσίων
Κάταγμα ταρσού
Κάταγμα αστραγάλου
Κάταγμα πτέρνας
Τενοντομεταθέσεις – Τενοντομεταφορές
MB/6002 TALL:
Κάταγμα περόνης
Κάταγμα έσω σφυρού
Κάταγμα αμφισφυρίου
Συρραφές συνδέσμου
Ρήξη μεσοστιαίου υμένα κνήμης – περόνης
Τενοντομεταθέσεις – Τενοντομεταφορές
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Νάρθηκας ποδοκνημικής LOW WALKER
Κωδικός:
Μέγεθος:
XS
Μέγεθος
35-37
υποδήματος:  
Δεξί - Αριστερό: Κοινό

S
37-39

MB/6006
M
40-42

L
42-44

XL
44-46

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας ποδοκνημικής LOW WALKER από πλαστικό υλικό ελαφρού βάρους
● Ειδική επένδυση εσωτερικά από ύφασμα αφιδρωτικό, πορώδες, αντιαλλεργικό,
αεριζόμενο
● Ιμάντες σταθεροποίησης με Velcro
● Πλαϊνές πλαστικές μπανέλες για στήριξη και συγκράτηση του νάρθηκα
● Αντιολισθητική σόλα, ειδικής σχεδίασης για φυσικό βάδισμα ακόμα και όταν ο
ασθενής στρέφει το πέλμα του εξωτερικά
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σταθερό κάταγμα βάσης 5ου μετατάρσιου
Εγκάρσιο κάταγμα βάσης 5ου μετατάρσιου τύπου JONES
Κατάγματα μεταταρσιοφαλαγγικών αρθρώσεων
Κάταγμα οστών ταρσού
Τενοντίτιδα περονιαίων
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Κάταγμα οστών των μεταταρσίων
Κάταγμα ταρσού
Κάταγμα αστραγάλου
Κάταγμα πτέρνας
Τενοντομεταθέσεις – Τενοντομεταφορές

Νάρθηκας ποδοκνημικής HIGH WALKER
Κωδικός:
Μέγεθος:
XS
Μέγεθος
35-37
υποδήματος:   
Δεξί - Αριστερό: Κοινό

S
37-39

MB/6007
M
40-42

L
42-44

XL
44-46

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας ποδοκνημικής HIGH WALKER από πλαστικό υλικό ελαφρού βάρους
● Ειδική επένδυση εσωτερικά από ύφασμα αφιδρωτικό, πορώδες, αντιαλλεργικό,
αεριζόμενο
● Ιμάντες σταθεροποίησης με Velcro
● Πλαϊνές πλαστικές μπανέλες για στήριξη και συγκράτηση του νάρθηκα
● Αντιολισθητική σόλα, ειδικής σχεδίασης για φυσικό βάδισμα ακόμα και όταν ο
ασθενής στρέφει το πέλμα του εξωτερικά
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σταθερό απαρεκτόπιστο κάταγμα περόνης
Απαρεκτόπιστο κάταγμα έσω σφυρού
Απαρεκτόπιστο σταθερό κάταγμα αμφισφυρίου
Σταθερό κάταγμα τροχιλίας κεφαλής αστραγάλου
Ρήξη κνημοπερονιαίου συνδέσμου
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Κάταγμα περόνης
Κάταγμα έσω σφυρού
Κάταγμα αμφισφυρίου
Συρραφές συνδέσμων – τενόντων
Ρήξη μεσοστιαίου υμένα κνήμης – περόνης
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Νάρθηκας ποδοκνημικής AIR WALKER SHORT
Κωδικός:
Μέγεθος:  
Μέγεθος υποδήματος:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό

ΜΒ.6010
M
40-43

S
36-39

L
44-46

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας ποδοκνημικής AIR WALKER SHORT από πλαστικό υλικό ελαφρού
βάρους
● Ειδική επένδυση εσωτερικά από ύφασμα αφιδρωτικό, πορώδες, αντιαλλεργικό,
αεριζόμενο
● Διαθέτει εσωτερικούς αεροθαλάμους στο ύψος των σφυρών και πλευρικά των
μεταταρσίων για μέγιστη σταθεροποίηση
● Διαθέτει πουάρ ενσωματωμένο πάνω στο foam για την εισαγωγή του αέρα και
ειδική βαλβίδα για την αφαίρεσή του
● Ιμάντες σταθεροποίησης με Velcro
● Πλαϊνές μπανέλες αλουμινίου για στήριξη και συγκράτηση του νάρθηκα
● Ανατομική σόλα με σχεδιασμό ROCKER – BOTTOM για άνετο και φυσικό βάδισμα
ακόμα και όταν ο ασθενής στρέφει το πέλμα του εξωτερικά
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Κάταγμα πτέρνας
Σταθερό κάταγμα βάσης 5ου μετατάρσιου
Εγκάρσιο κάταγμα βάσης 5ου μετατάρσιου τύπου JONES
Κατάγματα μεταταρσιοφαλαγγικών αρθρώσεων
Κατάγμα οστών ταρσού, Τενοντίτιδα περονιαίων
Τενοντίτιδα αχιλλείου

Νάρθηκας ποδοκνημικής AIR WALKER

Μετεγχειρητική αγωγή σε
Κάταγματα οστών των μεταταρσίων
Κάταγμα ταρσού
Κάταγμα αστραγάλου
Τενοντομεταθέσεις – Τενοντομεταφορές
Κωδικός:
Μέγεθος:
Μέγεθος υποδήματος:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό

ΜΒ.6004
S
36-39

M
40-43

L
44-46

XL
47+

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας ποδοκνημικής AIR WALKER από πλαστικό υλικό ελαφρού βάρους
● Ειδική επένδυση εσωτερικά από ύφασμα αφιδρωτικό, πορώδες, αντιαλλεργικό,
αεριζόμενο
● Διαθέτει εσωτερικούς αεροθαλάμους στην περιοχή χαμηλά και ψηλά των σφυρών
για μέγιστη σταθεροποίηση
● Διαθέτει πουάρ ενσωματωμένο πάνω στο ύφασμα για την εισαγωγή του αέρα και
ειδική βαλβίδα για την αφαίρεσή του
● Ιμάντες σταθεροποίησης με Velcro
● Πλαϊνές μπανέλες αλουμινίου για στήριξη και συγκράτηση του νάρθηκα
● Ανατομική σόλα με σχεδιασμό ROCKER – BOTTOM για άνετο και φυσικό βάδισμα
ακόμα και όταν ο ασθενής στρέφει το πέλμα του εξωτερικά
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σταθερό απαρεκτόπιστο κάταγμα περόνης
Απαρεκτόπιστο κάταγμα έσω σφυρού
Απαρεκτόπιστο σταθερό κάταγμα αμφισφυρίου
Σταθερό κάταγμα τροχιλίας κεφαλής αστραγάλου
Ρήξη κνημοπερονιαίου συνδέσμου
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Κάταγμα περόνης
Κάταγμα έσω σφυρού
Κάταγμα αμφισφυρίου
Συρραφές συνδέσμου
Ρήξη μεσοστιαίου υμένα κνήμης – περόνης
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Νάρθηκας ποδοκνημικής ROM WALKER
Κωδικός:  
Μέγεθος:
Μέγεθος υποδήματος:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό

ΜΒ/6003
S
36-39

M
40-43

L
44-46

XL
47+

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας ποδοκνημικής ROM WALKER λειτουργικός
με γωνιόμετρο από πλαστικό υλικό
● Εσωτερική επένδυση από ύφασμα αφιδρωτικό,
αντιαλλεργικό, αεριζόμενο
● Ιμάντες σταθεροποίησης με Velcro
● Πλαϊνές μπανέλες αλουμινίου για στήριξη και συγκράτηση του νάρθηκα
● Ανατομική σόλα με σχεδιασμό ROCKER – BOTTOM για άνετο και φυσικό βάδισμα
ακόμα και όταν ο ασθενής στρέφει το πέλμα του εξωτερικά
● Γωνιόμετρο για ρύθμιση της κάμψης σε 0ο, 10ο, 20ο, 30ο, 45ο και της έκτασης σε
0°,10°, 20°, 30°.
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σταθερό κάταγμα σκαφοειδούς και σφηνοειδών οστών
Σταθερό απαρεκτόπιστο κάταγμα σφυρών ποδοκνημικής
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Συρραφή ρήξης αχίλλειου τένοντα
Συρραφή έξω πλάγιου συνδέσμου
Συρραφή ραχιαίων εκτεινόντων τενόντων
Κάταγμα αμφισφυρίου
Κάταγμα PILON, MAISONNEUVE, BOSWORT
Κατάγματα τύπου WEBER B, WEBER C

