ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΘΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
& ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
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Η Ortholife είναι µια εταιρεία που εξειδικεύεται στην κατασκευή προθέσεων και
ορθοτικών µέσων, ενώ παράλληλα µε την τεχνογνωσία που διαθέτει έχει αναπτύξει ένα
σύγχρονο τµήµα ορθοπεδικών ειδών και βοηθηµάτων αποκατάστασης.
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε προϊόντα τα οποία καλύπτουν κάθε ανάγκη που επιτάσσει η
σύγχρονη ορθοπεδική αποκατάσταση σε ένα χώρο που σέβεται τον ασθενή - χρήστη,
καθώς και τον θεράπων ιατρό που µας εµπιστεύεται.
Η µέγιστη ικανοποίηση των ασθενών µας είναι το βασικότερό µας κριτήριο ώστε να
αναβαθµίζουµε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουµε.

Ευχαριστούµε για την Εµπιστοσύνη.
Ε. ΣΑΜΙΩΤΗΣ - Ν. ΠΕΤΑΛΑΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αυχένας
Ώµος και άνω άκρα
Κορµός
Ισχίο και γόνατο
Ποδοκνηµική
Πέλµατα
Κάλτσες φλεβίτιδος - Αντιθροµβωτικές
Μαστεκτοµή
Ανατοµικά µαξιλάρια - Βοηθήµατα κατακλίσεων
Νοσοκοµειακές κλίνες και αεροστρώµατα
Αναπηρικά αµαξίδια
Ηλεκτρικά αµαξίδια και Scooters
Βοηθήµατα βάδισης
Βοηθήµατα µπάνιου
Παιδιατρική σειρά
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04
07
18
27
34
44
48
53
55
63
68
73
77
85
92

ΑΥΧΕΝΑΣ
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Μαλακό αυχενικό κολάρο
Κωδικός: DRQA0B

Κατασκευή από αφρώδες υλικό (foam), µέσης πυκνότητος,
κλειστών κυψελίδων.
Υποαλλεργική, αεριζόµενη επένδυση.
Οπίσθιο αυτοκόλλητο κλείσιµο µε velcro.
Το ανατοµικό του σχήµα δεν µεταβάλλεται µε τη χρήση.
Πλένεται.
Διατίθεται σε διαφορετικά µεγέθη και ύψη.

Ηµίσκληρο αυχενικό κολάρο
Κωδικός: DRQA0C

Κολάρο από πολυαιθυλένιο και αφρώδες υλικό.
Διαθέτει οπίσθιο αυτοκόλλητο κλείσιµο.
Στηρίζει τον αυχένα σε ουδέτερη θέση.
Ακτινοδιαπερατό.
Πλένεται.
Διατίθεται σε διαφορετικά µεγέθη και ύψη.
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Κολάρο τύπου Philadelphia
Κωδικός: MQA2D

Κατασκευή από αεριζόµενο,
υποαλλεργικό υλικό.
Αποτελείται από δύο εργονοµικές
βαλβίδες για την ακινητοποίηση της
κάτω γνάθου και του ινιακού
οστού.
Εφαρµόζεται σε ύπτια ή ορθή θέση.
Μέγεθος
S (25-33)
M (33-40)
L (40-48)
XL (48 και άνω)

Διαθέτει τραχειακή οπή.
Κλείσιµο µε αυτοκόλλητες
δέστρες velcro.
Υποδοχή για την εφαρµογή του
ραχεοστερνικού ακινητοποιητή
“Stabilizer”.
Ακτινοδιαπερατό.

5,71 cm

8,25 cm

10,79 cm

13,33 cm

S1
M1
L1
XL1

S2
M2
L2
XL2

S3
M3
L3
XL3

S4
M4
L4
XL4

Κολάρο τύπου Miami

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00325
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: S10, S13, M48

Κατασκευή από πολυαιθυλένιο, µε εσωτερική αεριζόµενη και
υποαλλεργική επένδυση (polyamide).
Αποτελείται από δύο βαλβίδες εργονοµικές και αυτοκόλλητες µε
velcro.
Διαθέτει τραχειακή οπή.
Σύστηµα ρύθµισης ύψους σε έξι θέσεις επιλογής (έκτασης ή
υπερέκτασης του αυχένος), καθώς και µηχανισµός ρύθµισης της γωνίας
στο υποσιαγώνιο για σωστή εφαρµογή.
Διαθέτει αεροφόρες τοµές.
Ακτινοδιαπερατό.
Μεγέθη: One Size
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ΩΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΚΡΑ
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Γιλέκο κύφωσης Spincare Extensor
Κωδικός: DRQH0L
Κατασκευή από αεριζόµενο ελαστικό ύφασµα µε 4
εύκαµπτες µπανέλες για τη ραχιαία υποστήριξη.
Τιράντες αυτοκόλλητες και διασταυρούµενες στο οπίσθιο
τµήµα του κορµού.
Πρόσθια εφαρµογή µε velcro.

Μέγεθος
Περίµετρος
Θώρακα (cm)

1

2

3

40-50 50-60 6-70

4

5

6

70-80

80-90

90-100

Νάρθηκας ακινητοποίησης κλείδας Clavicle Support
Κωδικός: QSM00091
Νάρθηκας ακινητοποίησης κλείδας µε αυτοκόλλητους
ιµάντες αφρώδους επένδυσης.
Κλείσιµο µε velcro για µέγιστη άνεση και εύκολη εφαρµογή.
Πλένεται.
Μεγέθη: One size
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Νάρθηκας ώµου Acromed
Κωδικός: DRQJ0B
Κατασκευή από µαλακό ελαστικό υλικό, αεριζόµενο και αντιεφιδρωτικό.
Διατηρεί σταθερή τη θερµοκρασία στον ώµο.
Είναι φιλικό προς το δέρµα και δεν προκαλεί ερεθισµούς.
Διαθέτει εγκάρσια αυτοκόλλητη δέστρα καθώς και τρεις µικρότερες για την
καλύτερη στήριξη της ωµοπλάτης και της ακρωµιοκλειδικής άρθρωσης.
Εύκολος στη χρήση και την εφαρµογή.
Αριστερό, δεξί.
Μέγεθος
Περίµετρος
βραχιονίου

1

2

3

4

5

<26

26-29

29-33

33-36

36-39

Νάρθηκας κατάγµατος διάφυσης βραχιονίου
Κωδικός: DRQ02001

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00471
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: S42, TO2.2, T92.1

Ελαφρύς, διαµορφωµένος νάρθηκας, κατασκευασµένος από ηµιεύκαµπτο
αφρώδες υλικό (foam), τριπλής επίστρωσης.
Εξωτερική υφασµάτινη επένδυση. Εσωτερική επένδυση “Coolmax”,
αντιµικροβιακή και αντιεφιδρωτική.
Οι τρεις ιµάντες συµπίεσης του νάρθηκα, αυτοκόλλητοι και ρυθµιζόµενοι σε
θέσεις επιλογής, επιτρέπουν την κίνηση της άρθρωσης του αγκώνος.
Σταθεροποιητική αυτοκόλλητη προέκταση στο ύψος της άρθρωσης του ώµου.
Περιλαµβάνει υποαλλεργική κάλτσα βραχιονίου που εφαρµόζεται πριν την
τοποθέτηση του νάρθηκα.
Αµφιδέξιος. Ακτινοδιαπερατός.
Μέγεθος
Περίµετρος βραχιονίου (cm)
Μήκος Νάρθηκα (cm)
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S

M

L

XL

20-28
30

28-35,5
32

30,5-38
34

35,5-43
35

Ακινητοποιητής ώµου AS-Basic
Κωδικός: MY2751
Κατασκευή από αεριζόµενο, υποαλλεργικό, αφρώδες υλικό (foam),
ανοικτών κυψελίδων.
Ανατοµικός φάκελος που θέτει την άρθρωση του αγκώνος σε ορθή
σταθερή γωνία 90°.
Ειδικό ανατοµικό πίεστρο συµπίεσης ακρωµίου.
Πέντε ρυθµιζόµενοι ιµάντες ακινητοποίησης, οι οποίοι φέρουν
αρίθµηση για την εύκολη και σωστή εφαρµογή τους.
Αριστερό, δεξί.
Διατίθεται σε διάφορα µεγέθη.
Μέγεθος
Μήκος
Αντιβραχίου (cm)

1

2

3

30-36

36-42

42-48

Ακινητοποιητής ώµου AS-15 µοιρών
Κωδικός: MY2752

Κατασκευή από αφρώδες υλικό (foam), υψηλής πυκνότητος, µε ειδική
εξωτερική αεριζόµενη και αντιεφιδρωτική επένδυση.
Ιµάντας ρυθµιζόµενου ύψους, µε µαξιλαράκι ώµου.
Ζώνη σταθεροποίησης του νάρθηκα περιµετρικά του κορµού.
Ανατοµικό πλευρικό κοίλωµα για σωστή εφαρµογή.
Αυτοκόλλητος φάκελος συγκράτησης του αντιβραχίου.
Αµφιδέξιος.
Μέγεθος
Μήκος
Αντιβραχίου (cm)

1

2

3

30-36

36-42

42-48
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Νάρθηκας απαγωγής ώµου 15-60 µοιρών
Κωδικός: QSM00020 /40
Κατασκευή από πυκνό αφρώδες υλικό (foam), µε βελουτέ
επένδυση.
Αυχενική αυτοκόλλητη τιράντα στήριξης µε clip.
Θωρακική ζώνη αυτοκόλλητη.
Μαξιλάρι µε ανατοµικό κοίλωµα για τη σωστή πλευρική εφαρµογή.
Βοηθητικό µπαλάκι άσκησης δακτύλων και παλάµης.
Αµφιδέξιος

Μέγεθος

S

Μήκος
Αντιβραχίου (cm)

25-28

M

L

XL

28-30 30-33 33-36

Φάκελος ανάρτησης ώµου 4-arm
Κωδικός: DRG0A

Κατασκευή από non woven ύφασµα, υποαλλεργικό και
αεριζόµενο, υψηλής ποιότητας.
Φέρει ρυθµιζόµενο ιµάντα ανάρτησης.
Αµφιδέξιος.
Μέγεθος
Μήκος
Αντιβραχίου (cm)
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S

M

L

<30

31-40

>41

Φάκελος ανάρτησης ώµου Arm Sling
Κωδικός: PHAG011
Κατασκευή από βαµβακερό ύφασµα µε ρυθµιζόµενη τιράντα
ανάρτησης και προστατευτικό αφρώδες µαξιλάρι ώµου.
Ανακουφίζει και κρατά τον αγκώνα σε γωνία 90°.
Υποδοχή για τον αντίχειρα.
Πλένεται.
Αµφιδέξιος.

Μέγεθος
Μήκος
Αντιβραχίου (cm)

S
20-25

M

L

XL

25-30 30-35 35-40

Απλή ελαστική περιαγκωνίδα
Κωδικός: PHAF011

Κατασκευή από επενδεδυµένο ελαστικό ύφασµα διπλής
περιέλιξης, χωρίς ραφή.
Αντιεφιδρωτική.
Ανακουφίζει από τον πόνο λόγω φλεγµονής και οιδήµατος.
Προσφέρει µυϊκή σταθερότητα.
Ιδανική για τις καθηµερινές δραστηριότητες.
Πλένεται.
Αµφιδέξια.
Μέγεθος
Περίµετρος
Αγκώνος (cm)
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S
19-21

M

L

XL

22-24 25-28 29-32

Ελαστική περιαγκωνίδα µε επίθεµα σιλικόνης
Κωδικός: MY2731
Αγκωνίδα από ελαστικό υλικό, υψηλής αντοχής και συµπίεσης.
Πίεστρα σιλικόνης στους κονδύλους για ανακούφιση από τον
πόνο και µείωση του οιδήµατος.
Παρέχει οµοιόµορφη συµπίεση και αυξάνει την αιµάτωση.
Πλένεται.
Αµφιδέξια.
Μέγεθος
Περίµετρος
Αγκώνος (cm)

0

1

17-19 19-21

2

3

4

5

6

21-23

23-25

25-27

27-29

29-31

Ελαστική περιαγκωνίδα σιλικόνης µε ιµάντα
Κωδικός: DRQF0G
Κατασκευή από ελαστικό υλικό, υψηλής αντοχής, µε πίεστρο
σιλικόνης για ανακούφιση από τον πόνο.
Αυτοκόλλητη δέστρα στην περιοχή των κονδύλων.
Παρέχει οµοιόµορφη συµπίεση στα µαλακά µόρια και στους ιστούς.
Πλένεται.
Αµφιδέξια.
Μέγεθος

1

Περίµετρος Αγκώνος (cm)
5 cm από την άρθρωση
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20-23

2

3

4

5

23-26 26-29 29-32 32-34

Τηλεσκοπικός λειτουργικός νάρθηκας αγκώνος
Κωδικός: QEM061/62
Κατασκευή από ελαφρύ αλουµίνιο υψηλής αντοχής, µε
εσωτερική αφρώδη επένδυση (foam), υποαλλεργική και
αντιεφιδρωτική.
Αυτοκόλλητοι επενδεδυµένοι ιµάντες σταθεροποίησης του
νάρθηκα στο βραχίονα και αντιβράχιο.
Πολυκεντρικός µηχανισµός που επιτρέπει τον έλεγχο της
κάµψης και της έκτασης ανά διαστήµατα 10°: α) Κάµψη: 0°
έως 90°
Μέγεθος one size.

Περικάρπιο απλό ελαστικό
Κωδικός: PHAF021
Κατασκευή από ύφασµα αεριζόµενο και αντιαλλεργικό.
Πλένεται.
Διατίθεται σε διάφορα µεγέθη.
Αριστερό - δεξί.

Μέγεθος
Περίµετρος
Καρπού (cm)
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S
16-18

M

L

XL

18-20 20-22 22-24

Περικάρπιο ελαστικό µε στήριξη αντίχειρα
Κωδικός: ΜΥ2763
Κατασκευή από αντιαλλεργικό αεριζόµενο ύφασµα.
Παρέχει στήριξη στον καρπό και τον αντίχειρα.
Κλείσιµο µε αυτοκόλλητο Velcro.
Αµφιδέξιο.
Πλένεται.

Μέγεθος
Περίµετρος
Καρπού (cm)

1

2

3

12,5-16 16-20 20-23

Νάρθηκας καρπού - εργασίας
Κωδικός: Q41301
Ελαστικός ισχυρός νάρθηκας, µε διαµορφώσιµη λάµα
αλουµινίου.
Ανοιχτός στον αντίχειρα, κλείσιµο µε αυτοκόλλητο Velcro.
Αµφιδέξιος
Ελαφρύς, αεριζόµενος, υφασµάτινος.

