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Αγαπητοί Συνεργάτες,

Η Eταιρεία Vita Orthopedics παρουσιάζει
το νέο της κατάλογο προϊόντων 2018-2019.
Ανανεωμένος και πληρέστερος με νέα καινοτόμα, 
ιατροτεχνολογικά και ορθοπεδικά προϊόντα, 
υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων.

Η Vita Orthopedics ως κατασκευαστική 
και εισαγωγική εταιρεία, παραμένει πιστή 
στις αρχές ως προς την ποιότητα των προϊόντων, 
την εξυπηρέτηση των πελατών της καθώς 
και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

Με την συνδρομή και την υποστήριξή σας 
αναπτυσσόμαστε, επιτυγχάνοντας την αναβάθμιση 
της συνεργασίας μας.

Με εκτίμηση 
Βόρσας Κωνσταντίνος
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Κολάρα &
Αυχενικοί Νάρθηκες



Orthopedics

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ “BUDGET BC”

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ

01-2-003

01-2-009

Μαλακό κολάρο από αφρώδες υλικό foam, μέσης πυκνότητος, κλειστών κυψε-
λίδων. Υποαλλεργική, αεριζόμενη επένδυση. Οπίσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο με 
velcro. Το ανατομικό του σχήμα δεν μεταβάλλεται με τη χρήση. Συνιστάται για 
μακροχρόνια αποθεραπεία και χρήση κατά τη διάρκεια του ύπνου. Πλένεται.
Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις:
 Συντηρητική αποκατάσταση αυχενικού συνδρόμου (οξύ ή χρόνιο)
 Κακώσεις μυών & συνδέσμων αυχένος
 Αυχεναλγία
 Θλάση αυχένος

Μαλακό κολάρο μέσης πυκνότητος από foam με υποαλλεργική βαμβακερή 
επένδυση. Ανατομικός σχεδιασμός στην κάτω γνάθο που δεν μεταβάλλεται με την 
χρήση. Οπίσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο με Velcro. Πλένεται σε κρύο νερό.
Χρώμα: Γκρι

Ενδείξεις:
 Συντηρητική αποκατάσταση αυχενικού συνδρόμου (οξύ ή χρόνιο)
 Κακώσεις μυών & συνδέσμων αυχένος
 Αυχεναλγία
 Θλάση αυχένος

small medium largeΜέγεθος

8x44 9x47 9x51Διαστάσεις
κολάρου (cm)
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ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ “HALTON FC” 01-2-002 

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.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις:
 Συντηρητική αποκατάσταση αυχενικού συνδρόμου (οξύ ή χρόνιο)
 Κακώσεις μυών & συνδέσμων αυχένος
 Αυχεναλγία
 Θλάση αυχένος

small medium large x-largeΜέγεθος

9x42 9x46 9x51 9x56Διαστάσεις
κολάρου (cm)

Περίμετρος 
αυχένος (cm)
Ύψος  
κολάρου (cm)

small medium large x-largeΜέγεθος

33-39 40-46 47-51 52-56

7,5 9 10 11

Κολάρα & Αυχενικοί νάρθηκες



Orthopedics

Κολάρο δύο τεμαχίων, από πολυαιθυλένιο με οπές αερισμού. Φινίρισμα από μα-
λακό αφρώδες υλικό foam, επενδεδυμένο με δερματίνη. Το ύψος ρυθμίζεται με 
velcro. Οπίσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο. Στηρίζει τον αυχένα σε ουδέτερη θέση.
Ακτινοδιαπερατό
Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις: 
 Κακώσεις μυών και συνδέσμων αυχένος
 Οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδής αρθρίτιδα αυχένος
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου αυχενικής μοίρας

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ01-2-005

Κατασκευή από ημίσκληρο αφρώδες υλικό foam, με ανατομικό σχεδιασμό στην 
κάτω γνάθο. Επένδυση από αεριζόμενο, υποαλλεργικό ύφασμα. Περιορίζει την κί-
νηση του αυχένος. Οπίσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο velcro για εύκολη προσαρμογή.
Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση αυχενικού συνδρόμου (οξύ ή χρόνιο)
 Κακώσεις μυών & συνδέσμων αυχένος
 Αυχεναλγία
 Θλάση αυχένος

small medium large x-largeΜέγεθος

33-38 41-46 46-51 51-56Περίμετρος 
αυχένος (cm)

Περίμετρος 
αυχένος (cm)

Περίμετρος 
αυχένος (cm)

7,6 8,9 10,2 11,4Ύψος  
κολάρου (cm)

Ύψος  
κολάρου (cm)

Ύψος  
κολάρου (cm)

small medium large x-largeΜέγεθος

25-28 30-36 36-41 41-46

6,4-9 7,6-10,5 8,9-11,5 10,2-13

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΙΟ 01-2-001 

Κολάρο δυο τεμαχίων από πολυαιθυλένιο με οπές αερισμού. Αφρώδες μαξιλάρι 
στήριξης της κάτω γνάθου. Φινίρισμα από μαλακό αφρώδες υλικό foam, επεν-
δεδυμένο με δερματίνη. Ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος με velcro. Οπίσθιο αυτοκόλλητο 
κλείσιμο. Ακτινοδιαπερατό
Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις: 
 Κακώσεις μυών και συνδέσμων αυχένος
 Οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδής αρθρίτιδα αυχένος
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου αυχενικής μοίρας

small medium large x-largeΜέγεθος

25-28 30-36 36-41 41-46

6,4-9,5 7,6-10,5 8,9-12 10,2-13,5
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ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ01-2-008
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ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ “PHILADELPHIA“01-2-014 

Αυχενικό κολάρο από αεριζόμενο υλικό (plastazote) 12mm. Αποτελείται από δύο 
εργονομικές αυτοκόλλητες βαλβίδες για την ακινητοποίηση της κάτω γνάθου και του 
ινιακού οστού. Εφαρμόζεται σε ύπτια ή ορθή θέση. Εξασφαλίζει σταθερή στήριξη και 
σωστή εφαρμογή. Φέρει υποδοχή για την εφαρμογή ραχεοστερνικού ακινητοποιητή 
“Stabilizer” (Κωδικός 01-2-006). Ύψος κολάρου 11cm. Ακτινοδιαπερατό
Χρώμα: Μπεζ

small medium largeΜέγεθος

25-30 31-38 39-46Περίμετρος
αυχένoς (cm)

Ενδείξεις:
 Κολάρο πρώτων βοηθειών
 Αποθεραπεία εκφυλιστικών παθήσεων
 Κάταγμα ινιακού κονδύλου
 Κακώσεις μυών και συνδέσμων αυχένος
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου αυχενικής μοίρας

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ “PHILADELPHIA” ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΟΠΗ01-2-020

Κατασκευή από αεριζόμενο, υποαλλεργικό υλικό (plastazote). Αποτελείται από δύο 
εργονομικές βαλβίδες για την ακινητοποίηση της κάτω γνάθου και του ινιακού οστού. 
Εφαρμόζεται σε ύπτια ή ορθή θέση. Διαθέτει τραχειακή οπή. Κλείσιμο με αυτοκόλλητες 
δέστρες velcro. Φέρει υποδοχή για την εφαρμογή ραχεοστερνικού ακινητοποιητή 
“Stabilizer” (Κωδικός 01-2-006).  Ύψος 11cm.  Ακτινοδιαπερατό
Χρώμα: Μπεζ

small medium large x-largeΜέγεθος

25-33 33-41 41-49 49+Περίμετρος
αυχένος (cm)

Ενδείξεις:
 Κολάρο πρώτων βοηθειών
 Αποθεραπεία εκφυλιστικών παθήσεων
 Κάταγμα ινιακού κονδύλου
 Κακώσεις μυών και συνδέσμων αυχένος
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου αυχενικής μοίρας

ΡΑΧΕΟΣΤΕΡΝΙΚΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΗΣ “STABILIZER”01-2-006

Αυχενικό βοήθημα από άκαμπτο πλαστικό υλικό με επένδυση (plastazote). 
Εφαρμόζεται με ρυθμιζόμενους και αυτοκόλλητους ιμάντες με velcro. 
Προσαρμόζεται στους κωδικούς (01-2-020) και (01-2-014), με πρόσθια και 
οπίσθια σύνδεση.
Ακτινοδιαπερατός
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις: 
 Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε κατάγματα Α.Μ.Σ.Σ. 
 Κατάλληλο για άμεση εφαρμογή σε περιπτώσεις πρώτων βοηθειών

Μέγεθος: One size
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ΚΟΛΑΡΟ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ “AXLE”01-2-015

Κατασκευή από πολυαιθυλένιο, με εσωτερική αεριζόμενη και 
υποαλλεργική επένδυση (polyamide). Αποτελείται από δύο ερ-
γονομικές βαλβίδες αυτοκόλλητες με velcro. Διαθέτει τραχειακή 
οπή. Σύστημα ρύθμισης ύψους σε έξι θέσεις επιλογής (έκτασης ή 
υπερέκτασης του αυχένος), καθώς και μηχανισμό ρύθμισης της 
γωνίας στο υποσιαγώνιο. Διαθέτει αεροφόρες τομές. 
Ακτινοδιαπερατό

Ενδείξεις: 
 Θλάση αυχένος
 Κακώσεις μυών & συνδέσμων αυχένος
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου αυχενικής μοίρας
 Κάταγμα ινιακού κονδύλου
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα-οστεοαρθρίτιδα

Μέγεθος: One size

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ “VISTA”01-2-013 

Κατασκευή από foam υλικό πολυουρεθάνης με επένδυση βαμβακερή, αντιεφιδρωτική, υποαλλεργική 
και φιλική με το δέρμα. Τα τμήματα της πολυουρεθάνης είναι εύκαμπτα και επιμερίζουν την πίεση που 
ασκείται στην κάτω γνάθο και τον αυχένα. Τα αφρώδη τμήματα αφαιρούνται και πλένονται. Πρωτοπορι-
ακό σύστημα με ειδικό μηχανισμό που επιτρέπει την αυξομείωση του ύψους του κολάρου σε έξι θέσεις 
επιλογής. Ο τρόπος χρήσης του μηχανισμού είναι εύκολος και απλός. (Τραβήξτε προς τα έξω και περι-
στρέψτε το dial και επιλέξτε το επιθυμητό ύψος). Δε φέρει μεταλλικά στοιχεία. Διαθέτει ευρεία τραχειακή 
οπή. Περιορίζει το εύρος κίνησης της αυχενικής μοίρας. Εξασφαλίζει σταθερή υποστήριξη του ινιακού 
οστού. Μεγιστοποιεί τη φροντίδα του ασθενή και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα ερεθισμού του δέρματος. 
Είναι συμβατό με την Ακτινολογική Εξέταση, την Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία. 
Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός του κολάρου “VISTA” καλύπτει έξι μεγέθη σε ένα. 

Ενδείξεις: 
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου 

 αυχενικής μοίρας
 Κάταγμα ινιακού κονδύλου
 Κάταγμα εγκάρσιων αποφύσεων Άτλαντα 
 Κάταγμα πρόσθιου-οπίσθιου τόξου  

 Άτλαντα
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα - οστεοαρθρίτιδα
 Σπονδυλοδεσία Α.Μ.Σ.Σ.  

 (πρόσθια-οπίσθια)
 Δισκεκτομή-πεταλεκτομή  

 αυχενικού σπονδύλου
 Αρθροπλαστική μεσοσπονδυλίου δίσκου

Μέγεθος: One size
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ΚΟΛΑΡΟ “VISTA MULTIPOST”

VISTA COLLAR REPLACEMENT PADS “VISTA MULTIPOST” REPLACEMENT PADS
“VISTA CTO4” REPLACEMENT PADS

01-2-022

01-2-025 01-2-026

Ενδείξεις: 
 Αυχενική σπονδυλική στένωση
 Φλεγμονή αυχενικού σπονδύλου
 Οστεομυελίτιδα αυχενικού σπονδύλου
 Κάταγμα πετάλου Α3 έως Α7
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου αυχενικής μοίρας
 Κάταγμα ινιακού κονδύλου
 Κάταγμα εγκάρσιων αποφύσεων Άτλαντα 
 Κάταγμα πρόσθιου-οπίσθιου τόξου Άτλαντα
 Ρευματοειδή αρθρίτιδα-οστεοαρθρίτιδα
 Σπονδυλοδεσία Α.Μ.Σ.Σ. (πρόσθια-οπίσθια)
 Δισκεκτομή-πεταλεκτομή αυχενικού σπονδύλου
 Αρθροπλαστική μεσοσπονδυλίου δίσκου

Μέγεθος: One size

Ευρεία τραχειακή οπή

Ελεγχος  
της περιοχής 
του ινιακού οστού

Aρθρωτά αυχενικά πίεστρα

Κατασκευή από “foam” υλικό πολυουρεθάνης με επένδυση βαμβακερή, αντιεφιδρωτική, υποαλλεργική και φιλική με το δέρμα. Τα τμήματα της 
πολυουρεθάνης είναι εύκαμπτα και επιμερίζουν την πίεση που ασκείται στην κάτω γνάθο και τον αυχένα. Τα αφρώδη τμήματα αφαιρούνται και πλέ-
νονται. Πρωτοποριακό σύστημα με ειδικό μηχανισμό που επιτρέπει την αυξομείωση του ύψους του κολάρου σε έξι θέσεις επιλογής. Ο τρόπος χρήσης 
του μηχανισμού είναι εύκολος και απλός. (Τραβήξτε προς τα έξω και περιστρέψτε το “dial” για να επιλέξετε το επιθυμητό ύψος). Δε φέρει μεταλλικά 
στοιχεία. Διαθέτει ευρεία τραχειακή οπή. Περιορίζει το εύρος κίνησης της αυχενικής μοίρας. Βοηθά στη μείωση της πίεσης που ασκείται στην περιοχή 
και αποτρέπει τον ερεθισμό του δέρματος. Φέρει δύο αρθρωτά αυχενικά πίεστρα ρυθμιζόμενα σε ύψος με μηχανισμό, ώστε το κολάρο να είναι συμ-
βατό σε κάθε ασθενή. Ο θεράπων ιατρός έχει τη δυνατότητα να ελέγχει οπτικά το σημείο του αυχένα. Είναι συμβατό με την ακτινολογική εξέταση, την 
Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία. 

Μέγεθος: One size

Μέγεθος: One size
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ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ “VISTA THERAPY”  01-2-027

Ενδείξεις: 
 Ριζίτιδα
 Νευροπάθεια
 Μυϊκός σπασμός
 Αυχενικό σύνδρομο
 Ελαφρά κοίλη μεσοσπονδυλίου δίσκου
 Κεφαλαλγίες

Μέγεθος: One size

Κατασκευή από foam υλικό πολυουρεθάνης με επένδυση βαμβακερή, αντιεφιδρωτική, υποαλλεργική και φιλική με το δέρμα. Τα τμήματα της 
πολυουρεθάνης είναι εύκαμπτα και επιμερίζουν την πίεση που ασκείται στην κάτω γνάθο και τον αυχένα. Τα αφρώδη τμήματα αφαιρούνται και 
πλένονται. Πρωτοποριακό σύστημα με ειδικό μηχανισμό που επιτρέπει την αυξομείωση του ύψους του κολάρου σε έξι θέσεις επιλογής. Ο τρό-
πος χρήσης του μηχανισμού είναι εύκολος και απλός. (Τραβήξτε προς τα έξω και περιστρέψτε το dial για να επιλέξετε το επιθυμητό ύψος). 
Δε φέρει μεταλλικά στοιχεία. Διαθέτει ευρεία τραχειακή οπή.