Νάρθηκας ποδοκνημικής AIR-ROM ROCKER BOTTOM
Κωδικός:  
Μέγεθος:
Μέγεθος υποδήματος:
Δεξί - Αριστερό: Κοινό

MB/6005
S
36-39

M
40-43

L
44-46

XL
47+

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας ποδοκνημικής AIR –ROM ROCKER BOTTOM λειτουργικός με γωνιόμετρο
● Διαθέτει πλαϊνές μπανέλες αλουμινίου για στήριξη και
συγκράτηση του νάρθηκα
● Εσωτερική επένδυση με ύφασμα αφιδρωτικό και
αντιαλλεργικό
● Ενσωματωμένη αντλία στην επένδυση του νάρθηκα για προσθήκη αέρα και
βαλβίδα για αφαίρεση του αέρα
● Διαθέτει ιμάντες κατά μήκος του νάρθηκα με αυτοκόλλητο Velcro για καλύτερη
σταθεροποίηση
● Ανατομικός σχεδιασμός για άνεση και φυσικό βάδισμα ακόμα και όταν ο ασθενής
στρέφει το πέλμα του εξωτερικά
Ενδείξεις:
Μετεγχειρητική αγωγή σε
Συρραφή ρήξης αχίλλειου τένοντα
Συρραφή έξω πλάγιου συνδέσμου
Συρραφή ραχιαίων εκτεινόντων τενόντων
Κάταγμα αμφισφυρίου
Κάταγμα PILON, MAISONNEUVE,BOSWORT
Κατάγματα τύπου WEBER B, WEBER C
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Υποπτέρνια πελματιαίας κάμψης
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size

ACHILLES  FOOT

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένα από σκληρό υλικό καουτσούκ με αυτοκόλλητο Velcro για το
διαχωρισμό των υποπτερνίων
● Κάμψη σε θέσεις επιλογής 15ο , 30ο ,45ο
● Επιφάνεια με αυτοκόλλητο Velcro για την εφαρμογή του foam
● Αποφυγή ολίσθησης
● Εφαρμόζεται με τους κωδικούς: ΜΒ/6002, ΜΒ/6003, ΜΒ.6004, ΜΒ/6005,
ΜΒ/6007
Ενδείξεις:
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Ρήξη αχιλλείου τένοντα

Νάρθηκας ποδοκνημικής “GEL SHIELD”
ΚΩΔΙΚΟΣ:
Μέγεθος:
Μέγεθος υποδήματος:
Χρώμα: Γκρι

MB.6008
S
36-39

M
40-43

L
44-46

XL
47+

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας ποδοκνημικής με επιθέματα gel ελαφρού βάρους
● Ειδική επένδυση εσωτερικά από ύφασμα soft foam αφιδρωτικό , αντιαλλεργικό,
αεριζόμενο
● Διαθέτει εσωτερικά στην επένδυση προσθαφαιρούμενα επιθέματα gel για
κρυοθεραπεία σε μετεγχειρητικές καταστάσεις καθώς και για άνεση κατά την
εφαρμογή
● Κατασκευασμένος από πλαστικό σκελετό περιμετρικά της ποδοκνημικής και
πρόσθιο panel για σταθεροποίηση της ποδοκνημικής
● Διαθέτει ειδικό πλαστικό προσθαφαιρούμενο πλαίσιο στο πρόσθιο τμήμα της
μπότας για τη ρύθμιση του μεγέθους
● Διαθέτει ιμάντες σταθεροποίησης με Velcro
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σταθερό απαρεκτόπιστο κάταγμα περόνης, Απαρεκτόπιστο κάταγμα έσω σφυρού
Απαρεκτόπιστο σταθερό κάταγμα αμφισφυρίου, Σταθερό κάταγμα τροχιλίας
κεφαλής αστραγάλου
Ρήξη κνημοπερονιαίου συνδέσμου, Κάταγμα τύπου WEBER A
Κάταγμα τύπου WEBER Β1, Κάταγμα περιφερειακής κνήμης
Υποστραγαλικό εξάρθρημα, Ρήξη οπίσθιου κνημιαίου τένοντα τύπου Ι
Κάταγμα τύπου 1 Α, Κάταγμα τύπου 1Β, Κάταγμα τύπου 1C
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Κάταγμα περόνης, Κάταγμα έσω σφυρού
Κάταγμα αμφισφυρίου, Συρραφές συνδέσμων
Ρήξη μεσοστιαίου υμένα κνήμης – περόνης, Κάταγμα τύπου 2 A
Κάταγμα τύπου 2 Β, Κάταγμα τύπου 2 C
Ρήξη οπίσθιου κνημιαίου τένοντα τύπου II, III, IV
Κάταγμα τύπου PILON, MAISONNEUVE, BOSWORT
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Νάρθηκας ποδοκνημικής “PNEUMATIC WALKER”
Κωδικός:  
Μέγεθος:
Μέγεθος υποδήματος:
Χρώμα: Γκρι

MB.6009
S
36-39

M
40-43

L
44-46

XL
47+

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας ποδοκνημικής με αέρα από πλαστικό υλικό ελαφρού βάρους
● Ειδική επένδυση εσωτερικά από ύφασμα soft foam wrap, αφιδρωτικό ,
αντιαλλεργικό, αεριζόμενο
● Διαθέτει εσωτερικά στην επένδυση αεροθαλάμους aircells στην περιοχή χαμηλά
και ψηλά των σφυρών για μέγιστη σταθεροποίηση και ακινητοποίηση της
ποδοκνημικής
● Πρόσθιο και οπίσθιο Panel για σταθεροποίηση της ποδοκνημικής
● Κατασκευασμένος από πλαστικό σκελετό περιμετρικά της ποδοκνημικής και
πρόσθιο panel για σταθεροποίηση της ποδοκνημικής
● Διαθέτει ειδικό πλαστικό προσθαφαιρούμενο πλαίσιο στο πρόσθιο τμήμα της
μπότας για τη ρύθμιση του μεγέθους
● Διαθέτει ιμάντες σταθεροποίησης με Velcro
● Διαθέτει βαλβίδα εισαγωγής και εξαγωγής του αέρα και αντλία (PUMP) για ακριβή
κατανομή της πίεσης
● Διαθέτει ειδική σόλα ROCKER BOTTOM για άνεση και φυσικό βάδισμα ακόμα και
όταν ο ασθενής στρέφει το πέλμα του εξωτερικά
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Σταθερό απαρεκτόπιστο κάταγμα περόνης, Απαρεκτόπιστο κάταγμα έσω σφυρού
Απαρεκτόπιστο σταθερό κάταγμα αμφισφυρίου, Σταθερό κάταγμα τροχιλίας
κεφαλής αστραγάλου
Ρήξη κνημοπερονιαίου συνδέσμου, Κάταγμα τύπου WEBER A
Κάταγμα τύπου WEBER Β1, Κάταγμα περιφερειακής κνήμης
Υποστραγαλικό εξάρθρημα, Ρήξη οπίσθιου κνημιαίου τένοντα τύπου Ι
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Κάταγμα περόνης, Κάταγμα έσω σφυρού
Κάταγμα αμφισφυρίου, Συρραφές συνδέσμων
Ρήξη μεσοστιαίου υμένα κνήμης – περόνης, Κάταγμα τύπου 2 A
Κάταγμα τύπου 2 Β, Κάταγμα τύπου 2 C
Ρήξη οπίσθιου κνημιαίου τένοντα τύπου II, III, IV
Κάταγμα τύπου PILON, MAISONNEUVE, BOSWORT

Νάρθηκας ανάπαυσης ποδοκνημικής NIGHT SPLINT
Κωδικός:
Μέγεθος:
Μέγεθος υποδήματος:

S
έως 39

MB.NIGHT SPLINT
M
40-43

L
44-46

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας ανάπαυσης ποδοκνημικής NIGHT SPLINT
κατασκευασμένος από πλαστικό υλικό ανθεκτικής
κατασκευής
● Εσωτερική επένδυση υφασμάτινη, αφιδρωτική,
αεριζόμενη, αντιαλλεργική
● Διαθέτει τρεις ιμάντες σταθεροποίησης με μαξιλαράκια
εφαρμογής για άνεση και κλείσιμο με αγκράφες
● Πλάγιοι ιμάντες ρυθμιζόμενοι με Velcro για την επαύξηση της ραχιαίας κάμψης
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Πτώση άκρου ποδός από οποιαδήποτε παθολογική αιτία
Χαλαρή πάρεση περονιαίου νεύρου
Χαλαρή σπαστική υποποδία
Πτώση πέλματος – ανάπαυση ποδοκνημικής
Πελματιαία απονευρωσίτιδα
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Νάρθηκας ποδοκνημικής έσω υποδήματος DORSIFLEXION
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

ΜΒ.DORSIFLEXION

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας ποδοκνημικής έσω υποδήματος κατασκευασμένος από Neoprene και
ύφασμα
● Διαθέτει πλαστικό εξάρτημα το οποίο εφαρμόζει με τα κορδόνια του υποδήματος
● Εφαρμόζει περιμετρικά των σφυρών και των μεταταρσίων και κλείνει με
αυτοκόλλητο Velcro
● Διαθέτει κλιπ και ιμάντα ρύθμισης με αυτοκόλλητο Velcro για την έλξη της
ποδοκνημικής
● Βοηθάει στην άνετη βάδιση του ασθενή
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Χαλαρή πάρεση – υποποδία
Πτώση ποδοκνημικής
Στήριξη άκρου πόδα

Νάρθηκας ποδοκνημικής έσω υποδήματος AFO
Κωδικός:
Μέγεθος:  
Μέγεθος υποδ.:

MB.6310  
S–M
34-38

L – XL
39-44

Δεξί - Αριστερό

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας ποδοκνημικής έσω υποδήματος
κατασκευασμένος από θερμοπλαστικό υλικό ελαφρού
βάρους
● Αυτοκόλλητο Velcro περιμετρικά του γαστροκνημίου για
στήριξη και συγκράτηση του νάρθηκα
● Διαθέτει αφρώδη μαξιλαράκια επενδεδυμένα με
βαμβακερό ύφασμα αντιαλλεργικό, αεριζόμενο, για μεγαλύτερη άνεση
● Εφαρμογή εσωτερικά του υποδήματος
● Μπορεί να κοπεί και να διαμορφωθεί ανάλογα με το περίγραμμα του πέλματος
● Βοηθάει τον ασθενή κατά τη βάδιση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Χαλαρή πάρεση – υποποδία
Πτώση ποδοκνημικής
Στήριξη άκρου ποδός
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Νάρθηκας ποδοκνημικής έσω υποδήματος TRACTION AFO
Κωδικός:
Μέγεθος:
Μέγεθος υποδήματος:

MB.6320
S
35-37

M
37-39

L
39-41

XL
41-44

Δεξί - Αριστερό
Χρώμα: Μαύρο

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας δυναμικός έσω υποδήματος
κατασκευασμένος από πλαστικό υλικό ελαφρού βάρους
● Αυτοκόλλητο Velcro περιμετρικά του γαστροκνημίου για
στήριξη και συγκράτηση του νάρθηκα
● Ιμάντες τοποθετημένοι με χιαστί επίδεση για να αφήνουν
την περιοχή των σφυρών ελεύθερη για μεγαλύτερη
άνεση
● Διαθέτει ιμάντα μεσοραχιαίας σταθερότητας για ελεγχόμενη θέση πρηνισμού
● Εφαρμογή εσωτερικά του υποδήματος
● Βοηθάει τον ασθενή κατά τη βάδιση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Χαλαρή πάρεση – υποποδία
Πτώση ποδοκνημικής
Στήριξη άκρου πόδα

Ανατομικό πέδιλο SUPER POST – OP shoe
Κωδικός:                             
Μέγεθος:
XS
Μέγεθος υποδήματος:
<36
Χρώμα: Μπλε

S
36-37

630
M
38-40

L
41-43

XL
44-46

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Aνατομικό πέδιλο SUPER POST – OP shoe κατασκευασμένο απο υλικό Plastazote και ύφασμα
● Διαθέτει 2 ιμάντες αυτοκόλλητους με Velcro
● Βοηθάει κατά τη βάδιση και απορροφά τους κραδασμούς του πέλματος
● Άκαμπτη σόλα με αντιολισθητική σχεδίαση για προστασία του πέλματος
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Mέγα δάκτυλο Hallux – Valgus
Νεύρωμα MORTON
Hallux – Rigidus
Oστεοτομίες μεταταρσίων
Μετεγχειρητικά σφυροδακτυλίες
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Μετεγχειρητικός νάρθηκας άκρου ποδός ALL PURPOSE BOOT
Κωδικός:
Μέγεθος:
Μέγεθος υποδήματος:  

XS
35-37

S
37-39

MB.1030
M
40-42

L
42-44

XL
44-46

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας μετεγχειρητικός κατασκευασμένος από ύφασμα αεριζόμενο,
αντιαλλεργικό
● Διαθέτει εσωτερικό πάτο, μαλακό για άνεση στη βάδιση και απορρόφηση των
κραδασμών κατά τη φόρτιση
● Σκληρή σόλα αντιολισθητική σχεδιασμένη ανατομικά για φυσικό βάδισμα
● Αυτοκόλλητο Velcro με κλιπ στον αστράγαλο για καλύτερη σταθεροποίηση
● Συνδυάζεται με τον κωδ. ΜΒ.6700 ιδίως όταν ο τραυματισμός στο πέλμα είναι
ανοικτός και χρήζει πλήρους αποφόρτισης κατά την βάδιση
● Ιδανικό για βάδιση σε τραυματισμένο πέλμα
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Μετεγχειρητική αγωγή σε
Οστεοτομίες μεταταρσίων, οστεοτομίες δακτύλων
Νευρίνωμα MORTON
Nόσο FREIBERG
Διάφορες παραμορφώσεις δακτύλων

Νάρθηκας αποφόρτισης μεταταρσίων ORTHOWEDGE
Κωδικός:  
Μέγεθος:
Μέγεθος υποδήματος:

XS
35-37

MB/ORTHOWEDGE
S
M
L
37-39
40-42
42-44

XL
44-46

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας μετεγχειρητικός, κατασκευασμένος από
ύφασμα αεριζόμενο, αντιαλλεργικό
● Διαθέτει εσωτερικό πάτο, μαλακό για άνεση στη βάδιση
και απορρόφηση των κραδασμών κατά τη φόρτιση
● Σκληρή αντιολισθητική σόλα σχεδιασμένη ανατομικά
για να μεταφέρει όλα τα φορτία στο πίσω μέρος του
υποδήματος για αποφόρτιση των μεταταρσίων
● Αυτοκόλλητο Velcro με κλιπ στον αστράγαλο για καλύτερη σταθεροποίηση
● Ιδανικό για βάδιση σε τραυματισμένο πέλμα
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Kάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας μεγάλου δακτύλου άκρου ποδός
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
HALLUX – VALGUS
HALLUX – RIGIDUS
Χειρουργημένα μετατάρσια – δακτύλων άκρου ποδός
Χειρουργημένη αρθρίτιδα μεγάλου δακτύλου
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Νάρθηκας αποφόρτισης πτέρνας HEELWEDGE SHOE
Κωδικός:
Μέγεθος:
Μέγεθος υποδήματος:   

XS
35-37

MB/HEEL WEDGE
S
M
L
37-39
40-42
42-44

XL
44-46

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας μετεγχειρητικός, κατασκευασμένος από ύφασμα αεριζόμενο,
αντιαλλεργικό
● Διαθέτει εσωτερικό πάτο, μαλακό για άνεση στη βάδιση και απορρόφηση των
κραδασμών κατά τη φόρτιση
● Σκληρή αντιολισθητική σόλα σχεδιασμένη ανατομικά για να μεταφέρει όλα τα
φορτία στο μπροστινό μέρος του υποδήματος για αποφόρτιση της πτέρνας
● Αυτοκόλλητο Velcro μεγάλου μήκους στα μετατάρσια για να μπορεί να ρυθμιστεί
και μετά την αφαίρεση των επιδέσμων
● Αυτοκόλλητο Velcro με κλιπ στον αστράγαλο για καλύτερη σταθεροποίηση
● Συνδυάζεται με τον κωδ. ΜΒ.6700 ιδίως όταν ο τραυματισμός στο πέλμα είναι
ανοικτός και χρήζει πλήρους αποφόρτισης κατά την βάδιση
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Βαριές κακώσεις και φλεγμονές πτέρνας
Κάταγμα πτέρνας