Μέγεθος
Περίµετρος
Καρπού (cm)
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S
13-15

M

L

XL

15-18 18-20 20-22

Ενισχυµένος νάρθηκας καρπού Versa fit
Κωδικός: MQC2E
Ισχυρός νάρθηκας, µε διαµορφώσιµη λάµα αλουµινίου.
Ανοιχτός στον αντίχειρα, κλείσιµο µε αυτοκόλλητο Velcro.
Αριστερό, δεξί

Μέγεθος

XS

STANDARD

XL

Περίµετρος
Καρπού (cm)

<9

9-25

>22

Ενισχυµένος νάρθηκας καρπού-αντίχειρα Thumb versa fit
Κωδικός: MQC2C
Ισχυρός νάρθηκας ακινητοποίησης καρπού-αντίχειρα.
Διαθέτει προσθαφαιρούµενη και διαµορφώσιµη παλαµιαία
λάµα αλουµινίου και spiral µπανέλα στον αντίχειρα.
Αυτοκόλλητο κλείσιµο µε δέστρες.
Πλένεται.
Αριστερό, δεξί.
Μέγεθος

XS

STANDARD

XL

Περίµετρος
Καρπού (cm)

<9

9-25

>22
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Νάρθηκας λειτουργικός άκρας χειρός
Κωδικός: Q42006
Δυναµικός, λειτουργικός, πηχεοκαρποδακτυλικός νάρθηκας.
Σκελετός αλουµινίου, διαµορφωµένος.
Επενδεδυµένος εξωτερικά µε σταθερό υλικό προηγµένης τεχνολογίας
“AirSanmed” και εσωτερικά µε υποαλλεργικό και αντιεφιδρωτικό
βαµβακερό υλικό.
Τέσσερεις ισχυροί αυτοκόλλητοι και ρυθµιζόµενοι ιµάντες
σταθεροποίησης του αντιβραχίου, του καρπού και των δακτύλων.
Aριστερό, δεξί.
Μέγεθος

XS

S

M

L

Μέτρηση
παλάµης (cm)

6-7

7-8

8-9

9-10

Πλαστικός νάρθηκας δακτύλου
Κωδικός: DRQF3A
Πλαστικός νάρθηκας µε αεροφόρους οδούς για τη διόρθωση της
δυσπλασίας δακτύλου.
Διατηρεί την µεσοφαλαγγική άρθρωση DIP σε ουδέτερη θέση και την
µεσοφαλαγγική άρθρωση PIP σε έκταση.
Μέγεθος
Περίµετρος
άρθρωσης (cm)

2

3

4

5

5,5

5,5-6

6-6,5

6,5-7

7,5-8

8,5-9
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6

7

9,5-10 10,5-11

ΚΟΡΜΟΣ
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Ζώνη µετεγχειρητική
Κωδικός: DRQH6
Κατασκευή από υποαλλεργική επένδυση.
Αυτοκόλλητο κλείσιµο εµπρός µε velcro.
Ύψος 27cm.
Πλένεται.
Μέγεθος
Περίµετρος
Μέσης (cm)

S

M

L

56-71

69-84

81-96

XL

XXL

94-109 107-122

Ζώνη κολοστοµίας
Κωδικός: DRQH0T

Ελαστική ζώνη από υποαλλεργικό ύφασµα.
Φέρει οπή κολοστοµίας 9cm.
Πλένεται.
Μέγεθος

XS

S

Περίµετρος
Μέσης (cm)

<80

81-90
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M

L

XL

XXL

91-100 101-110 111-120 121-140

XXXL
>140

Ζώνη οσφύος µε µπανέλες

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00111
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: S32, S33, M46

Κωδικός: PHAH011

Κατασκευή από αεριζόµενο αντιαλλεργικό µαλακό ύφασµα.
Σταθερή µε ανατοµική εφαρµογή στη µέση.
Η επιπλέον ενίσχυση των ελαστικών λωρίδων επιτυγχάνει
τη σωστή επαναφορά.
Ενισχυµένη µε τέσσερις µπανέλες στην οσφυϊκή χώρα.
Αυτοκόλλητο κλείσιµο µε velcro.
Συνολικό ύψος 28 cm.
Πλένεται.
Μέγεθος
Περίµετρος
Μέσης (cm)

S
75-85

M

L

XL

85-95 95-105 105-115

Ζώνη οσφύος αεριζόµενη µε δέστρες

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00111
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: S32, S33, M48

Κωδικός: QBE010
Κατασκευή από υψηλής ποιότητος αεριζόµενο, αντιεφιδρωτικό και
υποαλλεργικό υλικό.
Διαθέτει τέσσερις ρυθµιζόµενους και αυτοκόλλητους ιµάντες για αύξηση της
συµπίεσης και της σταθεροποίησης της οσφύος.
Ύψος 24cm.
Πλένεται.
Μέγεθος
Περίµετρος
Μέσης (cm)

S

M

L

56-71

69-84

81-96
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XL

XXL

94-109 107-122

Ζώνη οσφύος τύπου LOBOSTATE

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00111
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: S32, S33, M46

Κωδικός: DRQH0B1FG

Ζώνη οσφύος µε ενιαίο ελαστικό, αεριζόµενο και υποαλλεργικό
ύφασµα, ύψους 27cm.
Οπίσθια χιαστί υποστήριξη µε δύο ελαστικούς ιµάντες και τέσσερις
µπανέλες στην οσφυϊκή χώρα.
Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιµο µε velcro.
Πλένεται.
Μέγεθος
Περίµετρος
Μέσης (cm)

S

M

56-71

69-84

L

XL

XXL

81-96 94-109 107-122

Ζώνη οσφύος ελαστική ενισχυµένη
Κωδικός: DRQH0I
Κατασκευή από ενισχυµένο ελαστικό, βαµβακερό και υποαλλεργικό
ύφασµα.
Διαθέτει τέσσερις εύκαµπτες οπίσθιες µπανέλες για βέλτιστη
σταθερότητα της οσφυικής χώρας.
Έχει ανατοµικό σχήµα µε πρόσθιο αυτοκόλλητο velcro.
Πλένεται.
Μέγεθος
Περίµετρος
Μέσης (cm)

1
52-62
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2

3

63-74 75-89

4

5

90-105 106-120

Ζώνη οσφύος µε πίεστρο σιλικόνης
Κωδικός: MY2741
Κατασκευή από µαλακό βαµβακερό
και ελαστικό ύφασµα που επιτρέπει
την κυκλοφορία αέρα στην περιοχή.
Το πίεστρο σιλικόνης δηµιουργεί
την αίσθηση µασάζ,
αποφορτίζοντας την πάσχουσα
περιοχή.
Μέγεθος

1

Περίµετρος
Μέσης (cm) 70-80

2

3

Διαθέτει 3 οπίσθιες εύκαµπτες
µπανέλες για σταθερότητα.
Εχει ανατοµικό σχήµα για
τέλεια εφαρµογή.
Πλένεται.
Χρώµα: ασηµί-µπλέ.
4

5

6

80-90 90-100 100-110 110-120 120-130

Ζώνη οσφύος υψηλή τύπου ELCROSS
Κωδικός: MY2744

Υψηλή αυτοκόλλητη ζώνη από
αεριζόµενο ελαστικό ύφασµα
τριπλής σύνθεσης.
Εσωτερική επένδυση µε
αφρώδες µαξιλαράκι.
Οπίσθια ενίσχυση µε δύο
µπανέλες αλουµινίου και δύο
διαµορφώσιµες πλαστικές.
Πρόσθια ενίσχυση µε δύο
πλαστικές µπανέλες.
Μέγεθος
Περίµετρος
Μέσης (cm)

1
64-72

2

Διαθέτει δύο αυτοκόλλητες και
ρυθµιζόµενες δέστρες για την αύξηση
της συµπίεσης και της σταθεροποίησης
της οσφύος.
Κλείσιµο µε αυτοκόλλητο velcro.
Ύψος πίσω 25,5cm και εµπρός 18cm.
Εχει ανατοµικό σχήµα.
Πλένεται.
Διαθέτει βοηθητικές λαβές για το
κλείσιµο.
3

72-80 80-90
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4

5

6

90-100 100-110 110-120

Ζώνη οσφύος Spincare Pin

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00119
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: S22, S23, S32

Κωδικός: QBE230
Κατασκευή από υλικό σταθερής
υφής µε ανοικτούς πόρους.
Αντιεφιδρωτικό και
αεριζόµενο.
Αυτοκόλλητη εµπρός µε velcro.
Στην οσφυϊκή µοίρα η ζώνη

Μέγεθος
Περίµετρος
Μέσης (cm)

S

M

φέρει εσωτερικά δύο αυτοκόλλητα
αφρώδη µαξιλάρια συµπίεσης.
Διαθέτει ρυθµιζόµενο µηχανισµό ο
οποίος σταθεροποιεί την οσφυϊκή
µοίρα µε βαθµιαία ενδοκοιλιακή πίεση.
Ύψος 24 cm

L

56-71 69-84

XL

81-96

XXL

XXXL

94-109 107-122 120-135

Ζώνη οσφύος υψηλή CORSET Premium
Κωδικός: DRQH0U
Κατασκευή από αντιαλλεργικό και αεριζόµενο υλικό.
Στην οσφυϊκή µοίρα η ζώνη φέρει δύο µπανέλες αλουµινίου
και δύο εύκαµπτες στο πλάι.
Έχει τέσσερις αυτοκόλλητες και ρυθµιζόµενες δέστρες για την
αύξηση της συµπίεσης και της σταθεροποίησης της οσφύος.
Κλείσιµο µε αυτοκόλλητο velcro.
Ύψος πίσω 35cm και εµπρός 22cm.
Μέγεθος
Περίµετρος
Μέσης (cm)

S

M

L

XL

XXL

85-95 95-105 105-115 115-125 125-135
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Ραχεοοσφυικός νάρθηκας ελαστικός Spincare

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00428
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: S22, S32, M80

Κωδικός: DRQH0P
Ο νάρθηκας είναι ανατοµικά
σχεδιασµένος για την
αποφόρτιση και
σταθεροποίηση της
σπονδυλική στήλης.
Κατασκευή από αντιαλλεργικό,
αντιεφιδρωτικό, αεριζόµενο
και φιλικό στο δέρµα ύφασµα.
Οπίσθια χιαστί ενίσχυση στην
οσφυϊκή µοίρα.
Μέγεθος

S

Περίµετρος
Μέσης (cm)

M

80-90

Οι δύο διασταυρούµενοι
υποµασχάλιοι ιµάντες, είναι
αυτοκόλλητοι εµπρός µε Velcro,
αυξάνοντας τη συµπίεση και τη
σταθερότητα.
Φέρει δύο υψηλές ραχιαίες
διαµορφωµένες µπανέλες, δύο
αλουµινίου στην οσφυική µοίρα και
δύο εύκαµπτες πλευρικές.
Πλένεται.
L

XL

XXL

90-100 100-110 110-120 120-130

Ραχεοοσφυικός νάρθηκας ελαστικός Premium TLS
Κωδικός: DRQH0S
Ο νάρθηκας είναι ανατοµικά
σχεδιασµένος για την αποφόρτιση
και σταθεροποίηση της σπονδυλική
στήλης.
Κατασκευή από αντιαλλεργικό,
αντιεφιδρωτικό, αεριζόµενο και
φιλικό στο δέρµα ύφασµα.
Οπίσθια χιαστί ενίσχυση στην
οσφυϊκή µοίρα.
Μέγεθος
Περίµετρος
Μέσης (cm)

S
85-95

M

L

Οι 2 διασταυρούµενοι υποµασχάλιοι
ιµάντες, είναι αυτοκόλλητοι εµπρός µε
Velcro, αυξάνοντας τη συµπίεση και
τη σταθερότητα.
Φέρει 4 υψηλές ραχιαίες
διαµορφωµένες µπανέλες στην
οσφυϊκή µοίρα.
Πλένεται.
XL

XXL

95-105 105-115 115-125 125-135
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Νάρθηκας υπερέκτασης κορµού τριών σηµείων
Hyperextension Brace Jewett type

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00582
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: Q76.2, M43, S22

Κωδικός: DRQB0D
Κατασκευή από ελαφρύ κράµα αλουµινίου, µε πλαστικά clips ασφαλείας
στα πλάγια τµήµατα.
Ακινητοποιεί τη σπονδυλική στήλη σε υπερέκταση, περιορίζοντας τις
πλευρικές και ραχεοστερνικές κινήσεις.
Όλα τα τµήµατα του νάρθηκα είναι επενδεδυµένα µε δέρµα.
Μέγεθος

S

M

L

ΧL

Περίµετρος
Μέσης (cm)

76-83

83-94

94-104

104-114

Περίµετρος
Στέρνου (cm)

43-47

45-50

48-54

53-59
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Νάρθηκας κορµού οστεοπόρωσης
Κωδικός: DRQ042022
Κατασκευή σκελετού από κράµα
αλουµινίου, µε ανατοµικό
σχεδιασµό.
Ο νάρθηκας είναι
επενδεδυµένος εξωτερικά µε
υλικά προηγµένης τεχνολογίας.
Η εσωτερική επένδυση είναι
αντιεφιδρωτική και
υποαλλεργική.
Είναι διαµορφώσιµος, άνετος,
λειτουργικός και ελαφρύς
(βάρος 450-600gr αναλόγως
Μέγεθος
Περίµετρος
Μέσης (cm)

S

M

80-90

µεγέθους). Εφαρµόζεται εύκολα.
Οι ρυθµιζόµενοι και αυτοκόλλητοι
ισχυροί ιµάντες σταθεροποιούν
προοδευτικά τον κορµό σε σωστή
θέση, χωρίς να εµποδίζεται η
κινητικότητα των άνω άκρων.
Φέρει ζώνη στην κοιλιακή χώρα,
αυτοκόλλητη και ρυθµιζόµενη.
Διαθέτει αφρώδεις ρυθµιζόµενες
υποµασχάλιες βάτες.
Επιτρέπει την καθιστή και ηµικαθιστή
θέση.
L

XL

XXL

90-100 100-110 110-120 120-130
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ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟ
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Λειτουργικός νάρθηκας ισχίου

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00120
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: Μ16, S72, S73