Φερει δύο αρθρωτά αυχενικά πίεστρα, ρυθμιζόμενα σε ύψος με 
μηχανισμό, ώστε το κολάρο να είναι συμβατό σε κάθε ασθενή. 
Το «Vista Therapy» είναι σχεδιασμένο να μειώνει τα συμπτώ-
ματα από την κακή στάση της αυχενικής μοίρας (πρόσθια κλίση 
της κεφαλής). Η μη σωστή στάση της αυχενικής μοίρας δύναται 
να προκαλέσει μετατόπιση των σπονδύλων, ριζίτιδα και νευρο-
πάθεια. Η μη ισορροπημένη κατανομή βάρους στην αυχενική 
μοίρα οδηγεί σε επιδείνωση των μεσοσπονδήλιων δίσκων, συν-
δέσμων και μυών της περιοχής. Το κολάρο βελτιώνει τη στάση 
και την ευθυγράμμιση της αυχενικής μοίρας με τη βοήθεια ενσω-
ματωμένου αεροθαλάμου (εισαγωγή – εξαγωγή αέρα, με χρήση 
αντλίας). Στο οπίσθιο τμήμα του κολάρου υπάρχει ενσωματωμέ-
νο προσθαφαιρούμενο Gel pad για χρήση κρυοθεραπείας και 
θερμοθεραπείας, σε φλεγμονώδεις καταστάσεις.

H χρήση του κολάρου πρέπει να διαρκεί 
30 έως 60 λεπτά ημερησίως.
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ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ “DROPPED HEAD”01-2-021

Ενδείξεις: 
 Μυοπάθεια (“INEM”)
 Χαλαρή πτώση κεφαλής

Μέγεθος: One size

Σύστημα ελέγχου και βελτίωσης της χαλαρής πτώσης της κεφαλής. Φέρει μετωπιαία εσωτερικά 
τμήματα σιλικόνης. Βοηθά τους αδύναμους μύες και επιτρέπει στον ασθενή να κρατά το κεφάλι 
σε ορθή θέση. Ο ασθενής μπορεί να αναπνέει και να μιλά καλύτερα. Βελτιώνει το οπτικό 
του πεδίο περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο τραυματισμού από πτώση. Κατασκευή από μονής 
ελαστικότητας “AirRubber III” υλικό, υποαλλεργικό και φιλικό στο δέρμα. 

ΦΈΡΈΙ 
ΜΈΤΩΠΙΑΙΑ 
ΈΣΩΤΈΡΙΚΑ 
ΤΜΉΜΑΤΑ 
ΣΙΛΙΚΌΝΉΣ

ΙΣΌΘΈΡΜΙΚΌ

AEΡΙΖΌΜΈΝΌ

ANTIEΦIΔΡΩΤΙΚΌ

ΡΑΧΕΟΑΥΧΕΝΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ “SOMI”01-2-017 

Κατασκευή από ελαφρού τύπου αλουμίνιο με επένδυση υπο-
αλλεργική. Νάρθηκας στήριξης και ακινητοποίησης του ινιακού 
οστού και της κάτω γνάθου. Οι τηλεσκοπικοί μηχανισμοί ρύθμι-
σης του ύψους επιτρέπουν την ακινητοποίηση του αυχένος σε ου-
δέτερη θέση ή σε υπερέκταση. Το σύστημα υποστήριξης της κάτω 
γνάθου αφαιρείται εύκολα και αντικαθίσταται με την μετωπιαία 
επίδεση ώστε ο ασθενής να είναι λειτουργικός.
Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις: 
 Κάταγμα ινιακού κονδύλου
 Συντριπτικό κάταγμα σπονδύλου Α5-Θ1
 Σφηνοειδές κάταγμα σπονδύλου Α3-Θ1
 Σταθερό μεμονωμένο κάταγμα πετάλου
 Σταθερό μεμονωμένο κάταγμα οδοντοειδούς απόφυσης
 Κάταγμα ακανθωδών αποφύσεων σπονδύλου υποαξονικής
 Μετεγχειρητική χρήση σε αποθεραπεία Α.Μ.Σ.Σ. (πρόσθια,   

 οπίσθια, πολυεπίπεδη σπονδυλοδεσία)

Μέγεθος: One size

Κολάρα & Αυχενικοί νάρθηκες

12



OrthopedicsΚολάρα & Αυχενικοί νάρθηκες

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΧΕΝΟΘΩΡΑΚΙΚΟΣ “VISTA CTO4”01-2-024

Σύστημα ακινητοποίησης του τμήματος της αυχενικής και της 
ανώτερης θωρακοαυχενικής μοίρας. Αποτελείται από δύο τμήματα: 
Το αυχενικό κολάρο “VISTA MULTIPOST” και τον ραχεοστερνικό 
ακινητοποιητή. Ο ραχεοστερνικός ακινητοποιητής αποτελείται από το 
εμπρόσθιο και το οπίσθιο τμήμα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με 
ρυθμιζόμενες δέστρες και clips εύκολης εφαρμογής. Το εμπρόσθιο 
τμήμα του νάρθηκα ρυθμίζεται σε δύο σημεία: Tο πρώτο ρυθμίζει 
το ύψος στον θώρακα και το δεύτερο τη γωνία ακινητοποίησης της 
κεφαλής στο στέρνο. Το οπίσθιο τμήμα περιλαμβάνει ρυθμιζόμενη 
καθ’ ύψος λάμα αλουμινίου η οποία ελέγχει την ακινητοποίηση 
της αυχενοθωρακικής μοίρας. Το σύστημα CTO4 είναι καινοτόμο 
και υποστηρίζει τον ασθενή σε όλα τα στάδια της θεραπευτικής του 
αποκατάστασης. Είναι Ακτινοδιαπερατό και συμβατό με Μαγνητικό 
και Αξονικό τομογράφο.

Ενδείξεις: 
 Κάταγμα ινιακού κονδύλου
 Κάταγμα οδοντοειδούς απόφυσης
 Σταθερό υπεξάρθρημα Α3 έως Α7
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Α3 έως Α7
 Κάταγμα Α3 έως Α7 (σφηνοειδές-εκρηκτικό-συντριπτικό)
 Κάταγμα πλαγίων ογκωμάτων Α2 
 Κάταγμα Α2 με σπονδυλολίσθηση 
 Κάταγμα πρόσθιου-οπίσθιου τόξου Άτλαντα
 Οστεορθρίτιδα - ρευματοειδής αρθρίτιδα 
 Αρθροπλαστική μεσοσπονδυλίου δίσκου
 Σπονδυλοδεσία Α.Μ.Σ.Σ. 

 (πρόσθια-οπίσθια πολυεπίπεδη)
 Δισκεκτομή - πεταλεκτομή
 Σπονδυλεκτομή 

Μέγεθος: One size
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ΡΑΧΕΟΑΥΧΕΝΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ “MINERVA ΙΙ” 01-2-012

Κατασκευή από πολυαιθυλένιο, υψηλής ποιότητος και αντοχής. Εσωτερική 
υποαλλεργική επένδυση foam, προσθαφαιρούμενη και αυτοκόλλητη με velcro. 
Αεριζόμενη και αντιεφιδρωτική (πλένεται). Εφαρμόζει με αυτοκόλλητους και 
ρυθμιζόμενους ιμάντες με πλαστικές αγκράφες. Φέρει ενσωματωμένο μετωπιαίο 
ιμάντα ακινητοποίησης της κεφαλής. Το πρόσθιο σύστημα στήριξης της κάτω 
γνάθου, καθώς και το οπίσθιο, του ινιακού οστού, ρυθμίζονται σε θέσεις επι-
λογής. Το στήριγμα της κάτω γνάθου αφαιρείται εύκολα διευκολύνοντας τον 
ασθενή στη σίτιση. Ο νάρθηκας εφαρμόζεται και σε ύπτια θέση. 
Συμβατός σε Aξονική και Mαγνητική τομογραφία.

Ενδείξεις:
Συντηρητικά σε:
 Κάταγμα Α2 τύπου “HANGMAN FRACTURE”
 Ατλαντοαξονικό υπεξάρθρημα απαρεκτόπιστο
 Κάταγμα βάσης οδοντοειδούς απόφυσης
 Κάταγμα πλαγίων ογκωμάτων Α2
 Τραυματική σπονδυλολίσθηση τύπου Α2-Α3
 Κάταγμα εκρηκτικό πρόσθιου-οπίσθιου τόξου άτλαντα
 Σταθερό κάταγμα ακανθωδών αποφύσεων

Μετεγχειρητικά σε:
 Σπονδυλοδεσία Α.Μ.Σ.Σ. (πρόσθια, οπίσθια, πολυεπίπεδη)
 Αρθροπλαστική μεσοσπονδυλίων δίσκων Α.Μ.Σ.Σ.

Μέγεθος: One size

Κατασκευή από πολυαιθυλένιο, υψηλής ποιότητος και αντοχής. Υποαλλεργική 
επένδυση foam, προσθαφαιρούμενη και αυτοκόλλητη με velcro. Αεριζόμενη 
και αντιεφιδρωτική. Οι βάσεις στήριξης της κάτω γνάθου και του ινιακού οστού 
είναι από κράμα αλουμινίου. Εφαρμόζει με αυτοκόλλητους και ρυθμιζόμενους 
ιμάντες με πλαστικές αγκράφες. Φέρει ενσωματωμένο μετωπιαίο ιμάντα ακινητο-
ποίησης της κεφαλής. Το πρόσθιο τμήμα στήριξης της κάτω γνάθου, καθώς και 
το οπίσθιο του ινιακού οστού, ρυθμίζονται σε θέσεις επιλογής. Το στήριγμα της 
κάτω γνάθου αφαιρείται, διευκολύνοντας τον ασθενή στη σίτιση. Ο νάρθηκας 
εφαρμόζεται και σε ύπτια θέση. 
Συμβατός σε Aξονική και Mαγνητική τομογραφία.

Ενδείξεις:
Συντηρητικά σε:
 Κάταγμα Α2 τύπου “HANGMAN FRACTURE”
 Αντλαντοαξονικό υπεξάρθρημα στροφικό
 Κάταγμα βάσης οδοντοειδούς απόφυσης
 Κάταγμα πλαγίων ογκωμάτων Α2
 Τραυματική σπονδυλολίσθηση τύπου Α2-Α3
 Κάταγμα εκρηκτικό πρόσθιου-οπίσθιου τόξου άτλαντα
 Σταθερό κάταγμα ακανθωδών αποφύσεων

Μετεγχειρητικά σε:
 Σπονδυλοδεσία Α.Μ.Σ.Σ. (πρόσθια, οπίσθια, πολυεπίπεδη)
 Αρθροπλαστική μεσοσπονδυλίων δίσκων Α.Μ.Σ.Σ.

Μέγεθος: One size

ΡΑΧΕΟΑΥΧΕΝΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ “MINERVA CTO” 01-2-016
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ΡΑΧΕΟΑΥΧΕΝΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ “MINERVA III”01-2-028

Κατασκευή από πολυαιθυλένιο, υψηλής ποιότητος και αντοχής. Εσωτερική υποαλλεργική επένδυση foam, προ-
σθαφαιρούμενη και αυτοκόλλητη με velcro. Αεριζόμενη και αντιεφιδρωτική (πλένεται). Εφαρμόζει με αυτοκόλλη-
τους και ρυθμιζόμενους ιμάντες με πλαστικές αγκράφες. Φέρει ενσωματωμένο μετωπιαίο ιμάντα ακινητοποίησης 
της κεφαλής. Το πρόσθιο σύστημα στήριξης της κάτω γνάθου, καθώς και το οπίσθιο, του ινιακού οστού, ρυθμίζο-
νται σε θέσεις επιλογής. Το στήριγμα της κάτω γνάθου αφαιρείται εύκολα διευκολύνοντας τον ασθενή στη σίτιση. 
Ο νάρθηκας εφαρμόζεται και σε ύπτια θέση. 
Συμβατός σε Aξονική και Mαγνητική τομογραφία.

ΈΜΠΡΌΣΘΙΑ ΌΨΉ ΌΠΙΣΘΙΑ ΌΨΉ
Ενδείξεις:
Συντηρητικά σε:
 Κάταγμα Α2 τύπου “HANGMAN FRACTURE”
 Ατλαντοαξονικό υπεξάρθρημα απαρεκτόπιστο
 Κάταγμα βάσης οδοντοειδούς απόφυσης
 Κάταγμα πλαγίων ογκωμάτων Α2
 Τραυματική σπονδυλολίσθηση τύπου Α2-Α3
 Κάταγμα εκρηκτικό πρόσθιου-οπίσθιου τόξου άτλαντα
 Σταθερό κάταγμα ακανθωδών αποφύσεων

Μετεγχειρητικά σε:
 Σπονδυλοδεσία Α.Μ.Σ.Σ. (πρόσθια, οπίσθια, πολυεπίπεδη)
 Αρθροπλαστική μεσοσπονδυλίων δίσκων Α.Μ.Σ.Σ.

Μέγεθος: One size
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ΔΥΝΑΜΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ “TORQUE DRIVER”01-2-011

Δυναμοκατσάβιδο για την εφαρμογή του νάρθηκα 
επεμβατικής αυχενικής στήριξης “HALO VEST” 
(Κωδικός 01-2-010).
Επιτυγχάνει τη διαβάθμιση πίεσης των ήλων 
στην κρανιακή κοιλότητα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ “HALO VEST”01-2-010

Αποτελείται από:
α) Στεφάνη κρανιακής στήριξης
Κατασκευή από σύνθετο υλικό carbon-fiber, εξαιρετικής ποιότητος και αντοχής. 
Διαθέτει τέσσερις ήλους διάτρησης από τιτάνιο. Τρεις οδηγοί εφαρμογής και αυχε-
νική έλξη από carbon-fiber.
β) Νάρθηκας θώρακος “Halo Vest” 
Κατασκευή από διαμορφωμένο πολυαιθυλένιο, επενδεδυμένο εσωτερικά με 
μαλακό συνθετικό μάλλινο ύφασμα, υποαλλεργικό. Διαθέτει ρυθμιζόμενους 
ορθοστάτες από τιτάνιο, με τους οποίους επιτυγχάνεται η γωνίωση και το ύψος της 
στεφάνης της κρανιακής στήριξης.

Η εφαρμογή της στεφάνης γίνεται με ειδικό δυναμοκατσάβιδο, με το οποίο 
επιτυγχάνεται η διαβάθμιση πίεσης των ήλων στην κρανιακή κοιλότητα 
(Κωδικός 01-2-011 “Torque Driver”).

Συντομεύει τη διάρκεια της νοσοκομειακής περίθαλψης.
Επιτυγχάνει την σταθεροποίηση του αυχένος. 
Επιτρέπει την κινητικότητα των άνω άκρων. 
Συμβατός σε Aξονική και Mαγνητική τομογραφία.