Νάρθηκας για βλαισό μέγα δάχτυλο “HALLUX VALGUS”
ΚΩΔΙΚΟΣ:
Μέγεθος: One Size
Χρώμα: Λευκό - Μπλε
Διατίθεται σε: Ζεύγος

MB.ΑΝ.650

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας για βλαισό μέγα δάχτυλο Hallux-Valgus κατασκευασμένος από
πλαστικό υλικό ανθεκτικό
● Εσωτερική επένδυση από υλικό άριστης ποιότητας και υψηλής αντοχής
● Διαθέτει ιμάντα σταθεροποίησης και ρύθμισης της απαγωγής
● Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της νύχτας
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αρχικό στάδιο Hallux-Valgus
Ρευματοπάθεια μεγάλου δακτύλου
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Βλαισότητα μέγα δακτύλου
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Νάρθηκας για βλαισό μέγα δάκτυλο λειτουργικό “HALLUX VALGUS JOINT”
ΚΩΔΙΚΟΣ:
Μέγεθος: One Size
Χρώμα: Λευκό
Διατίθεται σε: Τεμάχιο

MB.ΑΝ.651

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας για βλαισό μέγα δάκτυλο λειτουργικός κατασκευασμένος από πλαστικό
υλικό ανθεκτικό
● Επένδυση από αφρώδες υλικό άριστης ποιότητας και αντοχής
● Διαθέτει δύο ιμάντες ρύθμισης της απαγωγής στο ύψος των μεταταρσίων για
καλύτερη πρόσδεση και σταθεροποίηση
● Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της νύχτας
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αρχικό στάδιο Hallux-Valgus
Ρευματοπάθεια μεγάλου δακτύλου
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Βλαισότητα μέγα δακτύλου

Νάρθηκας έσω υποδήματος για βλαισό μέγα δάκτυλο (ανοιχτό)
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό
Χρώμα: Μαύρο

MB.AN.600

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας έσω υποδήματος κατασκευασμένος από ελαστικό υλικό
● Εφαρμόζεται μέσα από το υπόδημα κατά τη διάρκεια της ημέρας, για την έλξη του
μέγα δακτύλου
● Ανοικτό στην ονυχοφόρο φάλαγγα για την εύκολη εφαρμογή κι αφαίρεση του
νάρθηκα
● Διαθέτει ιμάντα έλξης για το μέγα δάκτυλο
● Δεν ενοχλεί κατά τη βάδιση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αρχικό στάδιο Hallux – Valgus
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Νάρθηκας έσω υποδήματος για βλαισό μέγα δάκτυλο BIG TOE
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Δεξί - Αριστερό: Κοινό
Χρώμα: Μαύρο

MB.BIG TOE

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας έσω υποδήματος κατασκευασμένος από ελαστικό υλικό
● Εφαρμόζεται μέσα από το υπόδημα κατά τη διάρκεια της ημέρας, για την έλξη του
μέγα δακτύλου
● Διαθέτει ιμάντα έλξης για το μέγα δάκτυλο
● Δεν ενοχλεί κατά τη βάδιση
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αρχικό στάδιο Hallux – Valgus

Νάρθηκας έσω υποδήματος για βλαισό μέγα δάκτυλo “BUNION CORRECTOR”
ΚΩΔΙΚΟΣ:
Μέγεθος:
Μέγεθος Υποδήματος:
Χρώμα: Μπεζ
Διατίθεται σε: Tεμάχιο

MB.FC.119
M
38-41

S
35-38

L
41-44

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Νάρθηκας υφασμάτινος ελαστικός για διόρθωση βλαισό μέγα δάκτυλο
● Διαθέτει δύο ιμάντες έλξης για το μέγα δάκτυλο
● Εφαρμόζει μέσα από το υπόδημα κατά τη διάρκεια της ημέρας για την έλξη του
μέγα δακτύλου
● Εσωτερική προστατευτική σιλικόνη στο κότσι για extra προστασία και άνεση
● Διαθέτει σιλικόνη στο μέγα δάκτυλο για αποφυγή τριβής με το δεύτερο
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αρχικό στάδιο Hallux - Valgus

Διαβητικό πέλμα
Κωδικός: MB.6700
Μέγεθος:
Μέγεθος υποδήματος:
Χρώμα: Μπλε

S
40-42

M
42-44

L
44-46

XL
46+

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Πέλμα αποθεραπείας – τραυματισμών κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό,
αεριζόμενο, αντιαλλεργικό
● Διαθέτει τρεις διαφορετικές στρώσεις αφρού για καλύτερη αποφόρτιση των
κραδασμών κατά τη βάδιση
● Αφαιρούμενα pads για αποφόρτιση της πάσχουσας περιοχής
● Συνδυάζεται με τους κωδικούς: MB/ORTHOWEDGE, MB/HEELWEDGE, MB.1030,
ΜΒ/6000, ΜΒ/6002, ΜΒ/6003, ΜΒ.6004, ΜΒ/6005
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αποθεραπεία ελκών, τραυματισμών, φλεγμονών
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FOOT CARE
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Προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων σιλικόνης “TOE CAP”
Κωδικός:
Μέγεθος:
Μήκος δακτύλου σε εκ.:
Χρώμα: Λευκό
Διατίθεται σε: Zεύγος

S
4

MB.FC.106
M
5,5

L
6,7

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●

Κατασκευασμένο από σιλικόνη υψηλής ποιότητας
Εφαρμόζει στα μεγάλα δάκτυλα των ποδιών
Δεν περιέχει Latex, μπορεί να πλυθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί
Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες
Μπορεί να κοπεί με ψαλίδι για να ταιριάζει στα δάκτυλα των ποδιών

Ενδείξεις
Συντηρητική αγωγή σε:
Αποφυγή τριβής μεταξύ των δακτύλων
Προστασία για κάλους
Αποφυγή μετάδοσης μυκητιάσεων (toenail) και προστασία μεταξύ των δακτύλων

Προστατευτικό κάλυμμα σιλικόνης δακτύλων ανοικτό “TOE TUBE STANDARD”
Κωδικός:
Μέγεθος:
Διάμετρος σε εκ.:
Χρώμα: Λευκό
Διατίθεται σε: Ζεύγος

S
2

MB.FC.107
M
3

L
5

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ελαστικός προστατευτικός κύλινδρος δακτύλων από ανθεκτικό υλικό
● Άνετο στη χρήση
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις
Συντηρητική αγωγή σε:
Αποφυγή τριβής μεταξύ των δακτύλων
Προστατεύει το δάκτυλο για την επιτάχυνση της επούλωσης πληγών και ουλών

Ελαστικός προστατευτικός κύλινδρος δακτύλων “TOE TUBE”
Κωδικός:
Μέγεθος:
Διάμετρος σε εκ.:
Χρώμα: Μπεζ
Μήκος σε εκ.: 15
Διατίθεται σε: Τεμάχιο

S
1,5

MB.FC.111
M
2

L
2,5

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●

Ελαστικός προστατευτικός κύλινδρος δακτύλων από ανθεκτικό ύφασμα
Εσωτερική αντιολισθητική επένδυση από gel
Άνετο στη χρήση
Κόβεται στο επιθυμητό μήκος
Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αποφυγή τριβής μεταξύ των δακτύλων
Προστατεύει το δάκτυλο για την επιτάχυνση της επούλωσης πληγών και ουλών
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Υφασμάτινο προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων με διαχωριστικό σιλικόνης
“PROTECTIVE SEPERATOR”
Κωδικός:
Μέγεθος: One size
Χρώμα: Μπεζ
Διατίθεται σε: Ζεύγος

MB.FC.112

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●

Ελαστικό προστατευτικό διαχωριστικό δακτύλων από ανθεκτικό ύφασμα
Εσωτερική αντιολισθητική επένδυση από gel
Άνετο στη χρήση
Εφαρμόζει στο μέγα δάκτυλο
Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αποφυγή τριβής μεταξύ των δακτύλων
Σφυροδακτυλία προκαλώντας διαχωρισμό 1ου και 2ου δακτύλου
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Hallux-Valgus απαγωγή μέγα δακτύλου