Κωδικός: DRQ062125

Ο σύνθετος νάρθηκας αποτελείται από τµήµατα εφαρµογής οσφύος και µηρού
και πολυκεντρική άρθρωση στο ισχίο.
Α. Τµήµα οσφύος: Ενισχυµένο πολυµερές υλικό, ανατοµικά και συµµετρικά
σχεδιασµένο. Εσωτερική µαλακή αφρώδης επένδυση. Ιµάντας περίδεσης στο
πρόσθιο τµήµα για σωστή εφαρµογή.
Β. Τµήµα µηρού: Ειδικά σχεδιασµένο πολυµερές υλικό για σωστή εφαρµογή
στον µηρό. Εσωτερική µαλακή αφρώδης επένδυση, προσθαφαιρούµενη. Δύο
ιµάντες περίδεσης στο πρόσθιο τµήµα σωστής εφαρµογής.
Γ. Πολυκεντρικός µηχανισµός: Μπορεί να προσαρµοστεί στα δύο τµήµατα
(αµφίπλευρα) ανάλογα της πλευράς της πάθησης. Το εύρος κίνησης κάµψηςέκτασης ρυθµίζεται (µε κλειδί allen) ανά διάστηµα 20° και το εύρος κίνησης
απαγωγής-προσαγωγής ανά διάστηµα 16°.
Το ύψος και το εύρος του νάρθηκα είναι ρυθµιζόµενο (µε την βοήθεια
κατσαβιδιού).
Μέγεθος: One size (Περιφέρεια µέσης 56 έως 110cm)

Ελαστική ζώνη ισχίου - µηρού
Κωδικός: DRQI0B
Κατασκευή από ύφασµα αντιαλλεργικό, διπλής περιέλιξης υψηλής
ποιότητας.
Μέγεθος
Περίµετρος
Λεκάνης (cm)

S
75-90

M

L

XL

90-105 105-120 120-140
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Υποεπιγονατιδικό strap µε σιλικόνη Patella tendon strap
Κωδικός: QKN00091

Υποεπιγονατιδικό strap µε εσωτερικό επίθεµα σιλικόνης,
ανατοµικά σχεδιασµένο.
Αυτοκόλλητο κλείσιµο µε velcro.
Αποφορτίζει και προστατεύει τον επιγονατιδικό τένοντα.
Αµφιδέξιο.
Μέγεθος: One size

Επιγονατίδα απλή ελαστική Knee support
Κωδικός: PHAI021
Επιγονατίδα από επενδεδυµένο ελαστικό ύφασµα διπλής
περιέλιξης.
Αντιεφιδρωτική.
Ανακουφίζει από τον πόνο λόγω φλεγµονών και οιδηµάτων.
Επιτυγχάνει βαθµιαία συµπίεση των µαλακών µορίων και ιστών.
Πλένεται.
Αµφιδέξια.
Μέγεθος
Περίµετρος
Γόνατος (cm)

S

M

L

XL

27-33

30-38

39-45

46-49
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Επιγονατίδα ελαστική µε σιλικόνη GENUmeyra
Κωδικός: MY2711
Από ελαστικό ύφασµα διπλής περιέλιξης.
Αντιεφιδρωτικό και αεριζόµενο / Χωρίς ραφή.
Δύο πλάγιες spiral εύκαµπτες µπανέλες σταθεροποίησης των συνδέσµων.
Ενσωµατωµένο µαξιλάρι σιλικόνης για την απορρόφηση των οιδηµάτων.
Πλένεται / Αµφιδέξια.
Μέγεθος

0

1

2

3

4

5

6

7

Περίµετρος
Μηρού (cm)

35-38

38-41

41-44

44-47

47-50

50-53

53-56

56-59

Περίµετρος
Κνήµης (cm)

25-28

28-31

31-34

34-37

37-40

40-43

43-46

46-49

14cm

12cm

Επιγονατίδα αυτοκόλλητη µε άρθρωση Stabilizing knee brace
Κωδικός: QKN01021
Κατασκευή από neoprene υποαλλεργική,
αντιεφιδρωτική και αεριζόµενη.
Φιλική προς το δέρµα.
Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιµο µε
velcro για εύκολη και σωστή εφαρµογή.
Δυο σταθεροποιητικοί ιµάντες,
αυτοκόλλητοι µε clips.
Φέρει δύο άκαµπτες µεταλλικές µπανέλες

µε άρθρωση για την υποστήριξη των
πλαγίων συνδέσµων.
Διαθέτει οπή στο οπίσθιο µέρος της
άρθρωσης του γόνατος.
Πλένεται αφού αφαιρεθούν οι
αρθρώσεις.
Μήκος 31cm.
Αµφιδέξια.
14cm

Μέγεθος

S

M

L

XL

Περίµετρος Μηρού (cm)

41-44

44-47

47-50

50-53

Περίµετρος Κνήµης (cm)

31-34

34-37

37-40

40-43
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12cm

Επιγονατίδα µε άρθρωση “ROM”
Stabilizing Knee brace

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00117
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: S83, S82, S72

Κωδικός: QKN04020
Φέρει πρόσθια οπή.
Διαθέτει δύο πλάγιες µεταλλικές µπανέλες
αλουµινίου µε πολυκεντρικές αρθρώσεις
“ROM” κάµψης-έκτασης (0°, 15°, 30°, 60°,
90°) για τη σταθεροποίηση των πλάγιων
συνδέσµων.
Μήκος 31cm.
Αµφιδέξια
14cm

Κατασκευή από neoprene
υποαλλεργική, αντιεφιδρωτική και
αεριζόµενη.
Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιµο
µε velcro για εύκολη και σωστή
εφαρµογή.
Δύο σταθεροποιητικοί ιµάντες,
αυτοκόλλητοι µε clips.
Μέγεθος

S

M

L

XL

Περίµετρος Μηρού (cm)

41-44

44-47

47-50

50-53

Περίµετρος Κνήµης (cm)

31-34

34-37

37-40

40-43

12cm

Νάρθηκας ακινητοποίησης γόνατος Shin and thigh brace
Κωδικός: 06-2-058
Κατασκευή από αφρώδες υλικό, µε υποαλλεργική και αντιεφιδρωτική επένδυση.
Οπίσθια προσθαφαιρούµενη ισχυρή λάµα αλουµινίου και δύο πλάγιες µπανέλες.
Έξι ρυθµιζόµενους αυτοκόλλητους ιµάντες σταθεροποίησης.
Αµφιδέξιος.
Διατίθεται σε διάφορα ύψη (40-45-50-55-60 cm)
14cm

Μέγεθος

S

M

L

XL

Περίµετρος Μηρού (cm)

39-47

47-53

53-60

60-67

Περίµετρος Κνήµης (cm)

29-37

37-43

43-50

50-57
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12cm

Μηροκνηµικός τηλεσκοπικός
λειτουργικός νάρθηκας

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00249
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: S82, S83, S72

Κωδικός: 06-2-059
Kατασκευή από αφρώδες
υλικό µε υποαλλεργική και
αντιεφιδρωτική επένδυση,
δύο στρωµάτων.
Φέρει τέσσερις
σταθεροποιητικούς και
αυτοκόλλητους ιµάντες
περίδεσης (δύο στο µηριαίο
και δύο στο κνηµιαίο τµήµα).

Τηλεσκοπικός µηροκνηµικός
λειτουργικός νάρθηκας

Ο πολυκεντρικός µηχανισµός του
νάρθηκα, επιτρέπει την κάµψη και την
έκταση του γόνατος ανά διαστήµατα
10°, σε θέσεις επιλογής:
α) Κάµψη: 0° - 120°
β) Έκταση: 0°- 90°.
Διαθέτει αφρώδη, αυτοκόλλητα
κονδυλικά µαξιλαράκια.
Μεγέθη: One size

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00249
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: S82, S83, S72

Κωδικός: DRQI35
Ο νάρθηκας αποτελείται από δύο µηριαία και δύο κνηµιαία τµήµατα
εφαρµογής.
Κατασκευή από αφρώδες, υποαλλεργικό και αντιεφιδρωτικό υλικό.
Ο πολυκεντρικός µηχανισµός του νάρθηκα, επιτρέπει την κάµψη και
την έκταση του γόνατος ανά διαστήµατα 10°, σε θέσεις επιλογής:
α) Κάµψη: 0° - 120° β) Έκταση: 0°- 90°.
Τέσσερεις αυτοκόλλητοι, ρυθµιζόµενοι ιµάντες σταθεροποίησης.
Οι δύο πλάγιες µεταλλικές µπάρες ρυθµίζονται τηλεσκοπικά σε µήκος.
Μεγέθη: One size
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Μηροκνηµικός νάρθηκας τεσσάρων σηµείων Follow
Κωδικός: DRQI0E
Κατασκευή από ελαφρύ αλουµίνιο, µε εσωτερικές αφρώδεις και
αντιεφιδρωτικές επενδύσεις.
Τρεις πρόσθιοι και τρείς οπίσθιοι αυτοκόλλητοι ιµάντες
σταθεροποίησης του νάρθηκα.
Ο πολυκεντρικός µηχανισµός του νάρθηκα, επιτρέπει την κάµψη και
την έκταση του γόνατος ανά διαστήµατα 10°, σε θέσεις επιλογής:
α) Κάµψη: 0° - 120° β) Έκταση: 0°- 90°.

Μέγεθος

ΧS

S

M

L

XL

Περίµετρος Μηρού (cm)

33-39

39-47

47-53

53-60

60-67

Περίµετρος Κνήµης (cm)

25-30

30-35

35-40

40-47

47-50

Νάρθηκας οστεοαρθρίτιδος γόνατος

14cm

12cm

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00186
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: Q74.1, Q68, M17

Κωδικός: Left -OV 49001, Right OV 49002

Ελαφρύς νάρθηκας διόρθωσης
της ραιβότητας-βλαισότητας.
Εσωτερικά φέρει αφρώδεις
αυτοκόλλητες επενδύσεις
προσθαφαιρούµενες.
Οι τέσσερις, µη ελαστικοί
ιµάντες (δύο µηριαίοι και δύο
κνηµιαίοι) σταθεροποιούν τον
νάρθηκα σε σωστή θέση µε
πλαστικά clips.
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Διαθέτει πολυκεντρικό µηχανισµό
ρύθµισης στο µηριαίο τµήµα.
Αποφορτίζει το µεσάρθριο διάστηµα
της άρθρωσης του γόνατος (έσω-έξω)
έως 15° παθολογικής γωνίωσης µε
ειδικό κλειδί «allen».
Δύο αφρώδη µαξιλάρια προστασίας
των κονδύλων.
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.
Μέγεθος: One size

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ
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Επιστραγαλίδα ελαστική
Κωδικός: PHAI011

Κατασκευή από αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό ύφασµα.
Ανοιχτό στην πτέρνα και τα δάχτυλα για εύκολη χρήση.
Επιτυγχάνει βαθµιαία συµπίεση των µαλακών µορίων και
των ιστών.
Αµφιδέξια.
Πλένεται.
Μέγεθος

S

Περίµετρος
Αστραγάλου (cm) 19-21

M

L

XL

22-24

25-27

28-30

Επιστραγαλίδα ελαστική
µε επίθεµα σιλικόνης στον αχίλλειο τένοντα
Κωδικός: MY27212
Κατασκευή από ύφασµα διπλής πλέξης υψηλής ποιότητας.
Διαθέτει επίθεµα σιλικόνης στον αχίλλειο τένοντα.
Αριστερό, δεξί
Πλένεται.
Μέγεθος

1

2

3

4

5

Περίµετρος
Αστραγάλου (cm) 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27
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Επιστραγαλίδα ελαστική µε επίθεµα σιλικόνης στα σφυρά
Κωδικός: MY2722
Κατασκευή από ύφασµα διπλής πλέξης υψηλής ποιότητας.
Διαθέτει επίθεµα σιλικόνης στα σφυρά.
Αριστερό, δεξί
Πλένεται
Μέγεθος

1

2

3

4

5

6

Περίµετρος
Αστραγάλου (cm) 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29

Νάρθηκας ποδοκνηµικής AFO - Soft
Κωδικός: DRQI0H
Κατασκευή από ύφασµα διπλής πλέξης.
Φέρει δύο εσωτερικά µαξιλαράκια στα σφυρά για καλύτερη
στήριξη της ποδοκνηµικής και αυτοκόλλητο velcro.
Αµφιδέξιο
Πλένεται
Μέγεθος

S

Περίµετρος
Αστραγάλου (cm) 19-22
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M

L

23-25

26-28

Νάρθηκας ποδοκνηµικής διπλής βαλβίδας Air/Gel

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00287
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: S93

Κωδικός: QAR03091
Κατασκευή από ευπροσάρµοστο πλαστικό υλικό.
Φέρει αυτοκόλλητους ιµάντες σταθεροποίησης, αυτοκόλλητο
ρυθµιζόµενο πελµατιαίο πατάκι που καθιστά το βοήθηµα κοινού
µεγέθους.
Δύο πλάγιοι ανατοµικά αεροθάλαµοι µε αέρα και επιθέµατα gel
κρυοθεραπείας.
Επιτρέπεται µόνο η κάµψη και έκταση της ποδοκνηµικής.
Βοηθά στη µείωση του οιδήµατος και στην καλή κυκλοφορία του
αίµατος.
Μεγέθη: One size

Νάρθηκας ποδοκνηµικής τύπου Air Cast µε αφρώδες υλικό
Κωδικός: MY27213
Κατασκευή από ευπροσάρµοστο πλαστικό υλικό.
Φέρει αυτοκόλλητους ιµάντες σταθεροποίησης, αυτοκόλλητο
ρυθµιζόµενο πελµατιαίο πατάκι που καθιστά το βοήθηµα κοινού
µεγέθους.
Επιτρέπεται µόνο η κάµψη και έκταση της ποδοκνηµικής. Βοηθά στη
µείωση του οιδήµατος και στην καλή κυκλοφορία του αίµατος.
Μεγέθη: One size
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Νάρθηκας ποδοκνηµικής AeroStrab
Κωδικός: DRQOI0P
Κατασκευή από αεριζόµενο,
αντιεφιδρωτικό υλικό.
Φέρει πλάγιες µπανέλες στα σφυρά για
τον περιορισµό της πλευρικής κίνησης.
Κορδόνι στο πρόσθιο τµήµα για σωστή
εφαρµογή.
Μέγεθος

S

Περίµετρος Αστραγάλου (cm) 27-30

Ακινητοποιεί τον αστράγαλο και τον
ταρσό, µειώνοντας το άλγος και το
οίδηµα.
Διαθέτει ιµάντα οκτοειδούς επίδεσης.
Ανοικτός στα δάκτυλα και την πτέρνα.
Αµφιδέξιος.
Πλένεται.