Ενδείξεις: 
 Κάταγμα Α2 τύπου “HANGMAN FRACTURE”
 Συντριπτικό κάταγμα πλαγίου ογκώματος άτλαντα
 Αποσπαστικό κάταγμα πλαγίου ογκώματος άτλαντα
 Εγκάρσιο κάταγμα βάσης οδοντοειδούς απόφυσης μικρής παρεκτόπισης
 Εγκάρσιο κάταγμα ινιακού κονδύλου
 Εκρηκτικό κάταγμα σώματος σπονδύλου υποαξονικής (Α3-Α7)
 Ατλαντοϊνιακό εξάρθρημα μικρής παρεκτόπισης
 Ατλαντοαξονικό υπεξάρθρημα μικρής παρεκτόπισης
 Ασταθές κάταγμα τύπου “TEARDROP FRACTURE” (A3-A7)
 Τραυματική σπονδυλολίσθηση (Α2-Α3) 

παιδικό ενηλίκων x-largeΜέγεθος

44-50 50-58 58-65Περίμετρος
στεφάνης (cm)

72-90 90-108 102-121Περίμετρος
θώρακος (cm)

Κολάρα & Αυχενικοί νάρθηκες
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Orthopedics Ώμος & Άνω άκρο

ΟΚΤΟΕΙΔΗΣ ΕΠΙΔΕΣΗ “TORSO SUPPORT”02-2-003

Κατασκευή από πρωτοποριακό αφρώδες, αεριζόμενο υλικό “AirSANMED”, το 
οποίο διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του δέρματος. Εξωτερική επένδυση από 
“laminate”. Εσωτερική επένδυση από βαμβακερό, αντιβακτηριδιακό και αντιεφι-
δρωτικό υλικό. Ημιάκαμπτο πλαστικό
πίεστρο ωμοπλάτης με αγκράφες για σω-
στή εφαρμογή και μέγιστη ακινητοποίηση 
της κλείδας. Οι ιμάντες είναι μη ελαστικοί.
Κόβονται στο επιθυμητό μήκος, ώστε να 
προσαρμόζονται σε όλα τα μεγέθη. Δια-
θέτει προσθαφαιρούμενα μαξιλάρια από 
αφρώδες υλικό.

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε κατάγματα κλείδας (μεσότητα κλείδας,  

 εσωτερικού-εξωτερικού περιφερικού τμήματος κλείδας)

Μέγεθος: One size

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΕΙΔΑΣ “SM”02-2-021

Νάρθηκας ακινητοποίησης κλείδας με αυτοκόλλητους ιμάντες αφρώδους επένδυ-
σης. Κλείσιμο με velcro για μέγιστη άνεση και εύκολη εφαρμογή.

Ενδείξεις
 Συντηρητική αποκατάσταση σε κατάγματα κλείδας (μεσότητα κλείδας,  

 εσωτερικού-εξωτερικού περιφερικού τμήματος κλείδας)

Μέγεθος: One size

ΟΚΤΩΕΙΔΗΣ ΕΠΙΔΕΣΗ ΚΛΕΙΔΑΣ “SK”02-2-020

Ραχιαία οκτωειδής στήριξη με ρυθμιζόμενες τιράντες και κλείσιμο με velcro για 
εύκολη εφαρμογή. Κατασκευή από βαμβακερό ύφασμα με εσωτερική αφρώδη 
επένδυση foam για μέγιστη άνεση. Φέρει ραχιαίο πλαστικό τρίγωνο στο ύψος 
της ωμοπλάτης.

Ενδείξεις
 Συντηρητική αποκατάσταση σε κατάγματα κλείδας (μεσότητα κλείδας,  

 εσωτερικού-εξωτερικού περιφερικού τμήματος κλείδας)

small medium large x-largeΜέγεθος

61-76 76-91 91-107 107-122Περίμετρος  
στέρνου (cm)
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΚΡΩΜΙΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ “KENNY HOWARD”03-2-036

Κατασκευή από αεριζόμενο, υποαλλεργικό, αφρώδες υλικό foam, ανοικτών κυψε-
λίδων. Ανατομικός φάκελος που θέτει την άρθρωση του αγκώνος σε ορθή σταθερή 
γωνία 90°. Ειδικό ανατομικό πίεστρο συμπίεσης ακρωμίου. Πέντε ρυθμιζόμενοι ιμά-
ντες ακινητοποίησης, οι οποίοι φέρουν αρίθμηση για εύκολη και σωστή εφαρμογή. 
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις: 
 Κάκωση ακρωμιοκλειδικής με διάταση συνδέσμου
 Κάταγμα ακρωμίου μικρής παρεκτόπισης
 Απαρεκτόπιστο κάταγμα ακρωμίου
 Υπεξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής με ρήξη ακρωμιοκλειδικού συνδέσμου

small medium large x-largeΜέγεθος

22-26 26-30 30-34 34-36Περίμετρος  
βραχιονίου (cm)

Ώμος & Άνω άκρο

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ 15°-30° “O-SLING”03-2-030

Κατασκευή από αφρώδες υλικό foam, υψηλής πυκνότητος, με ειδική εξω-
τερική αεριζόμενη και αντιεφιδρωτική επένδυση. Ιμάντας ρυθμιζόμενου 
ύψους, με μαξιλαράκι ώμου. Ζώνη σταθεροποίησης του νάρθηκα περιμετρι-
κά του κορμού. Ανατομικό πλευρικό κοίλωμα για σωστή εφαρμογή. Αυτο-
κόλλητος φάκελος συγκράτησης του αντιβραχίου. Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις: 
 Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε αρθροσκοπική επέμβαση ώμου
 Κατάλληλος για συρραφή τενόντων πετάλου

 (small/medium “rotator cuff”) 
 Αρθροπλαστική ώμου

Μέγεθος: One size

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ 30° “B-SLING”03-2-029

Κατασκευή από αφρώδες υλικό foam, υψηλής πυκνότητος. Ανατομικό πλευρικό 
κοίλωμα για σωστή εφαρμογή. Αυτοκόλλητος φάκελος ακινητοποίησης του αντι-
βραχίου. Οι ρυθμιζόμενες τιράντες θώρακος και αυχένος, επιτρέπουν τη σωστή 
στήριξη. Ο εργονομικός σχεδιασμός του νάρθηκα επιτυγχάνει την πλήρη ακινητο-
ποίηση της άρθρωσης του ώμου. Το μπαλάκι συμπίεσης βοηθά στην αύξηση της 
κυκλοφορίας του αίματος και τη μυϊκή ενδυνάμωση. Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις:
Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:
 Οπίσθιο κάταγμα άνω κεφαλής βραχιονίου 
 Πρόσθιο κάταγμα κάτω κεφαλής βραχιονίου
 Συρραφή τενόντων πετάλου (small/medium “rotator cuff”)
 Αρθροσκοπική αποσυμπίεση υπακρωμιακού χώρου  

 “Σύνδρομο Υπακρωμιακής Πρόσκρουσης”

Μέγεθος: One size
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ 15°-60°03-2-031

Κατασκευή από επενδεδυμένο PVC υψηλής πυκνότητος και 
αντοχής. Διαθέτει δύο πλευρικούς αεροθαλάμους για απα-
γωγική ακινητοποίηση από 15° έως 45° (small) ή από 30° έως 
60° (large). Αυτοκόλλητη θωρακική ζώνη. Αυχενική τιράντα 
στήριξης και σταθεροποίησης του νάρθηκα. Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις:
 Μετεγχειρητική αποκατάσταση

 σε αρθροσκοπική επέμβαση ώμου
 Κατάλληλος για συρραφή τενόντων

 πετάλου (small/medium “rotator cuff”)
 Ολική αρθροπλαστική ώμου

Μέγεθος: One size

Αεροθάλαμος 
απαγωγής

30° έως 60° (large)

Αεροθάλαμος 
απαγωγής

15° έως 45° (small)

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ 15°03-2-136

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 άσκη-
σης δακτύλων και παλάμης. Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις: 
 Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε αρθροσκοπική επέμβαση ώμου
 Κατάλληλος για συρραφή τενόντων πετάλου (small/medium “rotator cuff”) 
 Αρθροπλαστική ώμου

small medium large x-largeΜέγεθος

25-28 28-30 30-33 33-36Μήκος  
αντιβραχίου (cm)

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗΣ ΩΜΟΥ “ABD”03-2-039

Μεταλλικός νάρθηκας ακινητοποίησης και ρύθμισης έξω στροφής ώμου από 0° 
έως 90°. Μεταλλική λάμα ακινητοποίησης, επενδεδυμένη από μαλακό αφρώδες 
υλικό foam. Οι επενδύσεις του νάρθηκα είναι αφαιρούμενες και πλένονται. Φέρει 
ιμάντες ρυθμιζόμενoυς και μαξιλάρι αποφόρτισης της πίεσης του αυχένος. Ειδική 
λαβή στήριξης της άκρας χειρός, εργονομικά σχεδιασμένη. Ιδανική ακινητοποίηση 
του βραχίονος και αποφόρτιση του ώμου. Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις: 
 Μετεγχειρητικά σε επέμβαση ώμου και κάταγμα βραχιονίου
 Αρθροσκοπική αποσυμπίεση υπακρωμιακού χώρου
 Αρθροσκοπική επανακαθήλωση ανωτέρου τμήματος επιχειλίου χόνδρου  

 (με ή χωρίς συρραφή κεφαλής δικεφάλου)
 Συρραφή τενόντων πετάλου (small “rotator cuff”)
 Εξάρθρωση ή υπεξάρθρημα άρθρωσης ώμου

small medium large x-largeΜέγεθος

25-28 28-30 30-33 33-36Μήκος  
αντιβραχίου (cm)

Ώμος & Άνω άκρο
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ 0°-90° 
“CONTROLFLEX” (“ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ”)

03-2-043

Μεταλλικός, ελαφρύς σκελετός, υψηλής ποιότητος και αντοχής. Επενδεδυμένος 
από μαλακό, αφρώδες, αεριζόμενο και αντιεφιδρωτικό υλικό “AirDistance”. 

Το τμήμα της πλευρικής στήριξης διαθέτει εύκαμπτες μπανέλες σταθεροποίησης. 
Το τμήμα του άνω άκρου διαθέτει δύο ιμάντες στο αντιβράχιο και έναν στο 
βραχιόνιο. Η λαβή διατηρεί τον καρπό σε ουδέτερη θέση και επιτρέπει τις 
ασκήσεις των μυών της άκρας χειρός και του αντιβραχίου. 

Μεταλλικός, πολυκεντρικός μηχανισμός, κατασκευασμένος από ελαφρύ κράμα 
αλουμινίου. Διαθέτει μπουτόν ασφαλείας αμφίπλευρα. Επιτυγχάνει ρύθμιση 
απαγωγικής ακινητοποίησης ώμου σε θέσεις επιλογής 0°, 15°, 30°, 60°, 75° και 
90°. Εφαρμόζεται αυτοκόλλητα στον νάρθηκα για την σταθεροποίηση του άνω 
άκρου. 

Αφρώδες αντιστήριγμα ρύθμισης της προσαγωγής ή απαγωγής του ώμου, όταν 
αυτή απαιτείται. Εφαρμόζεται με ιμάντες (στις δύο πλευρές του πολυκεντρικού 
μηχανισμού) μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η επιθυμητή θέση της άρθρωσης 
του ώμου.

Αυτοκόλλητη ζώνη εφαρμογής στη μέση. Ιμάντας ανάρτησης που προσαρμόζεται 
με clip στον θώρακα και με velcro στη ραχιαία πλευρά. 
Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις: 
Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:
 Ολική αρθροπλαστική ώμου
 Ημιολική αρθροπλαστική ώμου
 Συρραφή τενόντων πετάλου (small/medium/large “rotator cuff”)
 Οστεοσύνθεση σε παρεκτοπισμένο κάταγμα μείζονος βραχιονίου
 Οπίσθιο κάταγμα άνω κεφαλής βραχιονίου 
 Πρόσθιο κάταγμα κάτω κεφαλής βραχιονίου
 Αρθροσκοπική αποσυμπίεση υπακρωμιακού χώρου  

 “Σύνδρομο Υπακρωμιακής Πρόσκρουσης”
 Αποκατάσταση σε αρθροσκοπική επέμβαση ώμου

small medium largeΜέγεθος

150-165 165-175 175+Ύψος  
ασθενή (cm)

Ώμος & Άνω άκρο
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Ελαστικό βοήθημα ισχυρής συμπίεσης ώμου-βραχίονα. Φέρει εγκάρσια θωρακική 
αυτοκόλλητη και ρυθμιζόμενη δέστρα ακινητοποίησης. Αποφορτίζει τον ώμο και 
μειώνει το άλγος (λόγω φλεγμονής ή κακώσεων). Κατάλληλος και για αθλητικές 
δραστηριότητες. Η πλέξη είναι χωρίς ραφή και περιέχει μικροκάψουλες aloe vera. 
Αμφιδέξιος. Χρώμα: Mαύρο, Γκρι

Ενδείξεις: 
 Εκφυλιστική αρθρίτιδα ώμου
 Τραυματικές κακώσεις ώμου
 Επανένταξη στην άθληση

small medium large x-largeΜέγεθος

23-27 27-31 31-34 34-37Περίμετρος  
βραχιονίου (cm)

ΩΜΙΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ02-2-006

ΩΜΙΤΗΣ ΜΟΝΟΣ NEOPRENE02-2-009

Ωμίτης από neoprene 3mm, με εσωτερική υποαλλεργική επένδυση.  
Εγκάρσια δέστρα στήριξης του ώμου. Aμφιδέξιος.
Χρώμα: Μπλε

Ενδείξεις:
 Επανένταξη στην άθληση μετά από κακώσεις,  

 τραυματισμούς και εξάρθρημα ώμου

small medium large x-largeΜέγεθος

23-27 27-31 31-34 34-37Περίμετρος  
βραχιονίου (cm)

Κατασκευή από μαλακό ελαστικό ActivePren 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 άρ-
θρωσης. Εύκολος στη χρήση και την εφαρμογή.
Αμφιδέξιος. 