Προστατευτικό -Διαχωριστικό δακτύλων “PROTECT SPLIT”
Κωδικός:
Μέγεθος:
Μήκος Δακτύλου σε εκ.:
Χρώμα: Λευκό
Διατίθεται σε: Ζεύγος

S
2,9

MB.FC.108
M
3

L
3,5

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●

Διαχωριστικό δακτύλων σιλικόνης
Ανατομική σχεδίαση για να ταιριάζει άνετα μεταξύ των δακτύλων
Ανακουφίζει από την πίεση και την τριβή μεταξύ των δακτύλων
Μπορεί να πλυθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Ανακούφιση από κάλους ανάμεσα στα δάκτυλα

Διαχωριστικό σιλικόνης 1ου – 2ου δακτύλου άκρου ποδός “TOE SPLIT”
Κωδικός:
Μέγεθος:
Μέγεθος Υποδήματος:
Χρώμα: Λευκό
Διατίθεται σε:  Ζεύγος

S
35-38

MB.FC.101
M
38-41

L
41-44

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●

Κατασκευασμένο από σιλικόνη υψηλής ποιότητας
Εφαρμόζεται μεταξύ 1ου – 2ου δακτύλου
Βοηθά να μην έρχεται το ένα με το άλλο δάκτυλο σε επαφή
Μακρά χρονική χρήση
Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις
Συντηρητική αγωγή σε:
Σφυροδακτυλία δακτύλου προκαλώντας διαχωρισμό 1ου και 2ου δακτύλου
Εφίππευση μέγα δακτύλου
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
HALLUX-VALGUS απαγωγή μέγα δακτύλου
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Δακτύλιος και διαχωριστικό δακτύλου με gel σιλικόνης “ROLL SPLIT”
Κωδικός:
Μέγεθος:
Μέγεθος Υποδήματος:
Χρώμα: Λευκό
Διατίθεται σε: Zεύγος

S
35-38

MB.FC.103
M
38-41

L
41-44

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●
●

Διαχωριστικό δακτύλου από ιατρική σιλικόνη υψηλής ποιότητας
Μαλακό, άνετο στην εφαρμογή
Εφαρμόζεται μεταξύ 1ου – 2ου δακτύλου
Βοηθά να μην έρχεται το ένα με το άλλο δάκτυλο σε επαφή
Μακρά χρονική χρήση
Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις
Συντηρητική αγωγή σε:
Σφυροδακτυλία προκαλώντας διαχωρισμό 1ου και 2ου δακτύλου
Εφίππευση μέγα δακτύλου
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
HALLUX-VALGUS απαγωγή μέγα δακτύλου

Πέλμα σιλικόνης για μετατάρσια “METATARSAL PAD”
Κωδικός:
Μέγεθος: One size
Χρώμα: Λευκό
Διατίθεται σε: Ζεύγος

MB.FC.104

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Πέλμα σιλικόνης για μετατάρσια με δακτύλιο metatarsal pad για την πτώση
μεταταρσίων
● Εφαρμόζεται εντός του υποδήματος
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Πτώση κεφαλών μεταταρσίων
Μεταταρσαλγία
Ρευματοπάθεια μεταταρσίων
Πόνος στα μετατάρσια

Pad μεταταρσίων με ιμάντα “METATARSAL SILICONE”
Κωδικός:
Μέγεθος: One size
Χρώμα: Μπεζ
Διατίθεται σε: Ζεύγος

MB.FC.113

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Pad μεταταρσίων κατασκευασμένο από σιλικόνη υψηλής ποιότητας επενδεδυμένο
από ύφασμα lycra
● Εφαρμόζεται σαν κάλτσα διαχωρίζοντας το μέγα δάκτυλο από τα υπόλοιπα για
καλύτερη σταθεροποίηση
● ‘Ύφασμα lycra απορροφητικό, αντιαλλεργικό, αεριζόμενο για άνεση στην εφαρμογή
● Προσφέρει ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης στα μετατάρσια
● Ιδανικό για βάδιση και άθληση
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις
Συντηρητική αγωγή σε:
Πτώση κεφαλών μεταταρσίων
Μεταταρσαλγία
Ρευματοπάθεια μεταταρσίων
Πόνο στα μετατάρσια
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Ανατομικό πέλμα ανακούφισης “FOOT CUSHION”
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Χρώμα: Διάφανο
Διατίθεται σε: Ζεύγος

MB.FC.120

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●

Πέλμα σιλικόνης για μετατάρσια με metatarsal pad για την πτώση των μεταταρσίων
Εφαρμόζεται εντός του υποδήματος
Μπορεί να πλυθεί
Ιδανικό για ασθενείς που δε δέχονται ολόκληρο πέλμα
Ιδανικό για βάδιση, άσκηση, εργασία

Ενδείξεις:
Πτώση κεφαλών μεταταρσίων
Μεταταρσαλγία
Ρευματοπάθεια μεταταρσίων
Πόνο στα μετατάρσια

Επίθεμα σιλικόνης για σφυροδακτυλία, γαμψοδακτυλία “MALLET – TOE”
Κωδικός:
Μέγεθος: One size
Χρώμα: Λευκό
Διατίθεται σε: Ζεύγος

MB.FC.105

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●

Κατασκευασμένο από σιλικόνη υψηλής ποιότητας και αντοχής
Διαθέτει ειδικό δακτύλιο για εύκολη τοποθέτηση
Διατίθεται σε ζεύγος
Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις
Συντηρητική αγωγή σε:
Αντιμετώπιση σφυροδακτυλίας, γαμψοδακτυλίας

Προστατευτικό κάλυμμα σιλικόνης “BUNION PROTECTIVE”
Κωδικός:
Μέγεθος: S (Γυναικείο), L (Ανδρικό)
Χρώμα: Λευκό
Διατίθεται σε: Ζεύγος

MB.FC.102

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένο από σιλικόνη υψηλής ποιότητας και αντοχής
● Απορροφά τους κραδασμούς και την τριβή κατά τη βάδιση
● Κατάλληλο για άθληση και εργασία
Ενδείξεις
Συντηρητική αγωγή σε:
Αποφόρτιση της πίεσης και της τριβής στο κότσι
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Προστατευτικό κάλυμμα σιλικόνης για κότσι “TOE AND BUNION PROTECTOR”
Κωδικός:
Μέγεθος: One size
Χρώμα: Λευκό
Διατίθεται σε: Ζεύγος

MB.FC.114

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένο από σιλικόνη υψηλής ποιότητας και αντοχής
● Απορροφά τους κραδασμούς και την τριβή κατά τη βάδιση
● Κατάλληλο για άθληση και εργασία
Ενδείξεις
Συντηρητική αγωγή σε:
Αποφόρτιση της πίεσης και της τριβής στο κότσι

Προστατευτική θήκη δακτύλων από ύφασμα “TOE CASE”
Κωδικός:
Μέγεθος: One size
Χρώμα: Λευκό
Διατίθεται σε: Ζεύγος

MB.FC.110

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●

Προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων από ελαστική σιλικόνη
Καλύπτει την περιοχή από τα δάκτυλα ως τις κεφαλές των μεταταρσίων
Προστατεύει την πάσχουσα περιοχή από τους κάλους
Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις
Συντηρητική αγωγή σε:
Προστασία από τριβή και κάλους

Κάλυμμα πτέρνας σιλικόνης “HEEL PROTECTIVE SOCK”
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Χρώμα: Μπεζ
Διατίθεται σε: Ζεύγος

MB.FC.109

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κάλυμμα πτέρνας από σιλικόνη
● Ανατομικός σχεδιασμός στην πτέρνα για άνεση στην εφαρμογή
● Το ιδιαίτερα λεπτό πάχος 0,2 cm βοηθά στην καλύτερη δήλωση συμμόρφωσης του
καλύμματος προς τον ασθενή
● Προστατεύει την πτέρνα από την τριβή με το υπόδημα προλαμβάνοντας τις
φουσκάλες
● Μπορεί να πλυθεί
Ενδείξεις
Συντηρητική αγωγή σε:
Πρόληψη για φουσκάλες στα πόδια
Προστασία στα σημεία τριβής του υποδήματος με την πτέρνα – αχίλλειο
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Επίθεμα gel πτέρνας “HEEL SHIELD”
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Χρώμα: Διάφανο
Διατίθεται σε: Ζεύγος