M

L

30-33

33-36

Κνηµοποδικός νάρθηκας Afo - Walker 3/4

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00295
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: Q66, M21, S93

Κωδικός: 06-2-184
Κατασκευή από σταθερό και άκαµπτο
πλαστικό υλικό.
Διαθέτει προσθαφαιρούµενη και
αυτοκόλλητη αφρώδη επένδυση η
οποία καλύπτει εσωτερικά όλη την
επιφάνεια της ποδοκνηµικής.
Είναι υποαλλεργική και αντιεφιδρωτική.
Διαθέτει βαλβίδα εισαγωγής εξαγωγής αέρα (in - out), για µείωση
και αποθεραπεία του οιδήµατος.
Μέγεθος
Μέγεθος Υποδήµατος
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Φέρει δύο αµφίπλευρες µπανέλες
αλουµινίου, πολύ ισχυρές,
σταθεροποίησης του άκρου ποδός.
Τέσσερις αυτοκόλλητοι ιµάντες.
Σόλα µε ανατοµικό σχεδιασµό
“ROCKER BOTTOM” για την
απορρόφηση των κραδασµών.
Διαθέτει πολυκεντρικό µηχανισµό
“ROM”.
S

M

L

XL

36-39

40-44

44-46

46+

Κνηµοποδικός νάρθηκας Foot and shin brace

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00295
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: Q66, M21, S93

Κωδικός: 06-2-043
Κατασκευή από σταθερό και
άκαµπτο πλαστικό υλικό.
Διαθέτει προσθαφαιρούµενη
και αυτοκόλλητη αφρώδη
επένδυση η οποία καλύπτει
εσωτερικά όλη την επιφάνεια
της ποδοκνηµικής.
Είναι υποαλλεργική και
αντιεφιδρωτική.
Διαθέτει βαλβίδα εισαγωγής Μέγεθος
Μέγεθος Υποδήµατος

εξαγωγής αέρα (in - out), για µείωση
και αποθεραπεία του οιδήµατος.
Φέρει δύο αµφίπλευρες µπανέλες
αλουµινίου, πολύ ισχυρές,
σταθεροποίησης του άκρου ποδός.
Τέσσερις αυτοκόλλητοι ιµάντες.
Σόλα µε ανατοµικό σχεδιασµό για την
απορρόφηση των κραδασµών.
Επίσης διαθέτει πολυκεντρικό
µηχανισµό “ROM”.

S

M

L

XL

36-39

40-44

44-46

46+

Κνηµοποδικός νάρθηκας µε αέρα
Foot and shin brace (pneumatic)
Κωδικός: 06-2-089

Κατασκευή από σταθερό και
άκαµπτο πλαστικό υλικό.
Διαθέτει προσθαφαιρούµενη
και αυτοκόλλητη αφρώδη
επένδυση η οποία καλύπτει
εσωτερικά όλη την επιφάνεια
της ποδοκνηµικής.
Είναι υποαλλεργική και
Μέγεθος
Μέγεθος Υποδήµατος
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αντιεφιδρωτική.
Φέρει δύο αµφίπλευρες µπανέλες
αλουµινίου, πολύ ισχυρές,
σταθεροποίησης του άκρου ποδός.
Τέσσερις αυτοκόλλητοι ιµάντες
περίδεσης.
Σόλα µε ανατοµικό σχεδιασµό για την
απορρόφηση των κραδασµών.
S

M

L

XL

36-39

40-44

44-46

46+

Μπότα αποφόρτισης µε αεροθάλαµο αστραγάλου Air Walking
Κωδικός: DRQI5F
Νάρθηκας από σταθερό και
άκαµπτο πλαστικό υλικό.
Διαθέτει προσθαφαιρούµενη
και αυτοκόλλητη αφρώδη
επένδυση η οποία καλύπτει
εσωτερικά όλη την επιφάνεια
της ποδοκνηµικής.
Είναι υποαλλεργική και
Μέγεθος
Μέγεθος Υποδήµατος

αντιεφιδρωτική.
Διαθέτει πλαστικό σταθεροποιητικό
κάλυµα.
Επίσης διαθέτει βαλβίδα εισαγωγήςεξαγωγής αέρα (in-out) για µείωση
και αποθεραπεία του οιδήµατος.
Αµφιδέξια.
S

M

L

XL

36-39

40-44

44-46

46+

Μπότα αποφόρτισης µε αεροθάλαµο ψηλή
Κωδικός: 06-2-069
Νάρθηκας από σταθερό και
άκαµπτο πλαστικό υλικό.
Διαθέτει προσθαφαιρούµενη
και αυτοκόλλητη αφρώδη
επένδυση η οποία καλύπτει
εσωτερικά όλη την επιφάνεια
της ποδοκνηµικής.
Είναι υποαλλεργική και
Μέγεθος
Μέγεθος Υποδήµατος
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αντιεφιδρωτική.
Φέρει δύο αµφίπλευρες µπανέλες
αλουµινίου, πολύ ισχυρές,
σταθεροποίησης του άκρου ποδός.
Επίσης διαθέτει βαλβίδα εισαγωγήςεξαγωγής αέρα (in-out) για µείωση
και αποθεραπεία του οιδήµατος.
Αµφιδέξια.
S

M

L

XL

36-39

40-44

44-46

46+

Μπότα αποφόρτισης µε ελεγχόµενη πίεση Scamper
Κωδικός: DRQI3T
Κατασκευή από άκαµπτο και
διάτρητο υλικό.
Επιτρέπει την ελεύθερη
κυκλοφορία του αέρα,
διαθέτει µαλακό ενισχυµένο
ύφασµα µε αεροκυψέλες.
Ελεγχόµενο σύστηµα που
ρυθµίζει και ελέγχει την

Μέγεθος
Μέγεθος Υποδήµατος

συµπίεση του αέρα, εµποδίζει την
ανεξέλεγκτη συµπίεση και
προφυλάσσει τους µύες από µυϊκή
ατροφία.
Φέρει ανατοµικό σχήµα στο
εξωτερικό µέρος της σόλας που
επιτρέπει το σταθερό φυσιολογικό
περπάτηµα.

S

M

L

XL

36-37

38-42

42-46

46+

Νάρθηκας ανάπαυσης άκρου ποδός AFO- Night
Κωδικός: DRQI3A
Κατασκευή από εύκαµπτο
πλαστικό υλικό υψηλής
ποιότητας.
Η εσωτερική επένδυση είναι
από αφρώδες υλικό.
Αυτοκόλλητη και
προσθαφαιρούµενη.
Μέγεθος
Μέγεθος Υποδήµατος

-41-

Αεριζόµενη και αντιεφιδρωτική.
Στο πρόσθιο τµήµα φέρει τρεις ιµάντες
σταθεροποιητικούς και δύο πλάγιους
που ρυθµίζουν την κάµψη του κάτω
άκρου.
Διαθέτει αντιολισθητικό πέλµα που
αυξάνει τη σταθερότητα της βάδισης.

S

M

L

36-39

40-44

44+

Νάρθηκας χαλαρής πτώσης άκρου ποδός
Κωδικός: ERQI062042
Κατασκευή από
επενδεδυµένο,
αντιεφιδρωτικό και
υποαλλεργικό ελαστικό
ύφασµα.
Ανοικτός στην πτέρνα και τα
δάκτυλα.

Μέγεθος

Εφαρµόζει αυτοκόλλητα µε velcro
περιµετρικά της ποδοκνηµικής.
Διαθέτει πλαστικό µηχανισµό
προσαρµογής σε υποδήµατα µε
κορδόνια (εφ’ όσον αφαιρεθεί το
τµήµα του µεταταρσίου).
Αµφιδέξιος.

S

Περίµετρος Αστραγάλου (cm) 15-20

M

L

20-26

26-33

Υπόδηµα µετεγχειρητικό µεταταρσίων
Κωδικός: 06-2-078
Μετεγχειρητικό υπόδηµα,
ελαφρού βάρους.
Κατασκευή από ύφασµα
αεριζόµενο, πολλαπλών
στρωµάτων, µε εσωτερική
υποαλλεργική επένδυση.
Άκαµπτη, αντιολισθητική και
πολυστρωµατική σόλα, για
την απορρόφηση των
κραδασµών.
Μέγεθος
Μέγεθος Υποδήµατος

-42-

Πελµατιαία µαλακή επένδυση.
Πρόσθιοι αυτοκόλλητοι ιµάντες,
µεγάλου µήκους, για ογκώδεις
επιδέσεις.
Το υπόδηµα είναι ειδικά
διαµορφωµένο στην περιοχή του
πρόσθιου άκρου ποδός για την
αποφόρτιση των µεταταρσίων
κατά τη βάδιση.
Αµφιδέξιο.

S

M

L

36-39

40-44

44+

Υπόδηµα γύψου
Κωδικός: 06-2-156
Κατασκευή από αεριζόµενο
“polyester” ύφασµα
δικτυωτής υφής.
Εσωτερική επένδυση
υποαλλεργική και αεριζόµενη.
Αντιολισθητική και
ηµιάκαµπτη σόλα.

Φέρει στην πρόσθια επιφάνεια
προσθαφαιρούµενη γλώσσα για
καλύτερη εφαρµογή.
Πρόσθιο κλείσιµο µε αυτοκόλλητους
ιµάντες µε πλαστικές αγκράφες.
Αµφιδέξιο.

* Η επιλογή του µεγέθους γίνεται βάσει των διαστάσεων του προπλάσµατος
γύψου και όχι του µεγέθους του υποδήµατος.
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ΠΕΛΜΑΤΑ
-44-

Πέλµατα σιλικόνης
Κωδικός: 07-2-017

Ανατοµικά πέλµατα από σιλικόνη υψηλής
ποιότητας, µε υποαλλεργική και αντιεφιδρωτική
δράση.
Αεριζόµενα.
Φέρουν µαξιλάρι ανύψωσης κεφαλών
µεταταρσίου.
Ειδικά διαµορφωµένα µπλε τµήµατα στα δάκτυλα
και την πτέρνα απορρόφησης των κραδασµών.
Ανακουφίζουν από το άλγος.
Ιδανικά για κουρασµένα πόδια.
Διατίθεται σε διάφορα µεγέθη.

Υποπτέρνια άκανθα σιλικόνης “BLUE DOT ”
Κωδικός: 07-2-016
Εφαρµόζουν σε όλους τους τύπους υποδηµάτων.
Το διαµορφωµένο µπλε τµήµα είναι εξαιρετικά
µαλακό και βοηθά τα άτοµα που παρουσιάζουν
άκανθα στην πτέρνα.
Ανακουφίζουν από το άλγος της ορθοστασίας.
Κατάλληλα για καθηµερινή χρήση.
Απορροφούν τους κραδασµούς.
Διατίθεται σε διάφορα µεγέθη.

-45-

Μαξιλαράκι µεταταρσίου GEL
Κωδικός: 07-2-012
Ελαστικό βοήθηµα µε ενσωµατωµένο ανατοµικό
µαξιλαράκι µεταταρσίου από πολυµερές gel.
Λόγω της απαλότητας και της ελαστικότητας των
επιθεµάτων, δεν επηρεάζεται η κυκλοφορία του
αίµατος.
Προστατεύει τις κεφαλές του µεταταρσίου,
απορροφώντας τους κραδασµούς.
Μειώνει την τριβή.
Διατίθεται σε διάφορα µεγέθη.

Νάρθηκας Βλαισού µεγάλου δακτύλου “HALLUX VALGUS”
Κωδικός: 07-2-007
Νάρθηκας νυκτός κατασκευασµένος από πλαστικό
ευπροσάρµοστο υλικό, µε εσωτερική αφρώδη
επένδυση.
Ρυθµιζόµενος αυτοκόλλητος ιµάντας επίδεσης, ο
οποίος επιτυγχάνει τη σταθεροποίηση του νάρθηκα
σε σωστό σηµείο.
Η διορθωτική βελτίωση είναι προοδευτική.
Ενδείκνυται για συντηρητική αποκατάσταση βλαισού
µεγάλου δακτύλου.
Αµφιδέξιος.
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Προστατευτικό Βλαισού
µεγάλου δακτύλου µε διαχωριστικό
Κωδικός: 07-2-037
Κατασκευή από µαλακό, λείο και ενυδατικό
Deramed® gel.
Ο ειδικός σχεδιασµός επιτρέπει τη σωστή
εφαρµογή στο υπόδηµα και προστατεύει τον
βλαισό µεγάλο δάκτυλο (κότσι).
Βοηθά στην ευθυγράµµιση του µεγάλου και 2ου
δακτύλου σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων.
Ανακουφίζει άµεσα, ενυδατώνει και κάνει µασάζ
στην ερεθισµένη περιοχή.
Εφαρµόζει µε δακτύλιο.
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ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΛΕΒΙΤΙΔΟΣ
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ
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Kάλτσες νοσοκοµειακές - µετεγχειριτικές
Κωδικός: THROBEXIN
Αντιεµβολική νοσοκοµειακή κάλτσα για προφύλαξη
θρόµβωσης µε συµπίεση18-21 mmHg .
Προφύλαξη από θρόµβωση σε ασθενείς σε
ακινησία προεγχειριτικά και µετεγχειρητικά
Μετά τον τοκετό
Κλινήρεις ασθενείς
Αποτελεσµατική επιτάχυνση της ροής του αίµατος
Φιλικές προς το δέρµα.
Διατίθενται σε ριζοµηρίου και κάτω γόνατος σε
διάφορα µεγέθη.

Κάλτσες διαβαθµισµένης συµπίεσης
Κωδικός: DUOMED

Μετά από χειρουργική
επέµβαση. Συνδυάζει ιδανικές
ιδιότητες για ένδυση και
κατάλληλη ιατρική συµπίεση.
Είναι πολύ ανθεκτική.
Μετά από σκληροθεραπεία
Μετά από χειρουργική
επέµβαση
Θρόµβωση
Εν τω βάθει φλεβική θρόµβωση
Varicosis στην εγκυµοσύνη µε
τάση για µέτριο οίδηµα
Φλεγµονώδεις φλεβικές
ασθένειες (θροµβοφλεβίτιδα,
Varicophlebitis) µε τάση για
-49-

µέτριο οίδηµα.
Καθηµερινή προστασία. Είναι
ελαστική και ευέλικτη, εξασφαλίζει
προσαρµογή κάθε στιγµή.
Κατάλληλα και ακριβή ιατρικά
χαρακτηριστικά συµπίεση.
Με το Clima- fresh µε
αντιβακτηριδιακή δράση για αίσθηση
φρεσκάδας στο δέρµα των ποδιών.
Εξαιρετικά φιλικό προς το δέρµα.
Η ποιότητα είναι δοκιµασµένη
σύµφωνα µε το πρότυπο Oeko-Tex
standard 100.
Διατίθενται σε ριζοµηρίου και κάτω
γόνατος σε διάφορα µεγέθη.