Ενδείξεις: 
 Τραυματικές κακώσεις ώμου
 Κάκωση ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης
 Χρόνια περιαρθρίτιδα ώμου
 Υπεξάρθρημα ώμου
 Επανένταξη στην άθληση μετά από τραυματισμό

χ-small small medium large x-largeΜέγεθος

23,5-26 26,5-28 28,5-31 31,5-34 34,5-36Περίμετρος  
βραχιονίου (cm)

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΩΜΟΥ - ΒΡΑΧΙΟΝΑ02-2-005

Ώμος & Άνω άκρο
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Εξαιρετικό βοήθημα για κινητική αποκατάσταση, ενδυνάμωση του μυϊκού συστήματος 
και προστασία των συνδέσμων και των αρθρώσεων. Κατασκευή από πρωτοποριακό 
AirDistance II υλικό, τριών τμημάτων (polyamide, EVA foam-polyamide 3D). 
Αεριζόμενο, αντιβακτηριδιακό, υποαλλεργικό και αντιεφιδρωτικό. Ο νάρθηκας φέρει 
ανοικτή επίδεση στον βραχίονα και αυτοκόλλητο θωρακικό ιμάντα, με ειδική ωμική 
πελότα, για σωστή εφαρμογή. Επίσης ο νάρθηκας έχει σύστημα ρύθμισης της απαγωγής 
του ώμου. Ο ιμάντας του βραχίονα είναι επενδεδυμένος με σιλικόνη προς αποφυγή 
μετατόπισης του νάρθηκα. Μειώνει το άλγος. Επιτυγχάνει αποφόρτιση των μυών και των 
συνδέσμων του ώμου. Κατάλληλος για μακροχρόνια θεραπευτική χρήση. Αμφιδέξιος. 
Χρώμα: Mαύρο, Γκρι
Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε υπεξάρθρημα ώμου

small medium large x-largeΜέγεθος

25-29

80-110

29,5-33

80-110

33,5-37

90-140

37,5-41

90-140

Περίμετρος  
βραχίονος  (cm)
Περίμετρος  
θώρακος  (cm)

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΩΜΟΥ “NEUROMASTER”02-2-004

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ “SARMIENTO SEMI-RIGID”02-2-001

Ελαφρύς, διαμορφωμένος νάρθηκας, κατασκευασμένος από ημιεύκαμπτο αφρώδες 
υλικό foam, τριπλής επίστρωσης. Εξωτερική υφασμάτινη επένδυση. Εσωτερική επέν-
δυση “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 εφαρμόζε-
ται πριν την τοποθέτηση του νάρθηκα. Αμφιδέξιος.      Ακτινοδιαπερατός.
Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε κάταγμα διάφυσης βραχιονίου  

 (σφηνοειδές, εγκάρσιο, συντριπτικό, λοξό, απαρεκτόπιστο)

small medium large x-largeΜέγεθος

20-28

30

28-35,5

32

30,5-38

34

35,5-43

35

Περίμετρος  
βραχιονίου (cm)
Μήκος
νάρθηκα (cm)

Κατασκευή από πολυπροπυλένιο, με εσωτερική υποαλλεργική αφρώδη επένδυση κλει-
στών κυψελίδων (plastazote). Η ακινητοποίηση του ώμου ελέγχεται με ρυθμιζόμενη 
τιράντα στήριξης, εγκάρσια του στέρνου, χωρίς περιορισμό της κινητικότητας των μυών. 
Η περιφερειακή συμπίεση του βραχιονίου επιτυγχάνεται με δυο αυτοκόλλητους σταθε-
ροποιητικούς ιμάντες. Ο νάρθηκας επιτρέπει την κινητικότητα του αγκώνος. Στη συσκευ-
ασία περιλαμβάνονται δυο ελαστικές κάλτσες βραχιονίου που τοποθετούνται πριν την 
εφαρμογή του νάρθηκα. Αμφιδέξιος. Ακτινοδιαπερατός.

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε κάταγμα διάφυσης βραχιονίου  

 (σφηνοειδές, εγκάρσιο, συντριπτικό, λοξό, απαρεκτόπιστο)

small medium large x-largeΜέγεθος

20-28 28-35,5 30,5-38 35,5-43Περίμετρος  
βραχιονίου (cm)

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ “SARMIENTO”02-2-010

Ώμος & Άνω άκρο
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Κατασκευή από μαλακό, ανθεκτικό και αεριζόμενο ύφασμα. Φέρει επενδεδυμένο 
ιμάντα ακινητοποίησης και υποδοχή για τον αντίχειρα. Αυτοκόλλητη, 
ρυθμιζόμενη τιράντα ανάρτησης και μαξιλαράκι αποφόρτισης του ώμου 
από αφρώδες υλικό foam. 
Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις ώμου, 

 βραχίονος και αγκώνος
 Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε εξάρθρημα ώμου

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝA ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ03-2-011

Κατασκευή από μαλακό, αφρώδες υλικό foam. Ρυθμιζόμενες τιράντες 
ανάρτησης χειρός. Αυτοκόλλητη εγκάρσια θωρακική φάσα πλήρους 
ακινητοποίησης ώμου και βραχίονος. Στήριξη του αγκώνος σε κάμψη 90°. 
Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις: 
 Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε εξάρθρημα ώμου
 Κατάλληλος για εξάρθρημα στερνοκλειδικής άρθρωσης
 Υποκεφαλικό κάταγμα βραχιονίου
 Κάταγμα ελάσσονος βραχιονίου

Μέγεθος: One size

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ-ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝA03-2-137 

small medium large x-largeΜέγεθος

25-28 28-30 30-33 33-36Μήκος  
αντιβραχίου (cm)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ03-2-014

Κατασκευή από δικτυωτό ύφασμα, υποαλλεργικό και αεριζόμενο, υψηλής ποιό-
τητoς. Φέρει ρυθμιζόμενο ιμάντα ανάρτησης. Μαξιλαράκι αποφόρτισης του αυχένος 
και υποδοχή για τον αντίχειρα.
Αμφιδέξιος. 

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις ώμου,  

 βραχίονος και αγκώνος
 Μετεγχειρητική χρήση

small medium large x-largeΜέγεθος

25-28 28-30 30-33 33-36Μήκος  
αντιβραχίου (cm)

Ώμος & Άνω άκρο
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ03-1-008

Από βαμβακερό ύφασμα με ρυθμιζόμενη τιράντα ανάρτησης και προστατευτικό 
αφρώδες μαξιλάρι ώμου. Ανακουφίζει και κρατά τον αγκώνα σε γωνία 90°. Υποδο-
χή για τον αντίχειρα. Πλένεται.
Αμφιδέξιος.
Χρώμα: Γκρι, Μπλε

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις ώμου,  

 βραχίονος και αγκώνος
 Μετεγχειρητική χρήση

small medium large x-largeΜέγεθος

30-33 33-36 36-38 38-43Μήκος  
αντιβραχίου (cm)

ΤΙΡΑΝΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΛΗ03-2-003

Ρυθμιζόμενος ιμάντας από αφρώδες υλικό foam. Αυτοκόλλητο 
κλείσιμο με velcro. Διατίθεται και σε συσκευασία των 10 τεμαχίων. 
Διαστάσεις: 5 x 112cm

Ενδείξεις: 
 Στήριξη του άνω άκρου σε ναρθηκοποίηση
 Συντηρητική αποκατάσταση σε απλές κακώσεις ώμου,  

 βραχίονος, αγκώνος

Μέγεθος: One size

Ώμος & Άνω άκρο

ΤΙΡΑΝΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ03-2-002

Ρυθμιζόμενη τιράντα δυο σημείων από αφρώδες υλικό foam. 
Αυτοκόλλητο κλείσιμο με velcro σε δυο σημεία για τη στήριξη του ώμου 
και του βραχίονα.

Ενδείξεις: 
 Στήριξη του άνω άκρου σε ναρθηκοποίηση
 Συντηρητική αποκατάσταση σε απλές κακώσεις ώμου,  

 βραχίονος, αγκώνος

small medium large x-largeΜέγεθος

5x102 5x117 5x132 5x145Διαστάσεις  
τιράντας (cm)
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Αυτοκόλλητη επίδεση αγκώνος, από neoprene. Προσφέρει ομοιόμορφη συμπίεση 
και σταθερή θερμοκρασία στην πάσχουσα περιοχή. Ιδιαίτερα εύκολη εφαρμογή. 
Αμφιδέξια.

Ενδείξεις: 
 Ανακουφίζει από το άλγος λόγω αρθρίτιδας και ελαφρών κακώσεων αγκώνος
 Ιδανικό για επανένταξη στην άθληση

Μέγεθος: One size

ΑΓΚΩΝΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ03-2-009

Εύχρηστη, 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.  
Αμφιδέξια. 
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις: 
 Ανακουφίζει από το άλγος λόγω αρθρίτιδας  

 και ελαφρών κακώσεων αγκώνος

small medium large x-largeΜέγεθος

23-25 27-28 29-30 32-33Περίμετρος
αγκώνος (cm)

xx-large

34-36

ΕΠΙΔΕΣΗ ΑΓΚΩΝΟΣ NEOPRENE03-2-057

ΑΓΚΩΝΙΔΑ NEOPRENE 03-2-110

Βοήθημα από neoprene 3mm, άριστης ποιότητος και αντοχής. Εσωτερική 
ισοθερμική και αντιεφιδρωτική επένδυση. Αυτοκόλλητη δέστρα πίεσης 
στην περιοχή των κονδύλων. Αμφιδέξια. 
Χρώμα: Μπλε

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση επικονδυλίτιδος αγκώνος (έσω/έξω)
 Κακώσεις τενόντων-συνδέσμων
 Ιδανική για επανένταξη στην άθληση

small medium large x-largeΜέγεθος

21-24 24-27 27-30 30-33Περίμετρος
αγκώνος (cm)

xx-large

34-37

Ώμος & Άνω άκρο
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ΑΓΚΩΝΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΠΙΕΣΤΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ03-2-054

Αγκωνίδα από ελαστικό υλικό, υψηλής αντοχής, με πίεστρο σιλικόνης για ανακού-
φιση από τον πόνο. Αυτοκόλλητη δέστρα στην περιοχή των κονδύλων. Παρέχει 
ομοιόμορφη συμπίεση στα μαλακά μόρια και στους ιστούς. 
Αμφιδέξια. 

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση επικονδυλίτιδος αγκώνος (έσω/έξω)
 Κακώσεις τενόντων-συνδέσμων
 Πρόληψη κακώσεων και υποστήριξη στις αθλητικές δραστηριότητες

small medium large x-largeΜέγεθος

20-23 23-25 25-28 28-30Περίμετρος
αγκώνος (cm)

ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΟ ΜΕ ΠΙΕΣΤΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ03-2-058

Βοήθημα επικονδυλίτιδος neoprene, με εσωτερική υποαλλεργική επένδυση. 
Το πίεστρο σιλικόνης επιτυγχάνει επιπλέον προστασία και σωστή συμπίεση. 
Η αυτοκόλλητη δέστρα σταθεροποιεί ομοιόμορφα το περιαγκώνιο. 
Ρυθμιζόμενο κλείσιμο velcro για εύκολη προσαρμογή και σταθεροποίηση. 
Αμφιδέξιο. 

Ενδείξεις: 
 Πρόληψη και αποθεραπεία της επικονδυλίτιδος αγκώνος 
 Ιδανικό για αθλητικές δραστηριότητες

small medium large x-largeΜέγεθος

20-23 23-25 25-28 28-30Περίμετρος
αντιβραχίου (cm)

Από επενδεδυμένο neoprene 3mm. Ρυθμιζόμενη αυτοκόλλητη δέστρα, με 
μαξιλαράκι πίεσης των μαλακών μορίων και συνδέσμων. Αμφιδέξια.
Χρώμα: Μπλε

Ενδείξεις: 
 Πρόληψη και αποθεραπεία της επικονδυλίτιδος αγκώνος 
 Ιδανικό για αθλητικές δραστηριότητες

small medium large x-largeΜέγεθος

21-24 24-27 27-30 30-33Περίμετρος
αντιβραχίου (cm)

ΔΕΣΤΡΑ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΟΣ NEOPRENE03-2-123

Ώμος & Άνω άκρο
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Πρωτοποριακή κατασκευή από 3D μη ελαστικό υλικό. Φέρει εσωτερικά “pad” 
σιλικόνης για αποφόρτιση και βαθμιαία θεραπευτική συμπίεση στους ερεθισμένους 
τένοντες και ιστούς. Οι συχνές μικρομαλάξεις κατά την κίνηση, λόγω της σιλικόνης, 
αυξάνουν τη ροή του αίματος και ανακουφίζουν από το άλγος. Ο αυτοκόλλητος 
εργονομικός ιμάντας περίδεσης το καθιστά κοινού μεγέθους. Η δέστρα επικονδυλίτιδος 
φέρει μηχανισμό βαθμιαίας συμπίεσης “CCA” ο οποίος αποτελείται από μέρη 
polyamide με μεταλλικές ίνες επικαλυμμένες με πλαστικό υλικό. Αμφιδέξιο. 

Κατασκευή από ύφασμα τριών στρωμάτων: Εξωτερική επένδυση από αυτοκόλλητο 
polyamide και εσωτερικά από foam «Unipren» και «Jersey». Ειδικά σχεδιασμένος 
για τη βελτίωση της ωλένιας νευρίτιδας συγκρατώντας ταυτόχρονα την άρθωση του 
αγκώνος στην επιθυμητή θέση έκτασης. Φέρει διαμορφώσιμες λάμες αλουμινίου 
για τον περιορισμό της κάμψης ώστε να ελαχιστοποιείται ο πόνος. Ο νάρθηκας είναι 
ελαφρύς, δύναται να χρησιμοποιηθεί και κατά την διάρκεια της νύχτας, αποτρέποντας 
την ακούσια κάμψη του αγκώνος. Στην περιοχή της κοιλότητας του αγκώνος ο 
νάρθηκας είναι ανοιχτός, για λόγους υγιεινής φροντίδας, και αλλαγής των επιδέσμων 
χωρίς να αφαιρείται (αν έχει προηγηθεί χειρουργείο). Αμφιδέξιος. 
Χρώμα: Mαύρο

Ενδείξεις: 
 Ωλένια νευρίτιδα
 Κάταγμα αγκώνος
 Μετεγχειρητική χρήση
 Δυσκαμψία αγκώνος

Μέγεθος: One size 
Υψος νάρθηκα: 31cm

Ενδείξεις: 
 Έσω επικονδυλίτιδα αγκώνος (“Golfer’s elbow”)
 Έξω επικονδυλίτιδα αγκώνος (“Tennis elbow”)

Μέγεθος: One size 
Καλύπτει περίμετρο αντιβραχίου από 20cm έως 33cm

22 έως 36
Περίμετρος
βραχίονος (cm)*

ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΟ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ “CCA”

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΩΛΕΝΙΑΣ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑΣ

03-2-006 

03-2-077

Ώμος & Άνω άκρο
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Κατασκευή από ελαφρύ αλουμίνιο υψηλής αντοχής, με εσωτερική αφρώδη επένδυ-
ση foam, υποαλλεργική και αντιεφιδρωτική. Αυτοκόλλητοι επενδεδυμένοι ιμάντες 
σταθεροποίησης του νάρθηκα στο βραχίονα και αντιβράχιο. Πολυκεντρικός μηχανι-
σμός που επιτρέπει τον έλεγχο της κάμψης και της έκτασης ανά 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.

03-2-056 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΟΣ

Ενδείξεις: 
 Κατάγματα κεφαλής κερκίδος 
 Κατάγματα ωλεκράνου
 Κάταγμα έσω/έξω κονδύλων
 Μετατραυματικές ρήξεις συνδέσμων-τενόντων
 Ολική αρθροπλαστική αγκώνος
 Ρήξη δικεφάλου - τρικεφάλου βραχιονίου
 Εξάρθρημα αγκώνος 
 Αποκατάσταση ρήξης θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος

Μέγεθος: One size

Κατασκευή από ελαφρύ αλουμίνιο υψηλής αντοχής, με εσωτερική αφρώδη 
επένδυση υποαλλεργική και αντιεφιδρωτική. Αυτοκόλλητοι ιμάντες σταθεροποίησης 
του νάρθηκα στον βραχίονα και το αντιβράχιο. Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης 
που επιτρέπει τον έλεγχο της κάμψης και της έκτασης του αγκώνα κατά διαστήματα.
α) Κάμψη: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
β) Εκταση: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90
γ) Υπερέκταση: -10° έως 0°
Ρυθμιζόμενη τιράντα ανάρτησης άκρας χειρός με αφρώδη επένδυση και μαξιλάρι 
αποφόρτισης του αυχένα. Τηλεσκοπικό σύστημα αυξομείωσης του νάρθηκα (στον 
βραχίονα και στο αντιβράχιο).
Στον νάρθηκα προσαρμόζεται παλαμιαία λαβή. Η εφαρμογή γίνεται τηλεσκοπικά 
και επιτυγχάνει τον περιορισμό του πρηνισμού ή του υπτιασμού του αντιβραχίου 
όταν απαιτείται, διατηρώντας την άκρα χείρα σε ουδέτερη θέση. Ο νάρθηκας είναι 
ιδιαίτερα ελαφρύς. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Η σωστή μεγεθοποίηση επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικού κλειδιού alen, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ασθενή.