MB.FC.117

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Επίθεμα gel προστασίας αχιλλείου
● Κατασκευασμένο από υλικό υψηλής αντοχής, αυτοκόλλητο διάφανο για διακριτική
εφαρμογή
● Ανατομικός σχεδιασμός για άνεση στην εφαρμογή
● Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Προστασία πληγών
Αποφυγή σκληρύνσεων αχιλλείου

Πέλμα σιλικόνης πλατυποδίας “FLAT FEET”
Κωδικός:
Μέγεθος: One Size
Χρώμα: Μπεζ - Πορτοκαλί
Διατίθεται σε: Ζεύγος

MB.FC.118

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●

Κατασκευασμένo από σιλικόνη υψηλής ποιότητας και αντοχής
Επενδεδυμένο με ύφασμα
Απορροφά τους κραδασμούς κατά τη βάδιση
Κατάλληλο για άθληση και εργασία
Βοηθά στην ανύψωση της ποδικής καμάρας

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Θεραπευτική αποκατάσταση της ποδικής καμάρας

Υποπτέρνιο gel ανύψωσης “HEEL RELIEF”
Κωδικός:
Μέγεθος:
Μέγεθος Υποδήματος:
Χρώμα: Μπλε
Διατίθεται σε: Ζεύγος

MB.FC.116
S
34-39

L
40-45

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Υποπτέρνιο από gel υψηλής αντοχής
● Παρέχει ισχυρή υποστήριξη και σταθεροποίηση στην πτέρνα και στον αστράγαλο
λόγω του σχεδιασμού του
● Διαθέτει ειδική κόλλα που επιτυγχάνει τη σταθεροποίηση εντός του υποδήματος
● Ιδανικό για ασθενείς που πάσχουν από άκανθα
● Προκαλεί ανύψωση της πτέρνας και του αχιλλείου
● Εφαρμόζεται εντός του υποδήματος
● Μπορεί να πλυθεί
● Ιδανικό για βάδιση, άσκηση, εργασία
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Άκανθα, κακώσεις πτέρνας
Απορρόφηση των κραδασμών της πτέρνας κατά την άσκηση, βάδιση, εργασία
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Ανατομικό πέλμα σιλικόνης για άκανθα
Κωδικός:
Μέγεθος:
Μέγεθος Υποδήματος:  
Χρώμα: Μπλε
Διατίθεται σε: Ζεύγος

MB.FC.115
S
34-39

L
40-45

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●
●

Υποπτέρνιο σιλικόνης με soft spot για αποφόρτιση στην περιοχή του άκανθα
Ιδανικό για ασθενείς που πάσχουν από άκανθα
Προκαλεί ανύψωση της πτέρνας και του αχιλλείου
Εφαρμόζεται εντός του υποδήματος
Μπορεί να πλυθεί
Ιδανικό για βάδιση, άσκηση, εργασία

Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Άκανθα, κακώσεις πτέρνας
Απορρόφηση των κραδασμών της πτέρνας κατά την άσκηση, βάδιση, εργασία

Υποπτέρνια σιλικόνης για άκανθα
Κωδικός:
Μέγεθος:  
Μέγεθος υποδήματος:   

S
34-37

ΜΒ.Heel Cup
M
38-41

L
42-44

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Υποπτέρνια σιλικόνης για άκανθα με soft spot σημείο για την τοποθέτησητης της
πτέρνας
● Εφαρμόζονται εντός υποδήματος
● Μπορούν να πλυθούν
● Διατίθενται σε ζεύγος
● Προκαλεί ανύψωση της πτέρνας 9 χιλιοστά
● Ιδανικό για βάδιση, άσκηση, εργασία
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αποκατάσταση τενοντίτιδας αχιλλείου
Κακώσεις πτέρνας, άκανθας
Απορρόφηση των κραδασμών της πτέρνας κατά την άσκηση, βάδιση, εργασία
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Ανατομικό πέλμα σιλικόνης
Κωδικός:                                                   MB.210
Μέγεθος:
S
M
L
Μέγεθος
37-38
39-40
41-42
υποδήματος:  

XL
43-44

XXL
45-46

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ανατομικά πέλματα σιλικόνης ολόκληρα για απορρόφηση των κραδασμών του
πέλματος
● Διαθέτουν ανύψωση στο μετατάρσιο, ανύψωση ποδικής καμάρας, ανύψωση
πτέρνας
● Διαθέτουν αντικραδασμικά σημεία στην περιοχή της πτέρνας και των μεταταρσίων
● Προσφέρουν ομοιόμορφη κατανομή των φορτίων του πέλματος
● Εφαρμόζουν εντός υποδήματος
● Διατίθενται σε ζεύγος
● Μπορούν να πλυθούν
● Ιδανικά για βάδιση, άσκηση, εργασία
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αποκατάσταση άλγους μεταταρσίου
Αποφόρτιση της πίεσης στη περιοχή της πτέρνας και της ποδικής καμάρας
Αποκατάσταση τενοντίτιδων

Ανατομικό πέλμα σιλικόνης με ανύψωση ποδικής καμάρας
Κωδικός:                                                MB .211
Μέγεθος:
S
M
L
Μέγεθος
37-38
39-40
41-42
υποδήματος:  

XL
43-44

XXL
45-46

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ανατομικά πέλματα σιλικόνης με ανύψωση ποδικής καμάρας για απορρόφηση των
κραδασμών του πέλματος
● Διαθέτουν ανύψωση στο μετατάρσιο, έξτρα ανύψωση ποδικής καμάρας και
ανύψωση πτέρνας
● Διαθέτουν αντικραδασμικά σημεία στην περιοχή της πτέρνας και των μεταταρσίων
● Προσφέρουν ομοιόμορφη κατανομή των φορτίων του πέλματος
● Εφαρμόζουν εντός υποδήματος
● Διατίθενται σε ζεύγος
● Μπορούν να πλυθούν
● Ιδανικά για βάδιση, άσκηση, εργασία
Ενδείξεις:
Συντηρητική αγωγή σε:
Αποκατάσταση άλγους μεταταρσίου
Αποφόρτιση της πίεσης στην περιοχή της πτέρνας και της ποδικής καμάρας
Αποκατάσταση τενοντίτιδων
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ΔΙΑΦΟΡΑ
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Αντιθρομβωτικές Κάλτσες 18-24 mmHg
Κωδικός: ΜΒ/319
Αντιθρομβωτικές κάλτσες κάτω γόνατος (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL)
Διατίθενται σε: Ζεύγος
Κωδικός: ΜΒ/320
Αντιθρομβωτικές κάλτσες ριζομηρίου (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL)
Διατίθενται σε: Ζεύγος
Κωδικός: ΜΒ/321
Αντιθρομβωτικές κάλτσες ριζομηρίου με ζώνη στήριξης ((XS, S, M, L, XL, XXL)
Δεξί - Αριστερό

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ανοικτή οπή στα δάκτυλα με σκοπό την παρακολούθηση του κυκλοφορικού & την
πρόληψη μυκητιάσεων και την εξέταση και αντιμετώπιση των πληγών
● Υπάρχει ειδικό σχεδιασμένο στήριγμα από σιλικόνη στο τελείωμα της κάλτσας στο
μηρό για σταθερή εφαρμογή
● Η έγχρωμη κωδικοποιημένη πτέρνα βοηθάει τον ασθενή να τοποθετήσει την
κάλτσα κατάλληλα
● Υποαλλεργικό ύφασμα με αντιβακτηριδιακή δράση
● Υψηλό επίπεδο προσαρμογής στο πόδι λόγω της άνετης εφαρμογής και του
αεριζόμενου υλικού κατασκευής, το οποίο δεν περιέχει latex
● Κατάλληλες για άνδρες & γυναίκες
Ενδείξεις:
Βαθιά φλεβική θρόμβωση για τη θεραπεία συμπτωμάτων οιδήματος ώστε να
προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν εκδηλώσεις του μεταθρομβωτικού συνδρόμου
Προεγχειρητικά & μετεγχειρητικά για τη διατήρηση της θεραπευτικής επιτυχίας
Σε ασθενείς που απαιτείται υποχρεωτική κατάκλιση για παρατεταμένο χρονικό
διάστημα
Αποτελέσματα:
Ενεργοποιούν & τονώνουν την κυκλοφορία του αίματος
Πρόληψη θρομβώσεων & εμβολικών επεισοδίων
Μέγεθος