Κάλτσες λεµφοιδήµατος
Κωδικός: MEDIVEN

Ειδικές κάλτσες για όλες τις µορφές του
οιδήµατος του βραχίονα ακόµα και για πολύ
έντονο οίδηµα.
Ασφαλής και αξιόπιστη φροντίδα για όλες τις
µορφές του οιδήµατος που οφείλεται στις
παραλλαγές της τεράστιας γκάµας.
Η ποικιλία εξαρτηµάτων εξασφαλίζει ιδανική
εφαρµογή για κάθε ανατοµικό σχήµα.
Μέγιστη πίεση για επιτυχή θεραπεία.
Με το Clima-comfort το δέρµα αισθάνεται άνετα
όλο το χρονικό διάστηµα της χρήσης.
Εξαιρετικά φιλικό προς το δέρµα.
Η ποιότητα είναι δοκιµασµένη σύµφωνα µε το
πρότυπο Oeko-Tex standard 100.
Ενδείξεις:
Πρωτοβάθµιο και Δευτεροβάθµιο στάδιο
λεµφοιδήµατος I , II & III
Πρωτοβάθµιο και Δευτεροβάθµιο στάδιο
Lipoedema I , II & III
Μετεγχειρητικό και µετατραυµατικό οίδηµα
Θεραπεία µετά από εγκαύµατα.
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Κάλτσες διαβαθµισµένης συµπίεσης ανδρικές
Κωδικός: MEDIVEN FOR MEN
Κάλτσα κάτω γόνατος νικητής του προϊόντος IF βραβείο
σχεδιασµού 2011
Τέλεια και εύκολη εφαρµογή λόγω του ανατοµικού
σχεδιασµού δύναµη και συνεχή συµπίεση όλη µέρα
εξαιρετικά µαλακή µε Clima Comfort για άνεση και
φρεσκάδα του δέρµατος όλο το εικοσιτετράωρο
Εξαιρετικά φιλικό προς το δέρµα.
Η ποιότητα είναι δοκιµασµένη σύµφωνα µε το πρότυπο
Oeko-Tex standard 100.
Ενδείξεις:
Φλεγµονώδεις φλεβικές ασθένειες
Επιφανειακή θροµβοφλεβίτιδα µε τάση για ανάπτυξη
Ήπιο έως µέτριο οίδηµα
Πρωτογενές και δευτερογενές Varicosis µε τάση για
ανάπτυξη
Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια:
στάδιο I µε τάση για ήπιο έως µέτριο οίδηµα
στάδιο II atrofie balance dermatosclerosis µε τάση για
ήπιο έως µέτριο οίδηµα
στάδιο III ήπια φλεβικά έλκη ποδιών µε τάση για ανάπτυξη
ήπιο οίδηµα.
Διατίθεται σε διάφορα µεγέθη.
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Καλσόν διαβαθµισµένης συµπίεσης
Κωδικός: 0807856
Ελαστικό καλσόν διαβαθµισµένης συµπίεσης.
Κατασκευή από polyamide 76%, elastane 23% και cotton
1%.
Βοηθά στην καλή κυκλοφορία του αίµατος, προλαµβάνει την
εµφάνιση κιρσών και ανακουφίζει τα άτοµα µε φλεβίτιδα.
Φέρει ενσωµατωµένο λαστέξ συγκράτησης της κοιλιακής
χώρας.
Η ειδική ύφανση στο πέλµα κάνει µασάζ, µειώνοντας την
κόπωση των κάτω άκρων.
Ιταλικής προέλευσης.
Διατίθεται σε 70den και 140den, σε διάφορα µεγέθη.
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ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ
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Μαστός σιλικόνης

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00005
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: C50, D05

Κωδικός: 02-2-007
Από σιλικόνη συµβατή µε κάθε τύπο δέρµατος.
Η ειδική θήκη της πρόθεσης, προτείνεται προς
αποφυγή ερεθισµών λόγω εφίδρωσης.
Η πρόθεση “standard” έχει συµµετρικό σχήµα
σταγόνας µε προέκταση κάτω από τη µασχάλη.
Κατάλληλη για κάθε τύπο στήθους.
Πλένεται µε χλιαρή βρεγµένη πετσέτα.
Αµφιδέξια.
Χρώµα: Μπεζ
Διατίθεται σε διάφορα µεγέθη.
Ενδείξεις: Σε ολική ή µερική µαστεκτοµή

Στηθόδεσµος µαστεκτοµής

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00004
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: C50, D05

Κωδικός: 02-2-008
Από βαµβακερό υποαλλεργικό ύφασµα και µε
αµφίπλευρες θήκες εφαρµογής της πρόθεσης
στήθους.
Ενισχυµένες τιράντες µε αφρώδη µαξιλαράκια στους
ώµους.
Πλένεται.
Χρώµα: Μπεζ, λευκό, µαύρο
Διατίθεται σε διάφορα µεγέθη.
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ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
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Μαξιλάρι ύπνου "Contour Pillow"
Κωδικός: MDQ0011
Ανατοµικά σχεδιασµένο για την σωστή θέση του
αυχένα, είτε κοιµόµαστε σε πλάγια είτε σε ύπτια
θέση.
Υποστηρίζει τους ώµους, την σπονδυλική στήλη
και ανακουφίζει από τον πόνο, λόγω "Αυχενικού
Συνδρόµου".
Μειώνει το ροχαλητό, βοηθά στην σωστή
αναπνοή.
Κατασκευασµένο από 100% "Mold Memory
Foam".

Μαξιλάρι ύπνου “Comfort Pillow”
Κωδικός: DRQE3F
Ανατοµικό µαξιλάρι.
Εφαρµόζει και υποστηρίζει σωστά τον αυχένα και
τους ώµους.
Κατανέµει ισοµερώς την πίεση, µειώνει τους
πόνους της πλάτης, την ένταση και το stress.
Ανακουφίζει και βοηθάει στη καλή κυκλοφορία
του αίµατος, χάρη στον σχεδιασµό του.
Κατασκευασµένο από 100% "Memory Foam".
Το µαξιλάρι ύπνου COMFORT είναι συνδυασµός
κλασικού µαξιλαριού και της νέας τεχνολογίας
1000 µικροκυψελίδων "Memory Foam".
Προσαρµόζεται ανατοµικά στον αυχένα.
Χρώµα: Λευκό.
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Ανατοµικό µαξιλάρι µέσης "Deluxe Lumbar Cushion"
Κωδικός: DRQE0
Ανατοµικός σχεδιασµός για την τέλεια υποστήριξη
της οφυϊκής µοίρας.
Βελτιώνει την οσφυαλγία και µειώνει το µυϊκό
άλγος.
Ιδανικό για το αυτοκίνητο, το γραφείο και το
σπίτι.
Κατασκευασµένο από διαµορφωµένο, υψηλής
πυκνότητας, "PU Foam", µε λεπτή υποαλλεργική
επένδυση η οποία αφαιρείται και πλένεται.
Φέρει ιµάντα εφαρµογής και σταθεροποίησης στο
κάθισµα.

Μαξιλάρι ταξιδίου "Round Shape"
Κωδικός: DRQE3
Το µαξιλάρι έχει κυκλικό σχεδιασµό και βοηθά
στην διατήρηση της σωστής θέσης του αυχένα.
Απορροφά τους κραδασµούς κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού.
Εξαιρετικό βοήθηµα για διάβασµα, για το σπίτι και
το αυτοκίνητο.
Κατασκευή από 100% διαµορφωµένο "Memory
Foam" µε επένδυση "veloute".
Μειώνει τους πόνους που οφείλονται στο
"Αυχενικό Σύνδροµο".
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Διαχωριστικό µαξιλάρι γονάτων
Κωδικός: 0806067
Βοήθηµα βελτίωσης της στάσης της σπονδυλικής
στήλης.
Μειώνει το άλγος των µυών και των τενόντων,
που καταπονούνται κατά την διάρκεια της ηµέρας ή
της νύχτας.
Κατασκευή από "Memory Foam", υλικό για
οµοιόµορφη και ισορροπηµένη υποστήριξη.
Η ενσωµατωµένη αυτοκόλλητη δέστρα
σταθεροποιεί το µαξιλάρι στα γόνατα.
Χρώµα µπλε.

Yποπτέρνια κατάκλισης "Fibre"
Κωδικός: 0806675

Υποπτέρνια για την πρόληψη του δερµατικού
έλκους λόγω κατάκλισης.
Mειώνουν την πίεση που ασκείται στις πτέρνες.
Διαθέτουν αυτοκόλλητη δέστρα για εύκολη και
σταθερή εφαρµογή στο πέλµα.
Επένδυση υποαλλεργική.
Το ίδιο προϊόν χρησιµοποιείται και ώς βοήθηµα
προστασίας του αγκώνα.
Χρώµα µπλε.
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Κουλούρα κατάκλισης µε επένδυση
Κωδικός: 10-2-063
Βοήθηµα από PVC 5mm µε επένδυση "Veloute".
Αεροθάλαµος µε βαλβίδα ασφαλείας.
Προλαµβάνει τη δηµιουργία δερµατικού έλκους
λόγω κατακλίσεων.
Επιµερίζει την πίεση στην περιοχή του κόκκυγα.
Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίµατος και την
χαλάρωση των µυών.
Χρώµα γκρι.
Διάµετρος οπής:15cm, Ολική διάµετρος: 45cm.

Μαξιλάρι κόκκυγα µε οπή
Κωδικός: 08-2-019
Κατασκευή από "Memory Foam".
Μειώνει την πίεση στην ευαίσθητη περιοχή του
κόκκυγα.
Επιτυγχάνει ισορροπία και επιµερισµό του
σωµατικού βάρους.
Κάλυµµα από υλικό "PU", µε φερµουάρ, που
αφαιρείται και πλένεται.
Κατάλληλο για αµαξίδια µε WC.
Χρώµα µπλε.
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Mαξιλάρι µε αεροκυψέλες

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00271
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: G80, G81, G82

Κωδικός: 0806423
Το µαξιλάρι "air cell" αποτελείται από
δύο τµήµατα, (αεροθαλάµους), που
ενεργοποιούνται αυτόνοµα, αναλόγως
της πίεσης του σωµατικού βάρους.
Ο ανατοµικός σχεδιασµός βελτιώνει
την όποια αστάθεια της λεκάνης και του
κορµού.
Η άνω επιφάνεια του καλύµµατος,
λόγω της υφής της, επιτρέπει στις
αεροκυψέλες να ενεργούν ανεξάρτητα
και να προσαρµόζονται στο σχήµα του
σώµατος.
Η βάση του καλύµµατος είναι
αντιολισθητική και σταθερή.
Στην συσκευασία περιλαµβάνεται ειδική
τρόµπα αέρα.
Υλικό: Medical PVC.
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Μαξιλάρι κατάκλισης υψηλού ρίσκου
“DUOGEL”µε σφαιρίδια σιλικόνης

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00273
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: G80, G81, G82

Κωδικός: 10-2-054

O ιδανικός συνδιασµός των υλικών «TruGel» και «FloGel» επιδρά αποτελεσµατικά στην ανακούφιση
του ασθενή, αποφορτίζει την πίεση και επιµερίζει το βάρος του χρήστη.
Bελτιώνει σηµαντικά την κυκλοφορία του αίµατος.
Ανατοµικά διαµορφωµένη αφρώδης βάση για την µεσαία και πλάγια στήριξη των µηρών καθώς και
την στήριξη του τροχαντήρα του µηριαίου οστού.
Η αφρώδης βάση του µαξιλαριού επικαλύπτεται από «viscoelastic» υλικό για άνεση και σταθερότητα
σε καθιστή θέση.
Το τµήµα του µαξιλαριού που υποστηρίζει τους µηρούς φέρει επίθεµα από «TruGel» υλικό, ενώ το
τµήµα που υποστηρίζει την περιοχή του ισχίου και του κόκκυγα φέρει επίθεµα από «FloGel» υλικό.
H επιφάνεια του µαξιλαριού καλύπτεται από διάφανο προστατευτικό «pu film» για εύκολο
καθαρισµό.
Κατάλληλο για άτοµα µε ακράτεια.
Ελαφρύ και εύκολο στη µεταφορά.
Yψηλής ανθεκτικότητας.
Η συσκευασία περιλαµβάνει εξωτερικό κάλυµµα.
Mέγιστο βάρος χρήστη:130kg.
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Μαξιλάρι κατάκλισης υψηλού ρίσκου
“GELCELL”µε σφαιρίδια σιλικόνης

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00273
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: G80, G81, G82

Κωδικός: 0810010

Moναδικός συνδιασµός ΑΕΡΑ και GEL,
τεχνολογικά πρωτοποριακός, προσφέρει
ανακούφιση από την πίεση του σωµατικού
βάρους και άνεση σε άτοµα µε υψηλή πιθανότητα
εµφάνισης δερµατικού έλκους.
Οι 34 αεροκυψέλες επιτρέπουν την κυκλοφορία
του αέρα σε όλη την επιφάνεια του µαξιλαριού. Η
κάθε αεροκυψέλη επικαλύπτεται από τµήµα
σιλικόνης «TruGel», επιτυγχάνοντας αποφόρτιση της πίεσης.
Το µαξιλάρι Gelcell βοηθάει στη σωστή λειτουργία των τριχοειδών αγγείων.
Ιδιότητες υλικού «TruGel».
Επιτυγχάνει τον σωστό καταµερισµό του σωµατικού βάρους.
Κρατάει σταθερή τη θερµοκρασία του δέρµατος.
Οταν ασκείται πίεση, ο αέρας διαχέεται σε κάθε αεροθάλαµο διανέµοντας ισοµερώς το βάρος και
µειώνοντας ώς εκ τούτου τη µεγάλη συγκέντρωση πίεσης στην περιοχή του κόκκυγα.
Το Gelcell αποτελείται από τρεις (3) στρώσεις "film polyurethane" συνολικoύ πάχους 1mm.
Δύσκολα φθείρεται και τρυπάει.
H επιφάνεια του µαξιλαριού καλύπτεται από διάφανο προστατευτικό «pu film» υλικό, για έυκολο
καθάρισµα.
Κατάλληλο για άτοµα µε ακράτεια.
Ελαφρύ και εύκολο στη µεταφορά.
Φουσκώνει και ρυθµίζεται εύκολα.
Η συσκευασία περιλαµβάνει εξωτερικό κάλυµµα και τρόµπα παροχής αέρα.
Mέγιστο βάρος χρήστη: 130kg
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
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Ηλεκτρικό κρεβάτι

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00586
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: G82, G81, G35

Κωδικός: ECO 0808389
Πολύσπαστη ηλεκτρική κλίνη, µε επένδυση
ξύλου.
Μεταλλικό σοµιέ µε µπάρες υποδοχής του
στρώµατος.
Η ανάκλιση της πλάτης και η ανύψωση των κάτω
άκρων, πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρικό
χειριστήριο το οποίο κλειδώνει προς αποφυγή
ατυχηµάτων.
Το συνολικό ύψος της κλίνης ρυθµίζεται
ηλεκτρικά σε θέσεις επιλογής.
Δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας των µοτέρ
της µετώπης της κεφαλής ή των κάτω άκρων
(“Trendelenburg/AntiTrendelenburg Position”).
Θήκη εφεδρικής µπαταρίας 9V, σε περίπτωση
διακοπής ρεύµατος.
Μεµονωµένη λειτουργία των µοτέρ της κεφαλής
και των κάτω άκρων.
Δύο ξύλινα πλαϊνά αµφίπλευρα, αφαιρούµενα και
ασφαλείας.
Αναρτήρας ανύψωσης του ασθενή µε δελτοειδή
ρυθµιζόµενη λαβή.
Εύκολη µεταφορά στον χώρο χάρη στους τέσσερις
τροχούς µε φρένο, οι οποίοι ασφαλίζουν ανεξάρτητα.
Η κλίνη έχει τέσσερις µεταλλικές υποδοχές
σταθεροποίησης του στρώµατος.
Η συναρµολόγηση πραγµατοποιείται εύκολα χωρίς
χρήση εργαλείων.
Μέγιστο βάρος ασθενή: 150kg.
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Ερεισίνωτο κλίνης

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00099
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: Z74.0

Κωδικός: 0806066
Υποστήριγµα κορµού (ελαφρού τύπου), µε ρυθµιζόµενη γωνία
στήριξης σε πέντε θέσεις επιλογής.
Φέρει µαλακό αυτοκόλλητο µαξιλάρι κεφαλής.
Είναι εύχρηστο και άνετο.
Διαστάσεις: 57x58cm.
Χρώµα µπλέ.