Χρώμα: Μαύρο. Μέγεθος: One size.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΟΣ “ROM ORTHOSIS”03-2-070

Ενδείξεις: 
 Κατάγματα κεφαλής κερκίδος 
 Κατάγματα ωλεκράνου
 Κάταγμα έσω/έξω κονδύλων
 Μετατραυματικές ρήξεις συνδέσμων-τενόντων
 Ολική αρθροπλαστική αγκώνος
 Ρήξη δικεφάλου - τρικεφάλου βραχιονίου
 Εξάρθρημα αγκώνος 
 Αποκατάσταση ρήξης θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος

Ώμος & Άνω άκρο
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Κατασκευή από πρωτοποριακό, τεχνολογικά υλικό Αir Distance τριών στρωμάτων.
α. Ανθεκτική και αυτοκόλλητη polyamide επένδυση.
β. Ελαφρύ EVA αφρώδες υλικό.
β. 3D διχτυωτό ύφασμα, αεριζόμενο και αδιάβροχο.
Ο νάρθηκας προσφέρει εργονομικό εύρος κίνησης και εφαρμογής. Αποτελείται από δύο 
τμήματα (βραχιονίου και αντιβραχίου) με ρυθμιζόμενες δέστρες Velcro σταθεροποίησης. 
Η επιφάνεια των δύο τμημάτων καλύπτεται από πλαστικά caps διαμορφώμενα ανάλογα 
της ανατομίας του βραχίονα και του αντιβραχίου. Το μήκος του νάρθηκα ρυθμίζεται 
τηλεσκοπικά με μηχανισμό Press slide. O νάρθηκας διαθέτει πολυκεντρικό μηχανισμό 1R 
για τη ρύθμιση του εύρους κίνησης της κάμψης και της έκτασης του αγκώνα. Η ρύθμιση 
είναι ανά διαστήματα 15° σε θέσεις επιλογής. 
Κάμψη από 0° έως 120°
Εκταση 0° έως 90°
Υπερέκταση -30° έως 0°.
Στον νάρθηκα προσαρμόζεται παλαμιαία λαβή. Η εφαρμογή γίνεται τηλεσκοπικά και 
επιτυγχάνει τον περιορισμό του πρηνισμού ή του υπτιασμού του αντιβραχίου όταν 
απαιτείται, διατηρώντας την άκρα χείρα σε ουδέτερη θέση. 
Ο νάρθηκας είναι ιδιαίτερα ελαφρύς. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.
Μέγεθος: One size 

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΟΣ “Τ-RANGE“ 03-2-059

Μέγεθος

Από 23cm έως 32cm

Από 22cm έως 36cm

Από 22cm έως 44cm

Μήκος
αντιβραχίου (cm)

Περίμετρος
βραχιονίου (cm) Α*

Περίμετρος 
αντιβραχίου (cm) Β**

Ενδείξεις: 
 Κατάγματα κεφαλής κερκίδος 
 Κατάγματα ωλέκρανου
 Κάταγμα έσω/έξω κονδύλων
 Μετατραυματικές ρήξεις συνδέσμων-τενόντων
 Ολική αρθροπλαστική αγκώνος
 Ρήξη δικεφάλου - τρικεφάλου βραχιονίου
 Εξάρθρημα αγκώνος 
 Αποκατάσταση ρήξης θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος

Ώμος & Άνω άκρο

Α

Β
* Μέτρηση 6cm πάνω από τον αγκώνα
** Μέτρηση 6cm κάτω από τον αγκώνα
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ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ-ΔΕΣΤΡΑ03-1-002

Ελαστικό περικάρπιο, ύψους 7cm, με διπλή αυτοκόλλητη επίδεση. Ιδανικό για την 
άθληση και την εργασία. Σταθεροποιεί και ελέγχει τις κινήσεις του καρπού. Πλένεται. 
Αμφιδέξιο.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις: 
 Απλές κακώσεις καρπού

ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΦΟΡΕΤΟ SPORT03-2-001

Από ύφασμα διπλής ελαστικότητας, αεριζόμενο και αντιεφιδρωτικό. Ιδανικό για 
αθλητικές δραστηριότητες. Πλένεται. 
Αμφιδέξιο.

Χρώμα: Μπλε-Γαλάζιο, Μαύρο-Μπορντώ

Ενδείξεις: 
 Απλές κακώσεις καρπού

small medium large x-largeΜέγεθος

16-18 18-20 20-22 22-24Περίμετρος
καρπού (cm)

small medium large x-largeΜέγεθος

14-16,5 17-19 19-22 22-24,5Περίμετρος
καρπού (cm)

ΕΠΙΔΕΣΗ ΚΑΡΠΟΥ NEOPRENE03-2-125

Περικάρπιο από neoprene, με υποαλλεργική επένδυση.
Ανοιχτό στον αντίχειρα. Άριστη στήριξη παλάμης-καρπού.
Αυτοκόλλητο κλείσιμο με velcro. Αμφιδέξια.
Χρώμα: Μπλε

Ενδείξεις: 
 Ελαφρές κακώσεις καρπού
 Επανένταξη στην άθληση

Μέγεθος: One size

31



Orthopedics

ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ NEOPRENE ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

ΓΑΝΤΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

03-2-113

03-2-130

Κατασκευή από neoprene 3mm, με εσωτερική υποαλλεργική επένδυση. 
Παρέχει στήριξη στον καρπό και τον αντίχειρα. Κλείσιμο με velcro. 
Αμφιδέξιο.
Χρώμα: Μπλε

Ενδείξεις: 
 Ελαφρές κακώσεις καρπού-αντίχειρα
 Τενοντίτιδα
 Αρθρίτιδα

Μέγεθος: One size

Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα διπλής περιέλιξης, αντιεφιδρωτικό και υποαλλερ-
γικό, για άνετη εφαρμογή και ομοιόμορφη συμπίεση. Διαθέτει εσωτερικά ραχιαίο 
ανατομικό επίθεμα σιλικόνης. Σταθεροποιεί τον καρπό και αφήνει ελεύθερο τον 
αντίχειρα. 
Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις: 
 Ελαφρές κακώσεις, θλάσεις καρπού

small medium large x-largeΜέγεθος

13-15 15-18 18-20 20-23Περίμετρος 
καρπού (cm)

Ώμος & Άνω άκρο

EΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ03-2-071

Κατασκευή από ελαστικό υποαλλεργικό ύφασμα διπλής περιέλιξης με μικροΐνες και 
Aloe Vera. Aνετη εφαρμογή και ομοιόμορφη συμπίεση στον καρπό και τον αντίχειρα. 
Συνολικό μήκος 17cm. Αμφιδέξιο.
Χρώμα: Mαύρο/γκρι

Ενδείξεις: 
 Ελαφρές κακώσεις καρπού και αντίχειρα
 Αρχικό στάδιο τενοντίτιδας

small medium largeΜέγεθος

13-16 16-19 19-23Περίμετρος
καρπού (cm)

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
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ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ-ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ “SPICA”

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ-ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ

03-2-010

03-2-042

03-1-004

Ώμος & Άνω άκρο

Κατασκευή από επενδεδυμένο υλικό neoprene. Αυτοκόλλητο ρυθμιζόμενο κλείσι-
μο velcro στον καρπό και τον αντίχειρα για σωστή εφαρμογή. Spiral έλασμα για την 
ελεγχόμενη ακινητοποίηση του αντίχειρα. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις τενόντων-συνδέσμων αντίχειρα
 Αρθρίτιδα άρθρωσης αντίχειρα
 Εξάρθρημα και συνδεσμικές βλάβες αντίχειρα
 Κατάλληλος για κάταγμα 1ου μετακαρπίου
 Σύνδρομο “De Quervain”

small medium large x-largeΜέγεθος

13-15 15-18 18-20 20-23Περίμετρος
καρπού (cm)

Ελαστικός νάρθηκας με εύκαμπτο spiral έλασμα στον αντίχειρα. Αυτοκόλλητες 
velcro δέστρες εφαρμογής. Περιορίζει την κινητικότητα του αντίχειρα. Πλένεται. 
Αμφιδέξιος.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις τενόντων-συνδέσμων αντίχειρα
 Αρθρίτιδα άρθρωσης αντίχειρα
 Εξάρθρημα και συνδεσμικές βλάβες αντίχειρα
 Κατάλληλος για κάταγμα 1ου μετακαρπίου 
 Σύνδρομο “De Quervain”

small medium large x-largeΜέγεθος

16-18 18-20 20-22 22-24Περίμετρος
καρπού (cm)

Ελαστικός νάρθηκας αντίχειρα, διπλής ελαστικότητας. Η προσθαφαιρούμενη εύκα-
μπτη spiral μπανέλα των 11cm περιορίζει την κίνηση στις πρώτες αρθρώσεις CMC 
και MCP. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε εξάρθρημα αντίχειρα
 Κακώσεις συνδέσμων αντίχειρα
 Σύνδρομο “De Quervain”
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα αντίχειρα

small medium large x-largeΜέγεθος

14-15 15-16,5 16,5-18 18-19Περίμετρος
καρπού (cm)
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ “THUMB SPLINT”

NΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ “SKIER’S THUMB“

03-2-068 

03-2-143

03-2-072

Aνατομικά διαμορφώσιμος μεταλλικός νάρθηκας για τον αντίχειρα και την μετακαρ-
ποφαλαγγική άρθρωση. Περιορίζει το εύρος κίνησης του αντίχειρα αποφεύγοντας 
την υπερέκταση και την απαγωγή του. Επενδεδυμένος από υλικό condura, φιλικό 
προς το δέρμα. Φέρει ιμάντα περίδεσης στον αντίχειρα και δύο ιμάντες στα μετακάρ-
πια για καλύτερη ακινητοποίηση. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό. 

Ενδείξεις: 
 Οστεοαρθρίτιδα
 Κάταγμα βάσης αντίχειρα
 Τενοντομεταθέσεις - οστεοτομία - αρθροπλαστική
 Κάταγμα “Benett - Roland”
 Ρήξη ωλενίου πλαγίου συνδέσμου του αντίχειρα
 “Skier’s Thumb”

small medium large x-largeΜέγεθος

13-15 15,5-17 17,5-19 19,5-21Περίμετρος 
καρπού (cm)

Aνατομικά διαμορφώσιμος μεταλλικός νάρθηκας για τον αντίχειρα και την καρπομετα-
καρπική άρθρωση (CMC), επενδεδυμένος με Thermoactive AirSanmed υλικό που 
επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει. Περιορίζει το εύρος της κίνησης του αντίχειρα και τον 
σταθεροποιεί σε θέση απαγωγής, επιτυγχάνοντας προοδευτική θεραπεία. Φέρει δύο ιμά-
ντες περίδεσης στον καρπό και στον αντίχειρα για πλήρη ακινητοποίηση. 
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις: 
 Οστεοαρθρίτιδα
 Κάταγμα βάσης αντίχειρα
 Τενοντομεταθέσεις - οστεοτομία - αρθροπλαστική
 Κάταγμα “Benett - Roland”
 Ρήξη ωλενίου πλαγίου συνδέσμου του αντίχειρα
 “Skier’s Thumb”

medium largeΜέγεθος

15-18 18-20Περίμετρος
καρπού (cm)

Νάρθηκας από πολυμερές υλικό, με οπές αερισμού. Αυτοκόλλητος και ρυθμιζόμε-
νος ιμάντας περίδεσης για σωστή εφαρμογή. Εσωτερικά, ο νάρθηκας διαθέτει υφα-
σμάτινο γάντι για την προστασία του δέρματος. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις τενόντων-συνδέσμων αντίχειρα
 Αρθρίτιδα άρθρωσης αντίχειρα
 Εξάρθρημα και συνδεσμικές βλάβες αντίχειρα
 Κατάλληλος για κάταγμα 1ου μετακαρπίου 
 Σύνδρομο “De Quervain”

small medium largeΜέγεθος

13-15 15-18 18-20Περίμετρος
καρπού (cm)

Ώμος & Άνω άκρο
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03-1-005 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ-ΠΑΛΑΜΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ 

Από ελαστικό υλικό ισχυρής συμπίεσης. Προσθαφαιρούμενη διαμορφώσιμη λάμα 
αλουμινίου 15cm η οποία σταθεροποιεί τον καρπό, περιορίζοντας την κάμψη. Δερ-
μάτινη παλαμιαία επένδυση. Κλείσιμο με τέσσερις αυτοκόλλητες δέστρες velcro. 
Πλένεται.  Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις: 
 Μετεγχειρητική και συντηρητική αποκατάσταση σε τενοντίτιδα καρπού
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα 
 Οστεοαρθρίτιδα καρπού
 Συντηρητική αποθεραπεία συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα
 Θλάσεις καρπού

small medium large x-largeΜέγεθος

15-17 17-19 19-21 21-23Περίμετρος
καρπού (cm)

03-1-005

NΑΡΘΗΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “WELLBIND“03-2-076

Κατασκευή από αεριζόμενο αφρώδες υλικό (ανοικτών κυψελίδων), με εξωτερική 
υφασμάτινη επένδυση. Διαθέτει διαμορφωμένη, προσθαφαιρούμενη, παλαμιαία 
λάμα, αλουμινίου, ακινητοποίησης και αποφόρτισης της CMC άθρωσης. Επίσης φέ-
ρει δύο ραχιαίες αμφίπλευρες και προσθαφαιρούμενες σπιράλ μπανέλες στήριξης. 
Οι τρείς αυτοκόλλητες Velcro δέστρες σταθεροποιούν τον νάρθηκα σε σωστή θέση. 
Αμφιδέξιος. Χρώμα: Mαύρο-Σιέλ

Ενδείξεις
 Τενοντίτιδα – Θυλακίτιδα
 Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
 Σύνδρομο υπερχρήσης «Syndrome overuse»
 Θλάση καρπού

smallx-small medium large x-largeΜέγεθος

13-15έως13 15-18 18-20 20-23Περίμετρος 
καρπού (cm)

Ώμος & Άνω άκρο

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ - ΠΑΛΑΜΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 03-2-062

Από ελαστικό υλικό ισχυρής συμπίεσης, μήκους 18cm. Προσθαφαιρούμενη λάμα 
αλουμινίου στήριξης-ακινητοποίησης παλάμης και καρπού. Ανοιχτός στον αντίχειρα. 
Κλείσιμο με τέσσερις αυτοκόλλητες ταινίες velcro. Πλένεται. 
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό. Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις: 
 Μετεγχειρητική και συντηρητική αποκατάσταση σε τενοντίτιδα καρπού
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα 
 Οστεοαρθρίτιδα καρπού
 Συντηρητική αποθεραπεία συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα
 Θλάσεις καρπού

small medium large x-largeΜέγεθος

14-15 16,5-18 20-21,5 23-24Περίμετρος
καρπού (cm)
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ03-1-007

Ελαστικός ισχυρός νάρθηκας, με διαμορφώσιμη λάμα αλουμινίου 23cm. Ανοιχτός 
στον αντίχειρα. Κλείσιμο με έξι αυτοκόλλητες δέστρες velcro. Μήκος νάρθηκα 
26cm. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις: 
 Μετεγχειρητική και συντηρητική αποκατάσταση σε τενοντίτιδα καρπού
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα 
 Οστεοαρθρίτιδα καρπού
 Συντηρητική αποθεραπεία συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα
 Θλάσεις καρπού

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ - ΠΑΛΑΜΗΣ ΜΕ ΔΕΣΤΡΑ03-2-015

Νάρθηκας από ελαστικό υλικό ισχυρής συμπίεσης, με διαμορφώσιμη λάμα αλουμι-
νίου. Περιορίζει την κίνηση και ελέγχει την κάμψη του καρπού. Ρυθμιζόμενη δέστρα 
για σωστή εφαρμογή και ακινητοποίηση. Επιτρέπει την κίνηση των δακτύλων. 
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις: 
 Μετεγχειρητική και συντηρητική αποκατάσταση σε τενοντίτιδα καρπού
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα 
 Οστεοαρθρίτιδα καρπού
 Συντηρητική αποθεραπεία συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα 
 Θλάσεις καρπού

small medium large x-largeΜέγεθος

16-18 18-20 20-22 22-24Περίμετρος
καρπού (cm)

small medium large x-largeΜέγεθος

13-15 15-18 18-20 20-23Περίμετρος
καρπού (cm)

Ώμος & Άνω άκρο

NΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ “JURA”03-2-073

Κατασκευή από ελαστομερές μαλακό υλικό, αεριζόμενο, με εσωτερική επένδυση φιλική 
προς το δέρμα. Διαθέτει ανατομικά διαμορφωμένη παλαμιαία λάμα αλουμινίου και δύο 
ραχιαίες σπιράλ μπανέλες στήριξης. Διαθέτει τρεις αυτοκόλλητους Velcro ιμάντες περίδε-
σης για καλύτερη σταθεροποίηση. Ακινητοποιεί τον καρπό και την παλάμη. Επιτρέπει την 
πλήρη κινητικότητα των δακτύλων. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό. 
Χρώμα: Μαύρο. Μήκος νάρθηκα 21cm. 