Μεσότητα κνήμης
cC (για κωδικό
ΜΒ/319)

XS
S
M
L

28-34
30-37
33-40
35-43

XL
XXL
XXXL

37-46
39-49
41-51

Μεσότητα
Ριζομήριο Cg
ριζομηρίου Cf
(επιπλέον μέτρηση
(επιπλέον μέτρηση
για κωδικό
για κωδικό ΜΒ/320)
ΜΒ/321)
39-52
43-48
41-56
42-52
44-60
49-56
47-65
53-60
50-69
53-73
57-78

56-64
60-68
64-72

Μαξιλάρι κόκκυγα κουλούρα φουσκωτό
Κωδικός:  
Χρώμα: Μπλε

MB.512

Διαστάσεις:
Εξωτερική διάμετρος σε εκ.: 41
Εσωτερική διάμετρος σε εκ.: 11

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●

Κατασκευασμένο από PVC με επένδυση “velouté”
Εισαγωγή-εξαγωγή αέρα με βαλβίδα ασφαλείας
Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 kg
Μπορεί να φουσκωθεί με χειροκίνητη τρόμπα από τη βαλβίδα
Τοποθετείται στο κέντρο οποιουδήποτε καθίσματος
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Γάντια Latex με πούδρα
Κωδικός:
Μεγέθη:
Πλάτος παλάμης σε εκ.:

S
6-7

MB.HC070
M
L
7-8
8-9

XL
9-10

●
●
●
●
●
●
●

Γάντια κατασκευασμένα από φυσικό latex λευκού χρώματος με πούδρα
Προστατεύουν από ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες ουσίες
Ελαφρώς πουδραρισμένα για ευκολία στη χρήση και μειωμένη εφίδρωση
Κατάλληλα για ιατρική και εργαστηριακή χρήση
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν & στα δύο χέρια
Μη αποστειρωμένα
Υψηλής αντοχής & ανθεκτικότητας για να μη σκίζονται κατά τη διάρκεια της
εφαρμογής
● Προσφέρουν ασφαλή εφαρμογή & εξαιρετική αίσθηση αφής
● Συσκευασία των 100 τεμαχίων

Γάντια Latex χωρίς πούδρα
Κωδικός:  
Μεγέθη:
Πλάτος παλάμης σε εκ.:

S
6-7

MB.HC071
M
L
7-8
8-9

XL
9-10

●
●
●
●
●
●

Γάντια κατασκευασμένα από φυσικό latex λευκού χρώματος χωρίς πούδρα
Προστατεύουν από ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες ουσίες
Κατάλληλα για ιατρική και εργαστηριακή χρήση
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν & στα δύο χέρια
Μη αποστειρωμένα
Υψηλής αντοχής & ανθεκτικότητας για να μη σκίζονται κατά τη διάρκεια της
εφαρμογής
● Προσφέρουν ασφαλή εφαρμογή & εξαιρετική αίσθηση αφής
● Συσκευασία των 100 τεμαχίων

Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα
Κωδικός:
Μεγέθη:
Πλάτος παλάμης σε εκ.:

S
6-7

MB.HC072
M
L
7-8
8-9

XL
9-10

● Γάντια προστασίας νιτριλίου χωρίς πούδρα
● Υποαλλεργικά, μη αποστειρωμένα
● Λόγω του λεπτού τους πάχους προσφέρουν άριστη εφαρμογή & δεν επηρεάζουν
την αφή του χρήστη
● Πολύ ανθεκτικά & ελαστικά προκειμένου να διασφαλίσουν την ορθή χρήση τους
● Κατάλληλα για επαγγελματική αλλά & οικιακή χρήση
● Μπορούν να χρησιμοποιηθούν & στα δύο χέρια
● Προστατεύουν από ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες ουσίες
● Κατάλληλα για άτομα που ενδέχεται να παρουσιάσουν αλλεργία στο latex
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Αερόστρωμα κατακλίσεων με αεροκυψέλες – πλήρες set
Κωδικός:
ΜΒ.100/S Αερόστρωμα κατακλίσεων με αεροκυψέλες      
Μήκος σε εκ: 200
Πλάτος σε εκ: 90
Ύψος σε εκ: 7
Μέγιστο βάρος ασθενών σε kg: 110
Χρώμα: Μπεζ

Κωδικός:
ΜΒ.100/A Ηλεκτρική Αντλία Αέρος
Μήκος σε εκ.: 23
Πλάτος σε εκ: 11
Ύψος σε εκ: 8
Παροχή αέρα: 6-7 L/MIN
Βάρος σε kg: 1,3

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
Αερόστρωμα κατακλίσεων με αεροκυψέλες
● Κατασκευή από υλικό pvc με μορφή αεροκυψέλων
υψηλής ποιότητας και αντοχής
● Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος
Ηλεκτρική Αντλία Αέρος
● Εύρος πίεσης αέρα 70mmHg – 130mmHg
● Χρόνος ολοκλήρωσης εισροής αέρος 6 λεπτά
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Αερόστρωμα κατακλίσεων ραβδωτό – πλήρες set
Κωδικός:                ΜΒ.110/S Αερόστρωμα κατακλίσεων ραβδωτό
Μήκος σε εκ: 200
Πλάτος σε εκ: 90
Μέγιστο βάρος ασθενών σε kg: 135
Χρώμα: Μπλε

Κωδικός:                         ΜΒ.100/A Ηλεκτρική Αντλία Αέρος
Μήκος σε εκ.: 23
Πλάτος σε εκ: 11
Ύψος σε εκ: 8
Παροχή αέρα: 6-7 L/MIN
Βάρος σε kg: 1,3

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
Αερόστρωμα κατακλίσεων ραβδωτό
● Προστατευτική θήκη από υλικό nylon PU και αεροθαλάμων από nylon PVC υψηλής
ποιότητας και αντοχής
● Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος
● Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου οι ασθενείς έχουν βαθμό κατάκλισης 2 ή 3
(μέτριας επικινδυνότητας) και έχουν βάρος έως 135 κιλά.
● Το ειδικό εργονομικό σχήμα του αεροστρώματος με τις ραβδώσεις επιτρέπει την
καλύτερη διανομή του αέρα στα επικίνδυνα προς κατάκλιση σημεία επαφής του
ασθενή με το αερόστρωμα.
Ηλεκτρική Αντλία Αέρος
● Εύρος πίεσης αέρα 70mmHg - 130mmHg
● Χρόνος ολοκλήρωσης εισροής αέρος 12 λεπτά

Νεφελοποιητής BC68002
Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Ηλεκτρικό σύστημα νεφελοποιητή για οικιακή υγειονομική περίθαλψη
● Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά & ενήλικες
● Περιέχει δύο μάσκες εισπνοής (ενηλίκων/παίδων) & ειδικό επιστόμιο εισρόφησης
νέφους
● Δοχείο φαρμάκου με δοσομετρητή για τη σωστή ποσότητα τοποθέτησης του
φαρμάκου. Μέγιστος όγκος πλήρωσης 6ml
● Ειδική υποδοχή φίλτρου αέρα
● Μονάδα ελαφρού βάρους για ευκολία στη μεταφορά από τον ασθενή
● Διαθέτει δύο ειδικούς ελαστικούς ιμάντες για τη στήριξη της μάσκας
● Αποθηκευτικός χώρος με καπάκι στο σώμα του νεφελοποιητή για εύκολη
αποθήκευση & μεταφορά
● Εσωτερική βάση για τη στήριξη του δοχείου φαρμάκου στη σωστή θέση
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Περιπατητήρας σταθερός
Κωδικός:
Ρύθμιση ύψους σε εκ.: 75 - 85
Mήκος σε εκ.: 38
Πλάτος σε εκ.: 44
Χρώμα: Ασημί

MB.HC005

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●

Περιπατητήρας σταθέρος από αλουμίνιο
Ρύθμιση καθ’ ύψος ανάλογα με το ύψος του ασθενή
Διαθέτει ανατομικές λαβές για άνεση κατά τη χρήση
Διαθέτει αντιολισθητικούς πάτους για ασφάλεια κατά τη βάδιση
Διαθέτει push button για εύκολη αυξομείωση του ύψους