Ηλεκτρικός γερανός ανύψωσης
Κωδικός: 08049000

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00522+00587
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: G80, G82, G81

Σύστηµα ανύψωσης και µεταφοράς ατόµων µε κινητικά προβλήµατα.
Κατασκευή από ατσάλι υψηλών προδιαγραφών.
Φέρει ηλεκτρικό χειριστήριο ρύθµισης της ανοδικής και καθοδικής
κίνησης.
Το µεγάλο εύρος της βάσης (ρυθµιζόµενο µηχανικά µε πεντάλ)
σταθεροποιεί τον γερανό και τον καθιστά ασφαλή.
Οι οπίσθιοι τροχοί έχουν διάµετρο 13,5cm για άνετη µεταφορά του
ασθενή.
Η διάµετρος στους εµπρόσθιους τροχούς είναι 8cm για εύκολη
πρόσβαση κάτω από το κρεβάτι ή πλησίον της καρέκλας.
Αφαιρούµενη και επαναφορτιζόµενη µπαταρία.
Ηλεκτρικό µπουτόν ασφαλείας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Σύστηµα ελέγχου της καθοδικής κίνησης του γερανού, µε ηλεκτρική
ασφάλεια.
Στη συσκευασία περιλαµβάνεται ο σάκος µεταφοράς του ασθενή.
Μέγιστο βάρος ασθενή: 150kg.
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Αερόστρωµα κυψελωτό µε αντλία

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00422+00423
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: Z74.0

Κωδικός: 10-2-079

Ηλεκτρική αντλία "LIBRA I»
Σύστηµα πρόληψης του δερµατικού έλκους λόγω κατάκλισης.
Μικρού µεγέθους αντλία, αθόρυβη.
Ο όγκος του παρεχόµενου αέρα ρυθµίζεται µε ηλεκτρικό ροοστάτη.
Προστατεύεται από τη σκόνη µε εσωτερικό φίλτρο αέρα.
Η ηλεκτρική ασφάλεια προστατεύει το µοτέρ από την πτώση της τάσης και το βραχυκύκλωµα.
Φέρει άγκιστρα στήριξης στη µετώπη του κρεβατιού, καθώς και τέσσερις βάσεις για τοποθέτηση στο
δάπεδο.
Το αερόστρωµα είναι κυψελωτό και φέρει προεκτάσεις στα δύο άκρα του, ώστε να εφαρµόζει κάτω
από το στρώµα.
Μέγιστο βάρος ασθενή: 120kg.
-66-

Αερόστρωµα σωληνωτό µε αντλία LIBRA II

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00422+00423
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: Z74.0

Κωδικός: 10-2-131

Σύστηµα πρόληψης και θεραπείας του δερµατικού έλκους, λόγω κατάκλισης, µε εναλλασσόµενη ροή
αέρος.
Μικρού µεγέθους αντλία, αθόρυβη.
Ο όγκος του παρεχόµενου αέρα ρυθµίζεται µε ηλεκτρικό ροοστάτη.
Προστατεύεται από τη σκόνη µε εσωτερικό φίλτρο αέρα.
Η ηλεκτρική ασφάλεια προφυλάσσει το µοτέρ από την πτώση της τάσης και το βραχυκύκλωµα.
Διαθέτει φωτεινή ένδειξη κανονικής ή χαµηλής πίεσης.
Φέρει άγκιστρα στήριξης στη µετώπη του κρεβατιού, καθώς και τέσσερις βάσεις για τοποθέτηση στο
δάπεδο.
Το αερόστρωµα είναι σωληνωτό µε προεκτάσεις στα δύο άκρα του, ώστε να εφαρµόζει κάτω από το
στρώµα.
Αφαιρούµενοι αεροθάλαµοι που αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση φθοράς.
Διαθέτει αεροθαλάµους έκλυσης αέρα, µε ένδειξη “Vent”, στην περιοχή της µέσης, προς αποφυγή της
εφίδρωσης του ασθενή.
Φέρει κάλυµµα το οποίο αφαιρείται και πλένεται εύκολα.
Μέγιστο βάρος ασθενή: 140kg.
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ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ
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Καρέκλα τροχήλατη WC µε κάλυµµα
Κωδικός: TS-AQUA
Καρέκλα τροχήλατη µε WC.
Mεταλλικός σκελετός
ακρυλικής βαφής.
Τέσσερεις τροχοί µε φρένα,
για την ασφαλή µεταφορά
του ασθενή.
Δερµάτινη επένδυση στο
κάθισµα και την πλάτη.
Φέρει πλαστικό κάθισµα µε
οπή και δοχείο wc.
Aφαιρούµενα υποπόδια και
ανακλινόµενα πλαϊνά για

εύκολη µετακίνηση του
ασθενή.
Ο σκελετός είναι
σχεδιασµένος ώστε να
εφαρµόζει και πάνω από την
τουαλέτα.
Συνοδεύεται από extra
κάθισµα για περισσότερη
άνεση.
Αφαιρούµενο πλαστικό δοχείο
µε καπάκι.
Mέγιστο βάρος χρήστη:120kg

Αναπηρικό αµαξίδιο απλό µε φρένα συνοδού
και µεγάλους τροχούς
Κωδικός: 0811301

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00050
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: Z74.0

Αµαξίδιο µεταφοράς µε µεταλλικό σκελετό ακρυλικής βαφής.
Πτυσσόµενο, µε διαιρούµενη πλάτη.
Πλαϊνά τύπου "Flip-up".
Υποπόδια αφαιρούµενα και ρυθµιζόµενα.
Φέρει ζώνη ασφαλείας.
Πτυσσόµενο.
Mέγιστο βάρος χρήστη:125kg
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Αναπηρικό αµαξίδιο µε φρένα συνοδού
και µικρούς τροχούς

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00050
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: Z74.0

Κωδικός: 0811303
Mεταλλικός σκελετός.
Σταθερά πλαϊνά και αφαιρούµενα υποπόδια.
Διαιρούµενη πλάτη και φρένα συνοδού.
Εµπρόσθιοι και οπίσθιοι τροχοί συµπαγείς.
Ιµάντας στήριξης της γάµπας.
Πτυσσόµενο.
Mέγιστο βάρος χρήστη:125kg

Αναπηρικό αµαξίδιο ειδικού τύπου
Κωδικός: PROTEGO 1532
Μεταλλικός σκελετός ηλεκτροστατικής βαφής.
Ανακλινόµενη πλάτη, ρυθµιζόµενη και
προσθαφαιρούµενη βάση στήριξης κεφαλής.
Ανατοµικό µαξιλάρι αυχένα.
Ρυθµιζόµενη γωνία (“tilt”) καθίσµατος και
υποβραχιόνια ρυθµιζόµενου ύψους.
Aνακλινόµενα και προσθαφαιρούµενα υποπόδια
µε µαξιλαράκια στήριξης της γάµπας.
Φρένα συνοδού.
Mοχλός ρύθµισης θέσης καθίσµατος.
Ροδάκια "Antitip".
Διατίθεται σε διάφορα µεγέθη.
Mέγιστο βάρος χρήστη: 115kg.
-70-

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00051
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: G80, G82, G35

Αναπηρικό αµαξίδιο ελαφρού τύπου
µε µεγάλους τροχούς
Κωδικός: PYRO LIGHT OPTIMA

Αµαξίδιο αλουµινίου,
πτυσσόµενο, µε "Quick
Release" τροχούς.
Ιδιαίτερα ευέλικτο και
ελαφρύ.
Ιδανικό για άτοµα που
κινούνται σε εξωτερικούς
χώρους.
Αυτοκόλλητος ιµάντας
στήριξης γάµπας.
Σταθερά και ανακλινόµενα
πλαϊνά στήριξης.

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00054
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: G80, G82, G35

Προσθαφαιρούµενα
υποπόδια ρυθµιζόµενου
ύψους.
Ρόδες anti tip µη ανατροπής.
Φρένα ακινητοποίησης
οπίσθιου τροχού.
Αντιεφιδρωτική άφλεκτη
ταπετσαρία.
Αυτοκόλλητο µαξιλάρι
καθίσµατος.
Διατίθεται σε διάφορα
µεγέθη.

Αναπηρικό αµαξίδιο ελαφρού τύπου “ACTIVE”

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00054
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: G80, G82, G35

Κωδικός: BX11
Αµαξίδιο αλουµινίου ελαφρού τύπου.
Ιδανικό για άτοµα που κινούνται σε εξωτερικούς
χώρους.
Η πλάτη του αµαξιδίου είναι πτυσσόµενη.
Οπίσθιοι "Quick Release" τροχοί, για εύκολη
µεταφορά και αποθήκευση.
Αφαιρούµενα προστατευτικά πλαϊνά.
Εύκολη µεταφορά και αποθήκευση.
Φέρει ενιαίο υποπόδιο, ρυθµιζόµενο καθ' ύψος.
Διατίθεται σε διάφορα µεγέθη.
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Αναπηρικό αµαξίδιο “bariatric steel”
Κωδικός: 0808527

Αµαξίδιο βαριατρικό, πτυσσόµενο, µε µεταλλικό σκελετό
ηλεκτροστατικής βαφής (powder coated).
Ενισχυµένο µε διπλά ψαλίδια για περισσότερη αντοχή και
σταθερότητα.
Αφαιρούµενα πλαϊνά και υποπόδια.
Σπαστή πλάτη για εύκολη µεταφορά και αποθήκευση.
Mέγιστο βάρος χρήστη:180kg

Αναπηρικό αµαξίδιο µε αφαιρούµενα πλαϊνά & WC
Κωδικός: 0807985

Αναπηρικό αµαξίδιο µεταφοράς πτυσσόµενο, µε δοχείο
WC και προσθαφαιρούµενο κάλυµµα οπής.
Αφαιρούµενα πλαϊνά και υποπόδια.
Φέρει ζώνη ασφαλείας.
Η επένδυση του καθίσµατος είναι αδιάβροχη.
Διατίθεται σε διάφορα µεγέθη.
Mέγιστο βάρος χρήστη: 120 kg.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ
SCOOTERS
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ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00113
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: G11.4, G80.0, G82

Ηλεκτροκίνητο αµαξίδιο απλό
Κωδικός: ELTEGO

Πτυσσόµενη ηλεκτρικό αµαξίδιο µε πρωτοποριακό
σχεδιασµό.
Ανετο και ευέλικτο στη κίνηση.
Πλαϊνά αφαιρούµενα και ρυθµιζόµενα καθ' ύψος.
Οι µπαταρίες αφαιρούνται έυκολα.
Το χειριστήριο τοποθετείται αµφίπλευρα.
Ζάντες αλουµινίου και ροδάκια µη ανατροπής "Αnti Tip".
Πλήρες σύστηµα φωτισµού "LED".
Διαιρούµενη πλάτη για εύκολη αποθήκευση.
Διατίθεται σε διάφορα µεγέθη.

Ηλεκτροκίνητο αµαξίδιο ενισχυµένο

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00114
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: G11.4, G80.0, G82

Κωδικός: TAIGA
Ηλεκτρική καρέκλα βαρέως τύπου, µεγάλου µεγέθους.
Πολυτελής και ιδιαίτερα αναπαυτική.
Οπίσθιες αναρτήσεις ρυθµιοζόµενες, για άνετη οδήγηση.
Πλαϊνά στηρίγµατα ρυθµιζόµενης θέσης, αφαιρούµενα.
Ρυθµιζόµενο καθ' ύψος υποβραχιόνιο.
Πλάτη µε στήριγµα κεφαλής, ρυθµιζόµενης γωνίας κλίσης.
Ρυθµιζόµενο καθ' ύψος και ανακλινόµενο υποπόδιο.
Το χειριστήριο τοποθετείται αµφίπλευρα.
Ροδάκια µη ανατροπής “Anti Tip”.

-74-

Αναπηρικό αµαξίδιο ηλεκτροκίνητο µε ορθοστάτη
Κωδικός: I CHAIR SKY
Hλεκτρικό αµαξίδιο µε ηλεκτρική ορθοστάτιση.
Μοντέρνος σχεδιασµός.
Διαθέτει ηλεκτρική ανάκλιση πλάτης, ηλεκτρική ανύψωση
υποποδίων και ηλεκτρική ρύθµιση γωνίας κλίσης
καθίσµατος "Tilt".
Εργονοµικός βραχίονας µε διαµορφούµενο στήριγµα
κεφαλής.
Zώνη τεσσάρων σηµείων ασφαλείας.
Το χειριστήριο µπορεί να τοποθετηθεί αµφίπλευρα.
Φώτα τύπου "LED" ελεγχόµενα από το χειριστήριο.