Ενδείξεις: 
 Μετεγχειρητική και συντηρητική αποκατάσταση σε τενοντίτιδα καρπού
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα 
 Οστεοαρθρίτιδα καρπού
 Συντηρητική αποθεραπεία συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα
 Θλάσεις καρπού

smallx-small medium large x-largeΜέγεθος

15-1715 17-19 19-22 22-25Περίμετρος 
καρπού (cm)
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ - ΠΑΛΑΜΗΣ03-2-140

Κατασκευή από αεριζόμενο αφρώδες υλικό foam ανοικτών κυψελίδων. 
Τρεις αυτοκόλλητοι και ρυθμιζόμενοι ιμάντες για σωστή εφαρμογή του νάρθηκα. 
Διαμορφώσιμη λάμα αλουμινίου ακινητοποίησης του καρπού και της παλάμης. 
Σταθεροποιεί τον καρπό σε ουδέτερη θέση. Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις: 
 Μετεγχειρητική και συντηρητική αποκατάσταση σε τενοντίτιδα καρπού
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα 
 Οστεοαρθρίτιδα καρπού
 Συντηρητική αποθεραπεία συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα
 Θλάσεις καρπού 

Μέγεθος: One size

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ “CCA SYSTEM”03-2-069

Δυναμικός πηχεοκαρπικός νάρθηκας κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητoς ανθε-
κτικά και αεριζόμενα υλικά με εξωτερική δερμάτινη επένδυση. Φέρει διαμορφωμένη 
παλαμιαία λάμα αλουμινίου επενδεδυμένη με δέρμα. Στη ραχιαία επιφάνεια του 
νάρθηκα υπάρχει επιπλέον ορθοπεδική μπανέλα για τη σωστή ακινητοποίηση της 
άρθρωσης. Ο νάρθηκας έχει μηχανισμό “CCA” ο οποίος ρυθμίζει το επίπεδο συμπί-
εσης στην άρθρωση, μέσω λεπτών μεταλλικών κορδονιών. Διατίθεται σε αριστερό 
και δεξιό. 

Ενδείξεις: 
 Μετεγχειρητική και συντηρητική αποκατάσταση σε κάταγμα “COLLES”
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 Οστεοαρθρίτιδα καρπού
 Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
 Τενοντίτιδα - συνδεσμικές κακώσεις

Μηχανισμός CCA
 Δεξιά στροφή του μπουτόν - επιθυμητό επίπεδο συμπίεσης
 Αριστερή στροφή του μπουτόν - αποσυμπίεση

small medium large x-largeΜέγεθος

13-15 15-17 17-19 19-21Περίμετρος
καρπού (cm)

Ώμος & Άνω άκρο
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ-ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ “RTS”03-2-065

Κατασκευή από υψηλής ποιότητας “Unipren” υποαλλεργικό και αδιάβροχο υλικό. 
Διαθέτει ανατομικά διαμορφωμένη παλαμιαία λάμα αλουμινίου. Δυνατότητα 
πλήρους ακινητοποίησης του αντίχειρα με τη χρήση προσθαφαιρούμενης ειδικής 
μεταλλικής λάμας. Φέρει εσωτερικό ιμάντα περίδεσης καρπού καθώς και δύο 
εξωτερικούς για σωστή εφαρμογή. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό. 

Ενδείξεις: 
 Κακώσεις καρπού - μυών συνδέσμων
 Μετατραυματική αποκατάσταση καρπού
 Τενοντίτιδα - θυλακίτιδα
 Μερική ρήξη ωλένιου πλάγιου συνδέσμου

Μέγεθος: One size
Καλύπτει περίμετρο καρπού από 13cm έως 24cm

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ-ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ03-2-074

Ισχυρός ελαστικός νάρθηκας ακινητοποίησης καρπού-αντίχειρα. Διαθέτει 
προσθαφαιρούμενη και διαμορφώσιμη παλαμιαία λάμα αλουμινίου και spiral 
μπανέλα στον αντίχειρα. Αυτοκόλλητο κλείσιμο με δέστρες. Πλένεται. 
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε εξάρθρημα αντίχειρα
 Κακώσεις αντίχειρα
 Σύνδρομο “De Quervain”
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα καρπού-αντίχειρα

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ-ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΜΕ ΔΕΣΤΡΕΣ03-2-141

Κατασκευή από σταθερό βελουτέ υλικό, με εσωτερική αφρώδη και υποαλλεργική 
επένδυση foam. Διαμορφώσιμη λάμα αλουμινίου και τέσσερις μεταλλικές 
μπανέλες για την πλήρη ακινητοποίηση της παλάμης, του καρπού και του αντίχειρα. 
Ανατομικός σχεδιασμός. Εφαρμόζει εύκολα. Κλείσιμο με ρυθμιζόμενες δέστρες 
velcro. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε εξάρθρημα αντίχειρα
 Κακώσεις αντίχειρα
 Σύνδρομο “De Quervain”
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα καρπού-αντίχειρα

small medium large x-largeΜέγεθος

14-15 16,5-18 20-21,5 23-24Περίμετρος
καρπού (cm)

small medium large x-largeΜέγεθος

13-15 15-18 18-20 20-23Περίμετρος
καρπού (cm)

Ώμος & Άνω άκρο
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NΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ-ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ “JURA”03-2-075

Κατασκευή από ελαστομερές μαλακό υλικό, αεριζόμενο, με εσωτερική επένδυση φιλική 
προς το δέρμα. Ο νάρθηκας φέρει διαμορφωμένες λάμες στήριξης:
º Μία παλαμιαία αλουμινίου, º Δύο ραχιαίες λάμες σπιράλ, º Και μία στον αντίχειρα.
Τέσσερις αυτοκόλλητες Velcro δέστρες για καλύτερη σταθεροποίηση του καρπού και του 
αντίχειρα. Επιτρέπει την πλήρη κινητικότητα των δακτύλων. Μήκος νάρθηκα 21cm. 
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό. 

Ισχυρός νάρθηκας καρπού-αντίχειρα, από αεριζόμενο αφρώδες υλικό foam, με 
εσωτερική επένδυση ελαστικής LYCRAς. Διαθέτει λάμα ακινητοποίησης του αντίχειρα 
σε απαγωγή , καθώς και διαμορφώσιμη λάμα για την ακινητοποίηση και αποφόρτιση 
της CMC καρπομετακάρπιας άρθρωσης. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις: 
 Μετεγχειρητική και συντηρητική αποκατάσταση εκτεινόντων καρπού
 Σύνδρομο “De Quervain”
 Αποκατάσταση σε κατάγματα φάλαγγας αντίχειρα
 Κακώσεις αντίχειρα
 Κατάγματα σκαφοειδούς
 Οστεοχονδρίτιδα σκαφοειδούς
 Τενοντίτιδα καρπού-αντίχειρα
 Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

small medium large x-largeΜέγεθος

13-15 15-18 18-20 20-23Περίμετρος
καρπού (cm)

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ - ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ 03-2-040 

Ενδείξεις: 
 Μετεγχειρητική και συντηρητική αποκατάσταση εκτεινόντων καρπού
 Σύνδρομο «De Quervain»  Αποκατάσταση κατάγματος φάλαγγας αντίχειρα
 Κακώσεις αντίχειρα   Κάταγμα σκαφοειδούς
 Οστεοχονδρίτιδα σκαφοειδούς   Τενοντίτιδα καρπού-αντίχειρα

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ-ΔΑΚΤΥΛΩΝ 

Πηχεοκαρποδακτυλικός νάρθηκας με διαμορφώσιμη λάμα αλουμινίου σχήματος 
Τ, για την έκταση των δακτύλων και την ακινητοποίηση του καρπού σε θέση 
επιλογής. Δερμάτινη επένδυση. Συνολικό μήκος του νάρθηκα έως 28cm. Κλείσιμο 
με αυτοκόλλητες δέστρες velcro. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε κατάγματα καρπού-μετακαρπίων
 Μετεγχειρητικά σε συρραφή τενόντων δακτύλων άκρας χειρός
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα άκρας χειρός
 Συντηρητική αποκατάσταση πάρεσης (πτώσης) άκρας χειρός
 Κακώσεις μέσου και ωλένιου νεύρου

small medium large x-largeΜέγεθος

15-17 17-19 19-21 21-23Περίμετρος
καρπού (cm)

03-4-102

Ώμος & Άνω άκρο

smallx-small medium large x-largeΜέγεθος

15-1715 17-19 19-22 22-25Περίμετρος 
καρπού (cm)

39



Orthopedics

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 03-2-063

Δυναμικός, λειτουργικός, πηχεοκαρποδακτυλικός νάρθηκας. Σκελετός αλουμινίου, 
διαμορφωμένος. Επενδεδυμένος εξωτερικά με σταθερό υλικό προηγμένης 
τεχνολογίας “AirSanmed” και εσωτερικά με υποαλλεργικό και αντιεφιδρωτικό 
βαμβακερό υλικό. Τέσσερις ισχυροί αυτοκόλλητοι και ρυθμιζόμενοι ιμάντες 
σταθεροποίησης του αντιβραχίου, του καρπού και των δακτύλων. Ο νάρθηκας 
διαθέτει βοηθητικό αφρώδες εξάρτημα διαχωρισμού δακτύλων για ρευματικές ή 
νευρολογικές παθήσεις. Μηχανισμός ρύθμισης κερκιδικής ή ωλένιας απόκλισης, σε 
θέσεις επιλογής -25°, 0°, 20° και 40° (εύρος κίνησης). Η ρύθμιση επιτυγχάνεται με 
κλειδί “Allen”. Το εξάρτημα διαχωρισμού των δακτύλων είναι προαιρετικό.
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό. 

Ενδείξεις: 
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 Κατάγματα καρπού με πλήρη ακινητοποίηση
 Σπαστικότητα σε κάμψη ή υπερέκταση καρπού-δακτύλων
 Σπαστικότητα με ή χωρίς κερκιδική ή ωλένια απόκλιση

small medium large x-largeΜέγεθος

13-15 15-17 17-19 19-21Περίμετρος
καρπού (cm)

Ώμος & Άνω άκρο
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ “RESTING SPLINT”03-2-105

Θερμοπλαστικός πηχεοκαρπικός νάρθηκας από πολυαιθυλένιο. Σταθεροποιεί τον 
καρπό και τον αντίχειρα σε ουδέτερη θέση, με ελαφρά κάμψη των δακτύλων. Τρεις 
velcro σταθεροποιητικές ταινίες στο αντιβράχιο, στον καρπό και στην μετακαρποφα-
λαγγική άρθρωση. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση πάρεσης άκρας χειρός από ημιπληγία
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα άκρας χειρός

small medium largeΜέγεθος

7-8 8-9 9-10Εύρος  
παλάμης (cm)

ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ “ORTHOSIS”03-2-028

Εργονομικός, διαμορφώσιμος νάρθηκας άκρας χειρός, για τον έλεγχο της κάμψης 
και της έκτασης της πηχεοκαρπικής. Κατασκευή από ελαφρύ αλουμίνιο, με αφρώδη 
υποαλλεργική επένδυση. Αυτοκόλλητη επίδεση του νάρθηκα σε τέσσερα σημεία. 
Σταθεροποιεί την άκρα χείρα σε ανατομική θέση επιλογής. Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε κατάγματα καρπού-μετακαρπίων 
 Μετεγχειρητικά σε συρραφή τενόντων δακτύλων άκρας χειρός
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα άκρας χειρός
 Συντηρητική αποκατάσταση πάρεσης (πτώσης) άκρας χειρός
 Κακώσεις μέσου και ωλένιου νεύρου

x-small small medium largeΜέγεθος

έως 14 14-17 17-19 19-22Μήκος  
παλάμης (cm)

* Μέτρηση μήκους παλάμης-δακτύλων

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΟΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ “ULNAR DEVIATION”03-2-033

Βοηθά στην υποστήριξη των αρθρώσεων MCP και περιορίζει την ωλένια απόκλιση, 
ενώ επιτρέπει τη λειτουργικότητα των δακτύλων. Κατασκευή από neoprene για 
μέγιστη υποστήριξη και διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. 
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις: 
 Παραμορφωτική αρθρίτιδα άκρας χειρός
 Μετεγχειρητική χρήση

small/medium large/χ-largeΜέγεθος

6-9 9-11Εύρος  
παλάμης (cm)

Ώμος & Άνω άκρο
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ “FINGER SPLINT”03-2-060

Κατασκευή από μαλακό αφρώδες υλικό 
“ActiveDistance II”. Εσωτερική επένδυση 
από βαμβακερό, αντιβακτηριδιακό, αεριζό-
μενο και αντιεφιδρωτικό υλικό. Η εξωτερική 
αυτοκόλλητη επιφάνεια προσφέρει μεγάλο εύ-
ρος ρυθμίσεων εφαρμογής του νάρθηκα. Πε-
ριλαμβάνει διαμορφώσιμη λάμα αλουμινίου 
ακινητοποίησης των μεσοφαλαγγικών και των 
μετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων του κάθε 
δακτύλου (χωριστά), πλην του αντίχειρα. Προ-
σφέρει ραχιαία και παλαμιαία ακινητοποίηση. 
Διαθέτει υποδοχή για την άκρη του δακτύλου 
και αυτοκόλλητο φαρδύ ιμάντα σωστής 
ακινητοποίησης. Ιμάντας velcro στον καρπό 
και πρόσθετος ιμάντας περίδεσης παλάμης, ο 
οποίος μπορεί να αφαιρεθεί ανάλογα με την 
κρίση του θεράποντος ιατρού. Αμφιδέξιος.

medium largeΜέγεθος

13-17 17-21Περίμετρος
καρπού (cm)

medium largeΜέγεθος

13-17 17-21Περίμετρος
καρπού (cm)

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 4ου /5ου ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΟΥ “BOXER’S BRACE”

Ο νάρθηκας ενδείκνυται για κάταγμα 4ου/5ου μετακαρπίου. Είναι καινοτόμο 
προϊόν το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από χειρουργική επέμβαση ή 
αποκατάσταση. Κατασκευή από υλικό “ActivePren”, το οποίο χαρακτηρίζεται για 
την απαλότητα και την ελαστικότητά του. Εγγυάται εξαιρετική εφαρμογή και σωστή 
συμπίεση στον καρπό. Η δομή του υλικού “ActivePren” είναι διαμορφωμένο 
neoprene, ανοικτών κυψελίδων, αεριζόμενο και υποαλλεργικό. Η επένδυσή του 
είναι από “polyamide”. Η ήπια ύφανση και το πάχος δεν προκαλούν ερεθισμό 
στο δέρμα του ασθενή.
Διαθέτει τέσσερις ρυθμιζόμενους ιμάντες για την ακινητοποίηση των μετακαρπίων 
και των φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων. Ταυτόχρονα περιορίζεται η κινητικό-
τητα του παράμεσου και του μικρού δακτύλου. Η ουδέτερη θέση του 4ου και 5ου 
μετακαρπίου επιτυγχάνεται με ρύθμιση ROM. Η εφαρμογή γίνεται με κλειδί allen. 
Αμφιδέξιος.