Περιπατητήρας πτυσσόμενος
Κωδικός:
Ρύθμιση ύψους σε εκ.: 76 - 93,5
Μήκος σε εκ.: 55
Πλάτος σε εκ.: 53
Χρώμα: Ασημί

MB.HC003

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●
●
●

Περιπατητήρας πτυσσόμενος από αλουμίνιο ελαφρού βάρους.
Ρύθμιση καθ’ ύψος ανάλογα με το ύψος του ασθενή
Ανατομικές λαβές για άνεση κατά τη χρήση
Αντιολισθητικοί πάτοι για ασφάλεια κατά τη βάδιση
Push button για εύκολη αυξομείωση του ύψους
Μηχανισμός με ασφάλεια για να ανοίγει και να κλείνει
Εύκολο στην αποθήκευση

Περιπατητήρας πτυσσόμενος 2 θέσεων
Κωδικός:
Ρύθμιση ύψους σε εκ.: 74 - 91
Μήκος σε εκ.: 55
Πλάτος σε εκ.: 53
Χρώμα: Ασημί

MB.HC004

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●
●
●
●
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Περιπατητήρας πτυσσόμενος από αλουμίνιο ελαφρού βάρους 2 θέσεων
Χειρολαβές σε 2 επίπεδα για εύκολη χρήση
Ρύθμιση καθ’ ύψος ανάλογα με το ύψος του ασθενή
Ανατομικές λαβές για άνεση κατά τη χρήση
Αντιολισθητικοί πάτοι για ασφάλεια κατά τη βάδιση
Push button για εύκολη αυξομείωση του ύψους
Μηχανισμός με ασφάλεια για να ανοίγει και να κλείνει
Εύκολο στην αποθήκευση

Ρυθμιζόμενες Πατερίτσες Αλουμινίου
Κωδικός:
Μέγεθος:
Ρύθμιση ύψους:
Χρώμα: Ασημί
Διατίθενται σε: Ζεύγος

S
94-104

MB.HC001
M
104-135

L
133-154

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●

Κατασκευασμένες από αλουμίνιο
Υπομασχάλια επενδεδυμένα με αφρώδες υλικό
Αντιολισθητική βάση για ασφάλεια κατά τη βάδιση
Διαθέτουν push button για εύκολη αυξομείωση του ύψους

Πατερίτσες Aγκώνος
Κωδικός:  
Μέγεθος: One Size
Διατίθενται σε: Ζεύγος

MB/02

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Κατασκευασμένες από αλουμίνιο
● Αντιολισθητική βάση για ασφάλεια κατά τη βάδιση
● Διαθέτουν push button για εύκολη αυξομείωση του ύψους

Μπαστούνι τρίποδο τηλεσκοπικό
Κωδικός:
Ρυθμιζόμενο Ύψος σε εκ.: 74 - 97
Χρώμα: Ασημί

MB.HC041

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●

Κατασκευή από ανθεκτικό αλουμίνιο
Το ύψος ρυθμίζεται εύκολα με push button
Διαθέτει εργονομική λαβή σχήματος Τ
Διαθέτει αντιολισθητικά πέλματα για ασφάλεια κατά τη βάδιση
Μέγιστο βάρος 100 kg
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Μπαστούνι τετράποδο τηλεσκοπικό
Κωδικός:
Ρυθμιζόμενο Ύψος σε εκ.: 70,5 - 94
Χρώμα: Μπρονζέ

MB.HC042

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●

Κατασκευή από ανθεκτικό αλουμίνιο
Το ύψος ρυθμίζεται εύκολα με push button
Διαθέτει εργονομική λαβή για μέγιστη αποδοτικότητα κατά τη χρήση
Διαθέτει αντιολισθητικά πέλματα για ασφάλεια κατά τη βάδιση
Μέγιστο βάρος 100kg

Μπαστούνι τηλεσκοπικό
Κωδικός:
Ρυθμιζόμενο Ύψος σε εκ.: 79,5 - 87
Χρώμα: Μπρονζέ

MB.HC032

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●

Κατασκευή από ανθεκτικό αλουμίνιο
Διαθέτει ειδικό λουράκι για την ασφαλή χρήση από τον ασθενή
Το ύψος ρυθμίζεται εύκολα με push button
Διαθέτει αντιολισθητικό πέλμα για ασφάλεια κατά τη βάδιση
Μέγιστο βάρος 100kg

Μπαστούνι πτυσσόμενο
Κωδικός:
Ρυθμιζόμενο Ύψος: 79,5 – 87cm
Χρώμα: Μπρονζέ

MB.HC031

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●
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Κατασκευή από ανθεκτικό αλουμίνιο
Διπλώνει σε τέσσερα συνδεόμενα κομμάτια για την εύκολη αποθήκευσή του
Το ύψος ρυθμίζεται εύκολα με push button
Διαθέτει αντιολισθητικό πέλμα για ασφάλεια κατά τη βάδιση
Μέγιστο βάρος 100 kg

Ανυψωτικό τουαλέτας 10cm
Κωδικός:
Ύψος σε εκ.: 10
Χρώμα: Λευκό

MB.HC011

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●

Ανυψωτικό τουαλέτας από πλαστικό υλικό
Διαθέτει δύο ρυθμιζόμενους σφικτήρες για τη σταθεροποίηση στη λεκάνη
Ανατομική σχεδίαση για άνεση κατά τη χρήση
Μέγιστο βάρος: 100kg

Ανυψωτικό τουαλέτας 15cm
Κωδικός:
Ύψος σε εκ.: 15
Χρώμα: Λευκό

MB.HC012

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●

Ανυψωτικό τουαλέτας από πλαστικό υλικό
Διαθέτει δύο ρυθμιζόμενους σφικτήρες για τη σταθεροποίηση στη λεκάνη
Ανατομική σχεδίαση για άνεση κατά τη χρήση
Μέγιστο βάρος: 100kg

Σανίδα μπάνιου
Κωδικός:
Διαστάσεις σε εκ.: M: 70 – Π: 26
Χρώμα: Λευκό

MB.HC021

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
●
●
●
●
●
●

Προσαρμογή σε όλες τις μπανιέρες με εξωτερικό πλάτος έως και 70cm
Διαθέτει 4 εσωτερικές ρυθμιζόμενες και αντιολισθητικές βάσεις
Αντιολισθητικό κάθισμα με πλάτος 26cm
Διαθέτει οπές ανά διαστήματα για την διαφυγή του νερού
Ειδική υποδοχή στήριξης για το σαπούνι, με οπές
Προσθαφαιρούμενη λαβή συγκράτησης, ασφαλείας
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Λεκάνη λουσίματος φουσκωτή
Κωδικός:
Μήκος σε εκ.: 60
Πλάτος σε εκ.: 50
Ύψος σε εκ.: 20

MB.HC026

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Άριστο προϊόν για την καθημερινή υγιεινή στο κρεβάτι χωρίς να σηκώσουμε τον
ασθενή μας.
● Ειδική ανατομική υποδοχή του κεφαλιού για πλήρη καθαριότητα και πλύσιμο,
χωρίς φόβο ανατροπής.
● Διαθέτει σωλήνα για εύκολη και γρήγορη απομάκρυνση του νερού και της
σαπουνάδας.
● Φέρει βαλβίδα ασφαλείας αντεπιστροφής.
● Λόγω του σχεδιασμού της συγκρατεί το νερό στο εσωτερικό της.
● Κατασκευή από PVC, χωρίς αιχμηρές άκρες προς αποφυγή τραυματισμών.
● Βαλβίδα ασφαλείας για τον περιορισμό του νερού όταν είναι αναγκαίο.
● Προαιρετικά φορητός ασκός νερού σε περίπτωση μη εύκολης πρόσβασης σε
παροχή νερού.

Σάκος λουσίματος
Κωδικός:
Χρώμα: Λευκό

MB.HC025

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά
● Φορητός ασκός νερού σε περίπτωση μη εύκολης πρόσβασης σε παροχή νερού.
● Συνδυάζεται με την φουσκωτή λεκάνη λουσίματος για την καθημερινή υγιεινή στο
κρεβάτι χωρίς να σηκώσουμε τον ασθενή μας.
● Κατασκευή από υλικό PVC.
● Διαθέτει εξάρτημα ντους.
● Χωρητικότητα: 15l
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