Scooter ηλεκτροκίνητο
Κωδικός: CL 409
Μοντέρνος σχεδιασµός και
εύκολο στη λειτουργία.
Αποσυναρµολογείται εύκολα
για την µεταφορά του.
Πλαϊνά στηρίγµατα
ρυθµιζόµενα και
ανακλινόµενα τύπου "Flip
Up".
Κάθισµα ρυθµιζόµενο καθ'
ύψος, µε περιστροφή διπλής
κατεύθυνσης.
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Ρυθµιζόµενη γωνία τιµονιού
ώστε να προσαρµόζεται στην
σωστή θέση οδήγησης.
Πλήρες σύστηµα φωτισµού
"LED".
Αµφίπλευροι καθρέφτες
ελέγχου πορείας.
Καλάθι αποσκευών.
Βάρος χρήστη 150 kg.

Scooter ηλεκτροκίνητο ενισχυµένο
Κωδικός: Cityliner 415XL
Βαρέως τύπου ηλεκτροκίνητο scooter, κατάλληλο για
off road διαδροµές.
Άνετο µε δυνατότητα µεταφοράς µεγάλου φορτίου.
Φέρει εµπρός και πίσω αναρτήσεις για ασφαλή
οδήγηση.
Κάθισµα µε περιστροφή διπλής κατεύθυνσης.
Πλαϊνά στηρίγµατα ρυθµιζόµενα και ανακλινόµενα.
Πλάτη ρυθµιζόµενης γωνίας κλίσης σε θέση επιλογής.
Μεγάλη αυτονοµία µπαταρίας.
Πλήρες σύστηµα φωτισµού "LED".
Αµφίπλευροι καθρέπτες ελέγχου πορείας.
Καλάθι αποσκευών.
Βάρος χρήστη 180 kg.
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ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ
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Περιπατητήρας αλουµινίου σταθερός
Κωδικός: 0808690
Σταθερή κατασκευή από ανοδιωµένο, ενισχυµένο
αλουµίνιο, ελαφρού τύπου.
Φέρει πλαστικές λαβές και αντιολισθητικές τάπες
υποποδίων.
Είναι σταθερός και ασφαλής.
Ρυθµίζεται σε ύψος.
Mέγιστο βάρος χρήστη: 110 kg.

Περιπατητήρας αλουµινίου πτυσσόµενος
Κωδικός: 0809396

Ελαφρύ βοήθηµα βάδισης από ανοδιωµένο
αλουµίνιο.
Πτυσσόµενος µε µπουτόν για εύκολη αποθήκευση
και µεταφορά.
Ανατοµικές λαβές από πλαστικό υλικό.
Λάστιχα υποποδίων αντιολισθητικά.
Ρυθµίζεται σε ύψος.
Mέγιστο βάρος χρήστη: 110 kg.
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Περιπατητήρας 2 σηµείων
Κωδικός: 0807998

Πτυσσόµενος µε µπουτόν και µε δύο set
χειρολαβών για την µετακίνηση του ασθενή από την
θέση του καθίσµατος σε όρθια στάση.
Κατασκευή από αλουµίνιο ελαφρού τύπου.
Ρυθµίζεται σε ύψος.
Mέγιστο βάρος χρήστη: 110 kg.

Περιπατητήρας µε ρόδες
Κωδικός: 0806507

Ελαφρύ βοήθηµα βάδισης αλουµινίου, µε ρόδες.
Πτυσσόµενος για αποθήκευση και µεταφορά.
Ανατοµικές λαβές.
Ρυθµίζεται σε ύψος.
Mέγιστο βάρος χρήστη: 110 kg.
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Περιπατητήρας "Rollator" ελαφρού τύπου
Κωδικός: ALEVO Country
Κατασκευή αλουµινίου µε ηλεκτροστατική βαφή.
Αφαιρούµενη µπάρα στήριξης για αποθήκευση.
Αναπαυτικό κάθισµα µε τσάντα αποσκευών.
Συµπαγείς τροχοί 6"x1" για άνετη µετακίνηση στο
δρόµο.
Ρυθµιζόµενο ύψος ιµάντα πλάτης και χειρολαβών.
Πτυσσόµενος.
Ανατοµικές χειρολαβές µε φρένο και σύστηµα
ακινητοποίησης "push down".
Mέγιστο βάρος χρήστη: 120 kg.

Πατερίτσες αλουµινίου µε ρύθµιση ύψους
Κωδικός: 0809777

Κατασκευή αλουµινίου ελαφρού τύπου.
Ανατοµικά υποµασχάλια και λαβές από εύκαµπτο
µαλακό ελαστικό υλικό.
Ρύθµιση της βακτηρίας και της χειρολαβής καθ'
ύψος.
Μεγέθη: small / medium / large
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Βακτηρίες αγκώνος
Κωδικός: 0809782
Κατασκευή αλουµινίου ελαφρού τύπου.
Εργονοµική λαβή στήριξης καρπού και βραχίονα
από PVC.
Ρύθµιση ύψους µε µπουτόν από 95 έως 118 cm.
Αντιολισθητικές τάπες µε εσωτερικό µεταλλικό
δακτύλιο.
Συσκευασία: Zεύγος
Διατίθενται σε διάφορα χρώµατα.

Βακτηρίες αγκώνος κλειστού τύπου
Κωδικός: 0806104

Κατασκευή αλουµινίου ελαφρού τύπου.
Εργονοµική λαβή στήριξης καρπού - βραχίονα µε
µπουτόν ασφαλείας.
Ρυθµίζεται σε δύο σηµεία:
α) Συνολικό ύψος από 91 έως 122 cm.
β) ύψος χειρολαβής έως τον δακτύλιο του
αγκώνος από 28 έως 36cm.
Αντιολισθητικές τάπες µε εσωτερικό µεταλλικό
δακτύλιο.
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Τετράποδο µε µεγάλη βάση
Κωδικός: 0806410

Μεταλλική κατασκευή, ρυθµιζόµενου ύψους µε
µπουτόν.
Ανατοµική πλαστική λαβή σχήµατος Τ.
Αντιολισθητικές τάπες.
Χρώµα ασηµί.
Mέγιστο βάρος χρήστη 120kg.

Τετράποδο µε µικρή βάση
Κωδικός: 0806529

Ρυθµιζόµενου ύψους µε µπουτόν.
Ανατοµική πλαστική λαβή σχήµατος Τ.
Αντιολισθητικές τάπες.
Ιδανικό για εσωτερικούς χώρους και σκαλοπάτια.
Χρώµα ασηµί.
Mέγιστο βάρος χρήστη 110kg.

-82-

Τρίποδο ρυθµιζόµενο
Κωδικός: 0807662

Μεταλλική κατασκευή, ρυθµιζόµενου ύψους µε
µπουτόν.
Ανατοµική πλαστική λαβή σχήµατος Τ.
Αντιολισθητικές τάπες.
Χρώµα ασηµί.
Mέγιστο βάρος χρήστη 110kg

Βακτηρία αγκώνα µε µικρή τετράποδη βάση
Κωδικός: 0810066

Μεταλλική κατασκευή ελαφρού τύπου.
Εργονοµική λαβή βραχίονα κλειστού τύπου.
Ρυθµίζεται σε δύο σηµεία µε µπουτόν ασφαλείας.
Φέρει αντιολισθητικές τάπες.
Mέγιστο βάρος χρήστη 110kg.
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Μπαστούνι ρυθµιζόµενο
Κωδικός: 0809246

Κατασκευή αλουµινίου.
Ανατοµική λαβή σε σχήµα Τ.
Ρύθµιση ύψους µε µπουτόν.
Διαθέτει ιµάντα στήριξης για τον καρπό.
Αντιολισθητική τάπα.
Mέγιστο βάρος ατόµου 100kg

Μπαστούνι ρυθµιζόµενο - σπαστό
Κωδικός: 0806523

Κατασκευή αλουµινίου.
Σπαστό σε τρία σηµεία για µεταφορά σε θήκη.
Ανατοµική λαβή σε σχήµα Τ.
Χρώµα µαύρο και µπρονζέ.
Mέγιστο βάρος ατόµου 110kg.
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ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ
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Καρέκλα WC πτυσσόµενη
Κωδικός: 0809155
Καρέκλα τουαλέτα WC, ελαφρού τύπου,
πτυσσόµενη.
Ρυθµίζεται καθ' ύψος ώστε να εφαρµόζει πάνω
από την λεκάνη της τουαλέτας.
Mεταλλική κατασκευή ηλεκτροστατικής βαφής.
Χρησιµοποιείται ως ανυψωτικό τουαλέτας χωρίς
το πλαστικό δοχείο, ως καρέκλα µπάνιου και ως
κάθισµα µε δοχείο wc το οποίο αφαιρείται εύκολα
και πλένεται.
Βάρος χρήστη 115 kg.

Καρέκλα WC τροχήλατη
Κωδικός: 0809156
Κατασκευή από επιχρωµιωµένο µέταλλο.
Χρησιµοποιείται ως ανυψωτικό τουαλέτας, ως
καρέκλα µπάνιου και ως κάθισµα µε δοχείο WC,
το οποίο αφαιρείται και πλένεται.
Ρυθµιζόµενο ύψος για σωστή εφαρµογή πάνω από
την τουαλέτα.
Φέρει τέσσερις τροχούς, οι δύο οπίσθιοι µε
φρένο.
Είναι πτυσσόµενη για αποθήκευση και εύκολη
µεταφορά.
Βάρος χρήστη 115 kg.
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Σκαµπό µπάνιου "Shower Bench"
Κωδικός: 0806505
Ελαφρύς, αδιάβροχος σκελετός αλουµινίου
ρυθµιζόµενου ύψους.
Εργονοµικό κάθισµα µε χειρολαβές.
Τα πόδια της βάσης έχουν κλίση γωνίας ώστε να
επιµερίζεται το βάρος του χρήστη µε ασφάλεια.
Αντιολισθητικές τάπες.
Αποθηκεύεται εύκολα.
Βάρος χρήστη 110 kg.

Σκαµπό µπάνιου στρογγυλό
Κωδικός: 0807545
Σκαµπό µπάνιου από σκελετό αλουµινίου µε
πλαστικό κάθισµα και αντιολισθητικές τάπες.
Τοποθετείται στο εσωτερικό της µπανιέρας ή της
ντουζιέρας.
Παρέχει άνεση και ασφάλεια στα άτοµα µε
περιορισµένη ικανότητα ισορροπίας.
Πρακτικό στη χρήση του, λόγω του µικρού εύρους
της βάσης και της ρύθµισης του ύψους.
Βάρος χρήστη 115 kg.
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Κάθισµα µπάνιου µεταφοράς "Shower Bench"
Κωδικός: 0810067
Ελαφρύς και αδιάβροχος σκελετός αλουµινίου,
ρυθµιζόµενου ύψους.
Εργονοµικό κάθισµα.
Αδιάβροχη και προσθαφαιρούµενη πλάτη
στήριξης.
Τα πόδια της βάσης έχουν κλίση γωνίας ώστε να
επιµερίζεται το βάρος του χρήστη µε ασφάλεια.
Αντιολισθητικές τάπες.
Αποθηκεύεται εύκολα.
Βάρος χρήστη 135 kg.

Σανίδα µπάνιου
Κωδικός: 0808366

Βοήθηµα µπάνιου µε ανατοµικό κάθισµα και οπές
εύκολης ροής του νερού.
Ιδιαίτερα εύχρηστο στη µεταφορά και
αποθήκευση.
Φέρει πλαϊνή λαβή που προσαρµόζεται και στις
δύο άκρες της µπανιέρας για την ασφάλεια του
χρήστη.
Εφαρµόζει εύκολα σε όλες τις µπανιέρες.
Άνετο πλαστικό κάθισµα µε οπές εύκολης
διαφυγής του νερού.
Πλαινά στηρίγµατα ασφαλείας ώστε να
διευκολύνεται ο χρήστης κατά την είσοδο και
έξοδο στη µπανιέρα.
Βάρος χρήστη 115 kg.
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Περιστρεφόµενη καρέκλα µπανιου
Κωδικός: 0808135
Κατασκευή από επιχρωµιωµένο µεταλλικό
σκελετό.
Άνετο πλαστικό κάθισµα µε οπές εύκολης
διαφυγής του νερού.
Πλαϊνά στηρίγµατα ασφαλείας ώστε να
διευκολύνεται ο χρήστης κατά την είσοδο και
έξοδο στη µπανιέρα.
Μεταλλικός µοχλός ρύθµισης της περιστροφής
του καθίσµατος.
Βάρος χρήστη 100 kg.

Λαβή τοίχου ασφαλείας
Κωδικός: 09-2-044

Εµαγιέ λαβή τοίχου µε αντιολισθητική τάπα.
Τοποθετείται µε βίδες και ούπα.
Διατίθεται σε πέντε διαστάσεις:
30cm
40cm
45cm
60cm
80cm

-89-

Λαβή τοίχου πτυσσόµενη
Κωδικός: 09-2-064
Mεταλλική λαβή τοίχου, ηλεκτροστατικής βαφής.
Πτυσσόµενη για οικονοµία χώρου.
Επενδεδειµένη µε θερµοπλαστικό µονωτικό και
αντιολισθητικό υλικό.
Συνιστάται να τοποθετείται δίπλα στην λεκάνη της
τουαλέτας ή τον νιπτήρα.
Χρώµα: λευκό.