03-2-032

Ενδείξεις: 
 Κάταγμα πυγμάχου “Βoxer’s Fracture”
 Κατάγματα μετακαρπίου και μεσοφαλαγγικών  

 αρθρώσεων 4ου και 5ου δακτύλου 
 Διάστρεμμα ή εξάρθρωση 4ου ή/και 5ου δακτύλου

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση φαλαγγικών καταγμάτων
 Ρήξη συνδέσμων-τενόντων δακτύλου
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 Κακώσεις τενόντων 
 Μετεγχειρητική χρήση
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Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση φαλαγγικών καταγμάτων
 Ρήξη συνδέσμων-τενόντων δακτύλου
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 Κακώσεις τενόντων 
 Μετεγχειρητική χρήση

Δυναμικός διπλός νάρθηκας για τον δείκτη και τον μέσο ή για τον μέσο και τον πα-
ράμεσο. Διατηρεί τη μεσοφαλαγγική άρθρωση PIP σε έκταση, υποβοηθούμενη με 
έλασμα, επιτρέποντας ταυτόχρονα την ενεργή κάμψη. Σχεδιασμένος για την αποκατά-
σταση της μόνιμης κάμψης των αρθρώσεων PIP και DIP. 
Χρώμα: Γκρι/Μαύρο

Ενδείξεις: 
 Δυσμορφία της μεσοφαλαγγικής άρθρωσης
 Αποκατάσταση δυσκαμψίας “Boutonniere”
 Παραμορφώσεις λόγω ρευματοειδούς αρθρίτιδας
 Κακώσεις μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων PIP και DIP

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ “SINGLE ARMCHAIR”

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ “DOUBLE ARMCHAIR”

03-2-098

03-2-099

Δυναμικός νάρθηκας για τις αρθρώσεις PIP και DIP με σπειροειδή σχεδιασμό στην 
μεσοφαλάγγια άρθρωση. Προσφέρει υποβοηθούμενη έκταση στις αρθρώσεις, PIP 
και DIP, ενώ επιτρέπει παράλληλα την ελεγχόμενη κάμψη της PIP άθρωσης. 
Χρώμα: Γκρι/Μαύρο

Ενδείξεις: 
 Παραμορφώσεις λόγω ρευματοειδούς αρθρίτιδας
 Αποκατάσταση δυσκαμψίας “Boutonniere”

small medium large x-largeΜέγεθος

5,5-6 6-6,5 6,5-7 7-7,5Περίμετρος  
άρθρωσης PIP (cm)

small medium large x-largeΜέγεθος

5,5-6 6-6,5 6,5-7 7-7,5Περίμετρος  
άρθρωσης PIP (cm)

small medium large x-largeΜέγεθος

5,5-6 6-6,5 6,5-7 7-7,5Περίμετρος  
άρθρωσης PIP (cm)

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ “TRIPLE ARMCHAIR”03-2-104

Δυναμικός τριπλός νάρθηκας έκτασης μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων, με ελεγχόμενη 
κάμψη των δακτύλων. 
Χρώμα: Γκρι/Μαύρο

Ενδείξεις: 
 Μετεγχειρητικά σε συρραφή τενόντων καμπτήρων δακτύλου
 Μετεγχειρητικά σε εξαρθρήματα φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων
 Συρραφή δακτυλικών νεύρων
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα
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Πλαστικός νάρθηκας με αεροφόρους οδούς για τη διόρθωση της δυσπλασίας δακτύ-
λου. Διατηρεί την μεσοφαλαγγική άρθρωση DIP σε ουδέτερη θέση και την μεσοφα-
λαγγική άρθρωση PIP σε έκταση. 
Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις: 
 Αποθεραπεία “Mallet Finger”
 Κάταγμα πρώτης φάλαγγας
 Συρραφή τενόντων-συνδέσμων δακτύλου

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ “CAMBRIDGE SPLINT”

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ “MALLET FINGER”

03-2-061

03-2-041

Δυναμικός νάρθηκας για την αποκατάσταση της μόνιμης κάμψης της μεσοφαλαγγικής 
άρθρωσης PIP, επιτρέποντας ταυτόχρονα το ελεύθερο εύρος των κινήσεων της άρθρω-
σης DIP. Στήριξη στη μεσαία φάλαγγα μέσω επενδεδυμένου ιμάντα. 
Χρώμα: Γκρι/Μαύρο

Ενδείξεις: 
 Μετεγχειρητικά σε συρραφή τενόντων, καμπτήρων δακτύλου
 Μετεγχειρητικά σε εξαρθρήματα φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων
 Συρραφή δακτυλικών νεύρων
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα

small medium large x-largeΜέγεθος

6 7 8 9Περίμετρος  
άρθρωσης PIP (cm)

1 2 3 4 5 5.5 6Μέγεθος

4,5-5 5-5,5 6-6,5 6,5-7 7-7,5 7,5-8 8-8,5Περίμετρος  
άρθρωσης PIP (cm)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ03-2-012

Νάρθηκες δακτύλων από εύκαμπτο αλουμίνιο, 
με εσωτερική επένδυση από αφρώδες υλικό, 
για την ακινητοποίηση των μεσοφαλαγγικών 
αρθρώσεων. 

Ενδείξεις: 
 Κακώσεις συνδέσμων-τενόντων δακτύλων
 Κάταγμα μεσοφαλαγγικής άρθρωσης

 δακτύλων

331 Baseball Splint
333 Finger Protector
334 Finger Cot
335 Frog Splint

331
334

335333

small medium largeΜέγεθος

3,8 5,7 6,7Μήκος νάρθηκα (cm)
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Koρμός
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ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗΣ04-1-016

ΓΙΛΕΚΟ ΚΥΦΩΣΕΩΣ02-1-005

Κατασκευή από ενισχυμένο βαμβακερό σταθερό ύφασμα, δυο δια-
σταυρούμενων τεμαχίων, που κλείνουν εμπρός με velcro. Στο οπίσθιο 
μέρος, το κάθε τεμάχιο έχει τρεις εύκαμπτες μπανέλες για τη ραχιαία 
υποστήριξη. Οι τιράντες ώμου είναι επενδεδυμένες με αφρώδες σατινέ 
ύφασμα. Ύψος πίσω 22cm, εμπρός 9cm.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις: 
 Άρχουσα ραχιαία κύφωση
 Σταδιακή βελτίωση ραχιαίας στάσης

Στερνική ζώνη μετά από επέμβαση ανοιχτής καρδιάς. Το αυ-
τοκόλλητο κλείσιμο με velcro επιτυγχάνει εύκολη και άνετη  
εφαρμογή. Διασφαλίζει την απόλυτη σταθεροποίηση και 
προστασία της τομής στο στέρνο.
Φέρει εργονομικές λαβές έλξης. Η χρήση της στερνικής ζώνης 
συνιστάται για ένα μήνα τουλάχιστον μετά την επέμβαση.

Χρώμα: Λευκό

Μέγεθος: One size
Περίμετρος θώρακος από 80cm έως 135cm.

ZAKETA ΚΥΦΩΣΕΩΣ02-1-001

Κατασκευή από αεριζόμενο ελαστικό ύφασμα με εύκαμπτες μπανέλες 
για τη ραχιαία υποστήριξη. Τιράντες αυτοκόλλητες και διασταυρού-
μενες στο οπίσθιο τμήμα του κορμού. Πρόσθια εφαρμογή με velcro. 
Ωμίτες επενδεδυμένοι με foam.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις: 
 Άρχουσα ραχιαία κύφωση
 Σταδιακή βελτίωση ραχιαίας στάσης

small medium large x-largeΜέγεθος

80-90 90-100 100-110 110-120Περίμετρος
θώρακος (cm)

small medium large x-largeΜέγεθος

80-90 90-100 100-110 110-120Περίμετρος 
θώρακος (cm)

35 39 44 49Ύψος  
ζακέτας (cm)

Κορμός
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ΖΙΜΠΟ ΜΑΛΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ04-2-002

Φορετή ελαστική ζώνη, από μάλλινο ύφασμα, ύψους 26cm. Υπο-
αλλεργική και αντιεφιδρωτική. Ανακουφίζει από τους μυϊκούς 
πόνους και προσφέρει σωστή θερμοκρασία στο σώμα. Πλένεται.
Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις: 
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 Οσφυαλγία, ισχιαλγία με ελαφριά στήριξη της κοιλιακής

 και οσφυϊκής χώρας

ΖΩΝΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ04-1-005

Κατασκευή από ενιαίο ελαστικό βαμβακερό και υπο-
αλλεργικό ύφασμα. Αυτοκόλλητο κλείσιμο με velcro. 
Ύψος πίσω 20cm, εμπρός 18cm. Πλένεται.
Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις
 Θλάσεις, κακώσεις πλευρών
 Κατάγματα πλευρών
 Μετεγχειρητική χρήση

ΖΩΝΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ04-1-004

Κατασκευή από ενιαίο ελαστικό βαμβακερό και υποαλ-
λεργικό ύφασμα. Σχεδιασμένη “en forme” κάτω από το 
στήθος για σωστή εφαρμογή. Αυτοκόλλητο κλείσιμο με 
velcro. Ύψος πίσω 20cm, εμπρός 12cm. Πλένεται.
Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις
 Θλάσεις, κακώσεις πλευρών
 Κατάγματα πλευρών
 Μετεγχειρητική χρήση

small medium large x-largeΜέγεθος

80-90 90-100 100-110 110-120Περίμετρος  
στέρνου (cm)

small medium large x-largeΜέγεθος

80-90 90-100 100-110 110-120Περίμετρος  
στέρνου (cm)

1 2 3 4Μέγεθος

60-75 75-85 85-100 100-115Περίμετρος  
μέσης (cm)

5

115-135
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ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 20cm04-1-002

Ζώνη μετεγχειρητική τεσσάρων ελαστικών λωρίδων 
των 5cm. Σταθερή με ανατομική εφαρμογή στη μέση. 
Η επιπλέον ενίσχυση των ελαστικών λωρίδων επι-
τυγχάνει τη σωστή επαναφορά. Αυτοκόλλητο κλείσι-
μο εμπρός με velcro. Συνολικό ύψος 20cm. Πλένεται.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις: 
 Iσχιαλγία, οσφυαλγία
 Στήριξη της κοιλιακής χώρας και της μέσης

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 25cm

Ζώνη μετεγχειρητική τριών ελαστικών λωρίδων των 8cm. Σταθερή, 
με ανατομική εφαρμογή στη μέση. Η επιπλέον ενίσχυση των ελα-
στικών λωρίδων επιτυγχάνει τη σωστή επαναφορά. Αυτοκόλλητο 
κλείσιμο εμπρός με velcro. Συνολικό ύψος 24,50cm. Πλένεται.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις: 
 Iσχιαλγία, οσφυαλγία
 Στήριξη της κοιλιακής χώρας και της μέσης

75 80 10085 10590 110Μέγεθος

75 80 10085 10590 110Περίμετρος  
μέσης

95 115

95 115

75

75

80

80

100

100

85

85

105

105

90

90

110

110

Μέγεθος

Μέγεθος

75

75

80

80

100

100

85

85

105

105

90

90

110

110

Περίμετρος  
μέσης (cm)

Περίμετρος  
μέσης (cm)

95

95

115

115

95

95

115

115

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

04-1-001

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΟΔΡΑΡΙΣΜΕΝΗ04-1-014

Ζώνη πέντε ελαστικών λωρίδων των 5cm, με εσωτερική βαμβακε-
ρή και υποαλλεργική επένδυση. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με 
velcro. Φινίρισμα με ελαστικό ρέλι. Ύψος 25cm. Πλένεται.
Χρώμα: Εκρού

Ενδείξεις: 
 Ιδανική για μετεγχειρητική αποκατάσταση σε επεμβάσεις

 στομάχου, νεφρών, ομφαλοκήλης

04-1-003
Διατίθεται και σε 
16cm ύψος, δύο 
ελαστικών λωρί-
δων 8cm.

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

Κορμός
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75 80 10085 10590 110Μέγεθος

75-80 80-85 100-10585-90 105-11090-95 110-115Περίμετρος  
μέσης (cm)

95 115

95-100 115-120

ΖΩΝΗ ΕΛΑΦΡΑ 24cm04-1-070

Ζώνη μετεγχειρητική τριών ελαστι-
κών λωρίδων των 8cm. Ανατομική 
εφαρμογή στη μέση. Αυτοκόλλητο 
κλείσιμο εμπρός με velcro. Συ-
νολικό ύψος 25cm. Αεριζόμενη. 
Πλένεται.

Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις
 Ισχιαλγία, οσφυαλγία, στήριξη 

της κοιλιακής χώρας και της μέσης

ΖΩΝΗ NEOPRENE ”BACK BASIC”

Κατασκευή από neoprene 3mm με εσωτερική υπο-
αλλεργική και απορροφητική επένδυση. Φινίρισμα 
με ελαστικό ρέλι. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με 
velcro. Ύψος πίσω 25cm, εμπρός 15cm. Θερμαντική.
Χρώμα: Μπλε

Ενδείξεις: 
 Iδανική για την επανένταξη σε αθλητικές

 δραστηριότητες
 Ισχιαλγία - οσφυαλγία

04-2-004

small medium large x-largeΜέγεθος

60-70 70-85 85-100 100-115Περίμετρος  
μέσης (cm)

xx-large

115-125

ΖΩΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ NEOPRENE04-2-012

Κατασκευή από neoprene υψηλής ποιότητος, με 
υποαλλεργική αφρώδη επένδυση foam. Ύψος 25cm.
Χρώμα: Μπλε

Ενδείξεις: 
 Επανένταξη στην άθληση μετά από κακώσεις  

 στην οσφυϊκή μοίρα 
 Ισχιαλγία, οσφυαλγία

Μέγεθος: One size

ΖΩΝΗ ΕΛΑΦΡΑ 18cm
04-1-078
Κατόπιν παραγγελίας.