Λουτήρας κλίνης φουσκωτός
Κωδικός: 10-2-001
Ιδανικό βοήθηµα για λούσιµο στο κρεβάτι.
Φέρει βαλβίδα ασφαλείας.
Ειδικός σχεδιασµός στήριξης του αυχένα.
Φουσκώνει εύκολα µε το στόµα.
Το βάθος του λουτήρα είναι 20cm.
To νερό διαφεύγει µέσω του σωλήνα.
Κατασκευή από PVC.
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Ανυψωτικό τουαλέτας

ΚΩΔ. ΥΛΙΚ.: 00068
ΚΩΔ. ΔΙΑΓ.: G80.0, G81, G82

Κωδικός: 0808231
Ανυψωτικό κάθισµα τουαλέτας µε δύο σφιγκτήρες.
Προσαρµόζεται σε όλες τις τουαλέτες χωρίς
πρόσθετα εξαρτήµατα.
Είναι κατασκευασµένο από µη πορώδες υλικό.
Έχει ανατοµικό σχήµα για την υγιεινή και την
άνεση του ασθενή.
Πλένεται µε όλα τα κοινά απορρυπαντικά.
Μέγιστο βάρος ατόµου: 110kg.
Διαθέσιµα ύψη: 10 cm / 12 cm / 15 cm

Ανυψωτικό τουαλέτας 12cm µε λαβές
Κωδικός: 0806702
Ανυψωτικό κάθισµα WC µε αποσπώµενους
βραχίονες.
Κατασκευή από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής
ποιότητας, προς αποφυγή µολύνσεων.
Ανατοµικός σχεδιασµός.
Εµπρόσθιος σφιγκτήρας σταθεροποίησης στην
τουαλέτα.
Ειδικές χειρολαβές µε αφρώδη επένδυση, για
εύκολη χρήση από άτοµα µε κινητική δυσκολία.
Πλένεται µε όλα τα κοινά απορρυπαντικά.
Μέγιστο βάρος ατόµου: 100kg.
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ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
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Μαλακό κολάρο
Κωδικός: 01-2-007
Κατασκευασµένο από µαλακό
foam υλικό, κλειστών
κυψελίδων 3mm.
Υποαλλεργική και αεριζόµενη
επένδυση.
Χρώµα: Λευκό

Ενδείξεις:
Αυχενικές µυαλγίες
Θλάση µυών αυχένος
Κακώσεις αυχένος
Παιδιατρικό ραιβόκρανο
Small
Medium
Large

Κολάρο παιδιατρικό “Aspen”
Κωδικός: 01-2-023
Ιδανικό βοήθηµα στήριξης της
κάτω γνάθου και του ινιακού
οστού σε νήπια και παιδιά.
Όλα τα τµήµατα του κολάρου
είναι από αεριζόµενο,
ανοικτών κυψελίδων, “foam”
υλικό.
Η επένδυση είναι βαµβακερή
και υποαλλεργική ώστε το
δέρµα του παιδιού να
παραµένει στεγνό και
δροσερό.
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Τα αφρώδη τµήµατα αφαιρούνται και
πλένονται.
Ο ειδικός σχεδιασµός των “Flex
Tabs” επιτυγχάνει την αποφόρτιση
όλων των σηµείων επαφής “Hot
Spots” της κεφαλής µε το κολάρο.
Το παιδιατρικό κολάρο ελαχιστοποιεί
την πιθανότητα ερεθισµού του
δέρµατος και ταυτόχρονα περιορίζει
το εύρος κίνησης της αυχενικής
µοίρας.

Ακινητοποιητής ώµου παιδιατρικός
Κωδικός: PED0142
Κατασκευή από αφρώδες, αεριζόµενο υλικό µε βελουτέ επένδυση.
Εγκάρσια αυτοκόλλητη επίδεση σταθεροποίησης.
Ρυθµιζόµενη τιράντα ανάρτησης.
Latexfree. Αµφιδέξιος.
Υποαλλεργικός.
Μεγέθη:
Small / Medium / Large

Τηλεσκοπικός λειτουργικός νάρθηκας αγκώνος
Κωδικός: PED0143
Κατασκευή από ελαφρύ
αλουµίνιο υψηλής αντοχής, µε
εσωτερική αφρώδη επένδυση
(foam), υποαλλεργική και
αντιεφιδρωτική.
Αυτοκόλλητοι επενδεδυµένοι
ιµάντες σταθεροποίησης του
νάρθηκα στο βραχίονα και
αντιβράχιο.
Πολυκεντρικός µηχανισµός
που επιτρέπει τον έλεγχο της
κάµψης και της έκτασης ανά
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διαστήµατα 10°:
α) Κάµψη: 0° έως 90°
β) Έκταση: 0° έως 120°
Κλειδώνει σε θέσεις επιλογής.
Ρυθµιζόµενη τιράντα ανάρτησης άκρας
χειρός µε αφρώδη επένδυση και
µαξιλάρι αποφόρτισης του αυχένος.
Τηλεσκοπικό σύστηµα αυξοµείωσης
του µήκους του νάρθηκα.
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.
Μεγέθη: One size.

Φάκελος ανάρτησης
Κωδικός: PED0144

Φάκελος ανάρτησης από ύφασµα υποαλλεργικό και αεριζόµενο,
ρυθµιζόµενος ιµάντας ανάρτησης καθ' ύψος.
Στήριξη αντίχειρα εσωτερικά για καλύτερη ακινητοποίηση του χεριού.
Θλάση µυών αυχένος
Κακώσεις αυχένος
Παιδιατρικό ραιβόκρανο
Διατίθεται σε διάφορα µεγέθη.

Παιδιατρικός νάρθηκας αντίχειρα
Κωδικός: 03-2-066
Ο παιδιατρικός νάρθηκας
αντίχειρα είναι καλαίσθητος,
κατασκευασµένος από
πρωτοποριακό υλικό “Air
Distance II”, τριών
στρωµάτων. Εξωτερικά είναι
επενδεδυµένος µε
“polyamide”.
Η εσωτερική επένδυση είναι
µαλακή, αντιεφιδρωτική και
υποαλλεργική.
Φέρει εξωτερικά, θήκη
εισαγωγής διαµορφωµένης
µπανέλας αλουµινίου.
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Δύο αυτοκόλλητοι ιµάντες
σταθεροποίησης του καρπού και ένας
ιµάντας στον αντίχειρα που περιορίζει
την κινητικότητα και την κάµψη.
Αµφιδέξιος.
Χρώµα: Γκρι
Ενδείξεις: Συντηρητική αποκατάσταση
σε κακώσεις συνδέσµων αντίχειρα,
Εξάρθρηµα και συνδεσµικές βλάβες
αντίχειρα, Σύνδροµο “De Quervain”,
Κατάλληλο για κάταγµα 1ου
µετακαρπίου
Μέγεθος: One Size Καλύπτει
περίµετρο καρπού από 10cm-14cm.

Παιδιατρικός νάρθηκας δακτύλου “Finger Splint”
Κωδικός: 03-2-067
Κατασκευή από πρωτοποριακό
αφρώδες “foam” υλικό
“AirDistance II”.
Αντιεφιδρωτικό,
υποαλλεργικό, αεριζόµενο και
αδιάβροχο.
Στην εξωτερική επιφάνεια
υπάρχει λάµα αλουµινίου
ακινητοποίησης των
µεσοφαλαγγικών και
µετακαρποφαλαγγικών
αρθρώσεων του κάθε
δακτύλου χωριστά, πλην του
αντίχειρα.

Φέρει αυτοκόλλητο ιµάντα velcro
σταθεροποίησης του καρπού και
ιµάντα περίδεσης του δακτύλου.
Προσφέρει ραχιαία και παλαµιαία
ακινητοποίηση.
Αµφιδέξιος.
Χρώµα: Γκρι
Ενδείξεις: Συντηρητική αποκατάσταση
φαλαγγικών καταγµάτων, Ρήξη
συνδέσµων-τενόντων δακτύλου,
Μετεγχειρητική χρήση
Μέγεθος: One Size Καλύπτει
περίµετρο καρπού από 10cm-14cm.

Πηχεοκαρπικός νάρθηκας παιδιατρικός
Κωδικός: PED0145

Νάρθηκας από ελαστικό υλικό ισχυρής συµπίεσης, µε διαµορφώσιµη
λάµα αλουµινίου.
Περιορίζει την κίνηση και ελέγχει την κάµψη του καρπού.
Ρυθµιζόµενες δέστρες για σωστή εφαρµογή και ακινητοποίηση.
Επιτρέπει την κίνηση των δακτύλων.
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό, σε διάφορα µεγέθη.
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Επιγονατίδα µε άρθρωση παιδιατρική
Κωδικός: PED0146
Επιγονατίδα κατασκευασµένη
από neoprene ειδικών πόρων
(fiber), µε επένδυση “jersey”,
υποαλλεργική, αντιεφιδρωτική
και αεριζόµενη.
Πρόσθιο αυτοκόλλητο
κλείσιµο µε velcro για εύκολη
και σωστή εφαρµογή.
Τέσσερις σταθεροποιητικοί
αυτοκόλλητοι ιµάντες, µε
velcro.

Φέρει πρόσθια οπή.
Διαθέτει δύο πλάγιες µεταλλικές
µπανέλες αλουµινίου µε πολυκεντρικές
αρθρώσεις “ROM” κάµψης-έκτασης
(0°, 15°, 30°, 60°, 90°) για τη
σταθεροποίηση των πλάγιων
συνδέσµων.
Αµφιδέξια.
Διατίθεται σε διάφορα µεγέθη.

Νάρθηκας ακινητοποίησης γόνατος (immobiliser)
Κωδικός: 06-2-103
Κατασκευή από αφρώδες
“foam” υλικό “ActivDistance
II”.
Αεριζόµενο και φιλικό µε το
δέρµα.
Η εσωτερική επένδυση είναι
αντιεφιδρωτική, υποαλλεργική
και απορροφητική.
Αποτελείται από τρία τµήµατα
(“panels”) µε ενσωµατωµένες
και διαµορφωµένες πλάγιες
µπανέλες αλουµινίου, καθώς
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και µία άκαµπτη οπίσθια µπανέλα
ακινητοποίησης.
Τέσσερεις σταθεροποιητικοί ιµάντες, µη
ελαστικοί, επιτρέπουν τη σωστή
εφαρµογή του νάρθηκα.
Πλένεται.
Χρώµα: Γκρι
Ενδείξεις: Συντηρητική αποκατάσταση
σε κατάγµατα επιγονατίδος, Εξάρθρηµα
επιγονατίδος, Ρήξη επιγονατιδικού
συνδέσµου, Αποκατάσταση σε κάταγµα
κνηµιαίου κυρτώµατος

Νάρθηκας ποδοκνηµικής παιδιατρικός
Κωδικός: PED0147
Κατασκευή από σταθερό και άκαµπτο πλαστικό
υλικό.
Διαθέτει προσθαφαιρούµενη και αυτοκόλλητη
αφρώδη επένδυση (foam), η οποία καλύπτει
εσωτερικά όλη την επιφάνεια της
ποδοκνηµικής.
Είναι υποαλλεργική και αντιεφιδρωτική.
Τέσσερεις αυτοκόλλητοι ιµάντες περίδεσης.
Σόλα µε ανατοµικό σχεδιασµό “ROCKER
BOTTOM” για την απορρόφηση των
κραδασµών.
Ύψος νάρθηκα 28cm.
Αµφιδέξιος.
Ενδείξεις:
Συντηρητικά και µετεγχειρητικά σε:
Διάστρεµµα σφυρών τύπου ΙΙ
Κάταγµα σταθερό-εγκάρσιο βάσης 5ου
µεταταρσίου
Κατάγµατα σφηνοειδούς-κυβοειδούς
Κάταγµα διάφυσης 2ου, 3ου, 4ου µεταταρσίου
Κάταγµα πτέρνας
Κάταγµα ταρσού
Κακώσεις συνδέσµων και τενόντων τύπου ΙΙΙ
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Νάρθηκας ποδοκνηµικής “Air Cast” - Gel
Κωδικός: PED0148

Κατασκευή από
ευπροσάρµοστο πλαστικό
υλικό.
Ρυθµιζόµενοι αυτοκόλλητοι
ιµάντες σταθεροποίησης του
νάρθηκα.
Αυτοκόλλητο ρυθµιζόµενο
πελµατιαίο πατάκι που καθιστά
το βοήθηµα κοινού µεγέθους.

Δύο πλάγιοι ανατοµικοί αεροθάλαµοι
µε αέρα και επιθέµατα gel
κρυοθεραπείας.
Επιτρέπεται µόνο η κάµψη και έκταση
της ποδοκνηµικής.
Βοηθά στη µείωση του οιδήµατος και
στην καλή κυκλοφορία του αίµατος.
Εφαρµόζει µόνο σε αθλητικά
υποδήµατα.
Αµφιδέξιος.

Διορθωτικός βρεφικός νάρθηκας
Κωδικός: BEBAX

Επιτυγχάνει την προοδευτική διόρθωση της συγγενούς
δυσπλασίας του άκρου ποδός των βρεφών, σε τρία
επίπεδα: οριζόντιο, κάθετο και πλάγιο.
Κατασκευή από δερµάτινο υλικό, µε σταθεροποιητικούς
ιµάντες velcro.
Είναι ρυθµιζόµενος. Η ρύθµιση γίνεται µε ειδικό κλειδί
allen.
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.
Ενδείξεις:
Ραιβότητα µεταταρσίου, Απαγωγή µεταταρσίου, Πρηνισµός
µε βλαισότητα αστραγάλου, Υπτιασµός µε ραιβότητα,
Υπολειµµατική βλαισότητα άκρου ποδός µετά από θεραπεία
της ραιβοϊπποποδίας
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Κηδεµόνας DENNIS BROWN
Ο κηδεµόνας Dennis Brown είναι
αναπόσπαστο κοµµάτι της µεθόδου
Ponseti για την θεραπεία της
ραιβοϊπποποδίας.
Η µέθοδος Ponseti είναι αποδεκτή
και καθιερώθηκε παγκοσµίως ως η
πιο αποτελεσµατική θεραπεία της
ραιβοϊπποποδίας.
Η διόρθωση γίνεται σταδιακά µε την
τοποθέτηση διαδοχικών
διορθωτικών γύψων και διαρκεί
µερικές εβδοµάδες.

Κηδεµόνας Frejika

Ο νάρθηκας απαγωγής ισχίου
“Freika” είναι κατασκευασµένος από
ειδικό αντιαλλεργικό ύφασµα µε
αφρώδεις επενδύσεις στο µηριαίο
τµήµα, µε δύο ιµάντες για κλείσιµο και
ρύθµιση στην περιοχή του ώµου.
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Κηδεµόνας Pavlik

Ο κηδεµόνας Pavlik είναι ειδικά σχεδιασµένος για να
συγκρατεί απαλά τους γοφούς του µωρού σας, σε τέτοια
θέση έτσι ώστε η µηριαία κεφαλή να είναι
ευθυγραµµισµένη µε την κοτύλη, αυτό θα οδηγήσει στην
κανονική ανάπτυξη και διαµόρφωση της άρθρωσης του
ισχίο

Κηδεµόνας Tubingen
Ο κηδεµόνας απαγωγής ισχίων Tubingen αποτελείται από δύο
πλαστικά µηριαία τµήµατα σε σχήµα U που συνδέονται µε δύο
αυξοµειούµενες ατσάλινες µπάρες.
Το άνω τµήµα αποτελείται από αντιαλλεργικό και πολύ
εύκαµπτο (ελαστικό) πλαστικό επενδυµένο µε βαµβακερό
ύφασµα στη περιοχή του ώµου και κλείσιµο Velcro στο
εµπρόσθιο τµήµα.
Τέλος η σύνδεση των δύο τµηµάτων γίνεται µε ειδικό κορδόνι
µε χάντρες για την αυξοµείωση του ύψους.
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Λ. Μεσογείων 219
Αθήνα, τκ 11525
210 7790550-52
210 7790553
info@ortholife.gr
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www.Ortholife.gr