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

Κορμός
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ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 24cm “4 ΜΠΑΝΕΛΕΣ”04-1-007

Ζώνη οσφύος τριών ελαστικών λωρίδων των 8cm. Σταθερή με ανατομική εφαρμο-
γή στη μέση. Η επιπλέον ενίσχυση των ελαστικών λωρίδων επιτυγχάνει τη σωστή 
επαναφορά. Ενισχυμένη με τέσσερις μπανέλες στην οσφυϊκή χώρα. Αυτοκόλλητο 
κλείσιμο εμπρός με velcro. Συνολικό ύψος 24,50cm. Πλένεται.
Χρώμα: Μπεζ

75 80 10085 10590 110Μέγεθος

75 80 10085 10590 110Περίμετρος  
μέσης (cm)

95 115

95 115

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 20cm “4 ΜΠΑΝΕΛΕΣ”04-1-068

Ζώνη οσφύος τεσσάρων ελαστικών λωρίδων 
των 5cm. Σταθερή με ανατομική εφαρμογή 
στη μέση. Η επιπλέον ενίσχυση των ελαστικών 
λωρίδων επιτυγχάνει τη σωστή επαναφορά. 
Ενισχυμένη με τέσσερις μπανέλες στην οσφυ-
ϊκή χώρα. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με 
velcro. Συνολικό ύψος 20cm. Πλένεται.
Χρώμα: Μπεζ
Ενδείξεις όπως 04-1-007

75 80 10085 10590 110Μέγεθος

75 80 10085 10590 110Περίμετρος  
μέσης (cm)

95 115

95 115

ΖΩΝΗ “CRISS-CROSS”04-1-017

Κατασκευή από τρεις ελαστικές αεριζόμενες λωρίδες των 8cm. Οπίσθια χιαστί ενί-
σχυση με δύο ελαστικούς ιμάντες (criss-cross). Τέσσερις εύκαμπτες μπανέλες στην 
οσφυϊκή χώρα και δύο πλάγιες spiral. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με velcro. 
Ύψος πίσω 25cm και εμπρός 16cm. Πλένεται.
Χρώμα: Μπεζ

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

small medium large x-largeΜέγεθος

75-85 85-95 95-105 105-115Περίμετρος  
μέσης (cm)

Ενδείξεις:
 Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
 Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
 Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

Ενδείξεις:
 Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
 Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
 Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας
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ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ LOBOSTATE 25cm04-1-009

Ζώνη οσφύος με ενιαίο ελαστικό, βαμβακερό και υποαλλερ-
γικό ύφασμα, ύψους 25cm. Οπίσθια χιαστί υποστήριξη με 
δύο ελαστικούς ιμάντες και τέσσερις μπανέλες στην οσφυϊκή 
χώρα. Ανατομικός σχεδιασμός. Φινίρισμα με ελαστικό ρέλι. 
Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο με velcro. Ύψος πίσω 25cm, 
εμπρός 17cm. Πλένεται.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις
 Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία,

 ισχιαλγία
 Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
 Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

75 80 10085 10590 110Μέγεθος

75 80 10085 10590 110Περίμετρος  
μέσης (cm)

95 115

95 115

75 80 10085 10590 110Μέγεθος

75 80 10085 10590 110Περίμετρος  
μέσης (cm)

95 115

95 115
* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ “LOBOSTATE ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” 04-1-010

Ζώνη οσφύος με ενιαίο ελαστικό, βαμβακερό και υποαλλεργικό ύφασμα, ύψους 
25cm. Οπίσθια χιαστί υποστήριξη με δύο ελαστικούς ιμάντες και τέσσερις μπα-
νέλες στην οσφυϊκή χώρα. Ανατομικός σχεδιασμός. Φινίρισμα με ελαστικό ρέλι. 
Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο με velcro και με δύο μεταλλικές αγκράφες ασφα-
λείας. Ύψος πίσω 25cm, εμπρός 17cm. Πλένεται.
Χρώμα: Μπεζ

ΖΩΝΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΕΣΤΡΕΣ04-1-019

Κατασκευή από ενιαίο υποαλλεργικό ελαστικό ύφασμα 25cm. Τέσσερις ρυθμιζό-
μενες δέστρες αυτοκόλλητες πλευρικά. Τέσσερις μπανέλες στην οσφυϊκή μοίρα και 
δύο spiral πλάγια. Φινίρισμα με ελαστικό ρέλι. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με 
velcro. Ύψος πίσω 25cm, εμπρός 16cm. Πλένεται. Χρώμα: Μπεζ

small medium large x-largeΜέγεθος

75-85 85-95 95-105 105-115Περίμετρος  
μέσης (cm)

Ενδείξεις
 Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
 Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
 Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
 Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
 Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ
LOBOSTATE 20cm
04-1-067
Κατόπιν
παραγγελίας.

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας
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Χρώμα: Μπεζ

ΖΩΝΗ Τ. CAMP 27cm04-1-011

Κατασκευή από ενιαίο ελαστικό, βαμβακερό και υποαλλεργικό ύφασμα. Ανατομικός 
σχεδιασμός. Ενισχυμένη με τέσσερις μπανέλες και οπίσθιο ελαστικό πίεστρο στην οσφυ-
ϊκή χώρα. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με velcro. Ρυθμιζόμενη τιράντα στήριξης με 
αγκράφα. Φινίρισμα με ελαστικό ρέλι. Ύψος πίσω 27cm, εμπρός 18cm. Πλένεται.

75 80 10085 10590 110Μέγεθος

75 80 10085 10590 110Περίμετρος  
μέσης (cm)

95 115

95- 115

Ενδείξεις
 Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
 Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
 Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια
 Ιερολαγόνια αρθρίτιδα

75 80 10085 10590 110Μέγεθος

75 80 10085 10590 110Περίμετρος  
μέσης (cm)

95 115

95 115

ΖΩΝΗ DESSEGE ΕΛΑΣΤΙΚΗ

Ισχυρή ζώνη οσφύος ελαστική, με διπλή υφασμάτινη σταθερή, βαμβακερή και 
υποαλλεργική ενίσχυση στην οσφυϊκή χώρα. Τέσσερις οπίσθιες μπανέλες και δύο 
πλευρικές spiral. Ύψος πίσω 26cm, εμπρός 18cm. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός 
με velcro. Πλένεται.

04-1-018

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
 Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
 Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

75 80 10085 10590 110Μέγεθος

75 80 10085 10590 110Περίμετρος  
μέσης (cm)

95 115

95 115

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ DESSEGE

Υφασμάτινη ζώνη οσφύος από σταθερό βαμβακερό και υποαλλεργικό ύφασμα. 
Δύο πλευρικές ελαστικές φάσες για σωστή εφαρμογή. Ενισχυμένη με δύο μπα-
νέλες και σταθερό οσφυϊκό πίεστρο. Αυτοκόλλητο κλείσιμο με velcro. Ιμάντας 
συμπίεσης με μεταλλική αγκράφα. Φινίρισμα με ελαστικό ρέλι. Ύψος πίσω 27cm, 
εμπρός 18cm. Πλένεται.

04-1-012

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
 Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
 Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

Χρώμα: Μπεζ

Χρώμα: Λευκό
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Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
 Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
 Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
 Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
 Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

ΖΩΝΗ DESSEGE ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ04-1-013

Πολύ ισχυρή υφασμάτινη ζώνη οσφύος από διπλό, σταθερό, βαμβακερό και 
υποαλλεργικό ύφασμα. Δύο πλευρικές ελαστικές φάσες για σωστή εφαρμογή. 
Ενισχυμένη με τέσσερις μπανέλες στην οσφυϊκή χώρα. Κλείσιμο εμπρός με τέσσε-
ρις μεταλλικές αγκράφες. Δύο υπομήρια συγκράτησης. Ύψος πίσω 28cm, εμπρός 
22cm. Πλένεται.

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
 Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
 Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

7570 80 10085 10590 110Μέγεθος

8580 90 11095 115100 120Περίμετρος  
μέσης (cm)

95 115 120

105 125 130

ΖΩΝΗ NEOPRENE “BACK LUMBAGO”04-2-005

Ισχυρή ζώνη οσφύος από neoprene 3mm, με εσωτερική υποαλλεργική και απορ-
ροφητική επένδυση. Ανατομικός σχεδιασμός. Οπίσθια και πλευρική υποστήριξη 
με αυτοκόλλητες ρυθμιζόμενες δέστρες. Πέντε οπίσθιες προσθαφαιρούμενες μπα-
νέλες. Ύψος πίσω 25cm, εμπρός 15cm.
Χρώμα: Μπλε

Ενδείξεις: 
 Επανένταξη στην άθληση 
 Ισχιαλγία, οσφυαλγία
 Κακώσεις στην οσφυϊκή μοίρα 

small medium large x-largeΜέγεθος

75-85 85-95 95-105 105-115Περίμετρος  
μέσης (cm)

xx-large

115-120

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ 4 ΜΠΑΝΕΛΕΣ04-2-006

Ζώνη οσφύος από υλικό «WelldryTM», υψηλής ποιότητος. Αντιεφιδρωτικό και 
αεριζόμενο. Οπίσθια και πλευρική στήριξη με τέσσερις ελαστικούς και αυτοκόλλη-
τους ιμάντες. Οι τέσσερις παρασπονδύλιες μπανέλες σταθεροποιούν και περιορί-
ζουν την κινητικότητα της οσφύος. Είναι ελαφρά και εύχρηστη. Ύψος 22cm.
Χρώμα: Μαύρο

Ενδείξεις
 Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία,

 ισχιαλγία
 Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.

small medium large x-largeΜέγεθος

56-71 69-84 81-96 94-109Περίμετρος  
μέσης (cm)

xx-large

107-120

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

Χρώμα: Λευκό
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ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΠΙΕΣΤΡΟ04-2-021

Ιδανικό υποστήριγμα των μυών της μέσης και της σπονδυλικής στήλης στις καθημε-
ρινές δραστηριότητες και στην άθληση. Φέρει οσφυϊκό ανατομικό πίεστρο βελτίω-
σης της ΟΜΣΣ. Η extra πλευρική ζώνη επιτυγχάνει τη συμπίεση των μυών. 
Ύψος 22,5cm.
Χρώμα: Μαύρο

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
 Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.

Μέγεθος: One size (έως 115cm)

ΖΩΝΗ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΕΣΤΡΕΣ04-2-083

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 23cm.
Χρώμα: Γκρι

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία
 Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
 Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια

small medium large x-largeΜέγεθος

56-71 69-84 81-96 94-109Περίμετρος  
μέσης (cm)

xx-large

107-122

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ “ELCROSS”

Υψηλή αυτοκόλλητη ζώνη από αεριζόμενο ελαστικό ύφασμα τριπλής σύνθεσης. 
Εσωτερική βαμβακερή υποαλλεργική επένδυση. Οπίσθια ενίσχυση με δυο πλα-
στικοποιημένες ατσάλινες μπανέλες και δυο διαμορφώσιμες πλαστικές. Πρόσθια 
ενίσχυση με δυο spiral και δυο πλαστικές μπανέλες. Τέσσερις αυτοκόλλητες και 
ρυθμιζόμενες δέστρες για την αύξηση της συμπίεσης και της σταθεροποίησης της 
οσφύος. Κλείσιμο με velcro. Ύψος πίσω 28,5cm και εμπρός 19cm. Πλένεται.
Χρώμα: Γκρι

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποθεραπεία σε οξεία οσφυαλγία,

 ισχιαλγία
 Κακώσεις μυών-συνδέσμων της Ο.Μ.Σ.Σ.
 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ.
 Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια
 Ιερολαγόνια αρθρίτιδα
 Κατάγματα ακανθωδών αποφύσεων (Ο3-Ο5)
 Κατάγματα εγκάρσιων αποφύσεων (Ο3-Ο5)

small medium large x-largeΜέγεθος

85-95 95-105 105-115 115-125Περίμετρος  
λεκάνης (cm)

xx-large

125-135

04-2-001  

Κορμός
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Κατασκευή από μη ελαστικό ύφασμα υποαλλεργικό και αντιεφιδρωτικό. Στο οπί-
σθιο τμήμα της ζώνης η ύφανση είναι από αεριζόμενο υλικό «Jersey». Διαθέτει 
ειδικό μηχανισμό (δύο κορδόνια συμπίεσης), ο οποίος ρυθμίζει βαθμιαία και 
ανεξάρτητα την συμπίεση στην οσφυϊκή χώρα (Ο3-Ο5), ανακουφίζοντας από τον 
μυϊκό πόνο. Η έρευνα απέδειξε ότι η μη ελαστικές ζώνες προσφέρουν μεγαλύτερη 
σταθερότητα στην οσφυϊκη μοίρα μειώνοντας τον μυϊκό σπασμό.
Υψος (πίσω) 21cm, εμπρός (11cm). 
Χρώμα: Μαύρο

Ενδείξεις: 
Συντηρητική αποκατάσταση σε:
 Kήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο3-Ο5
 Κάταγμα σώματος σπονδύλου Ο3-Ο5 (συμπιεστικό-εκρηκτικό-σφηνοειδές)
 Απαρεκτόπιστο κάταγμα ιερού οστού
 Τραυματική σπονδυλολίσθηση

Μετεγχειρητικά σε:
 Σπονδυλοδεσία Ο3-Ι1 (πρόσθια-οπίσθια)
 Σπονδυλοδεσία με πεταλεκτομή-δισκεκτομή (μονοεπίπεδη-πολυεπίπεδη)

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΟΣΦΥΪΚΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΪΚΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ 

ZΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ “LUMBAR SUPPORT”

04-2-030 04-2-031

04-2-037

Κατασκευή από 
επενδεδυμένο PVC. 
Φέρει πουάρ 
παροχής αέρα και 
βαλβίδα γρήγορης 
εκτόνωσης. 

Μέγεθος: One size

Κορμός

small medium large x-largeΜέγεθος

69-79 79-91 91-107 104-122Περίμετρος  
μέσης (cm)

xx-large

109-132
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΣΦΥΟΣ “ΒW-LSO”04-2-010

Ο νάρθηκας αποτελείται από δύο προσθαφαιρούμενα εργονομικά πλαστικά 
τμήματα (πρόσθιο και οπίσθιο). Εσωτερικές αφρώδεις, υποαλλεργικές και 
μαλακές επενδύσεις. Στο οπίσθιο τμήμα διαθέτει άνοιγμα και μηχανισμό που 
ρυθμίζει βαθμιαία την αύξηση της συμπίεσης και σταθεροποιεί τη σπονδυλική 
στήλη. Επιδέχεται εφαρμογής αυτοκόλλητου συστήματος αεροθαλάμων 
για την αποφόρτιση της σπονδυλικής στήλης (Κωδικός 04-2-030). 
Ύψος νάρθηκα 33cm.

Ενδείξεις
Συντηρητική αποκατάσταση σε:
 Κάταγμα σώματος σπονδύλου Ο3-Ο5 (σφηνοειδές - διαχωριστικό -  

 εκρηκτικό)
 Απαρεκτόπιστο κάταγμα ιερού οστού
 Οστεοπορωτικά κατάγματα Ο3-Ο5

Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:
 Διασωματική σπονδυλοδεσία Ο3-Ι1
 Σπονδυλοδεσία με πεταλεκτομή ή δισκεκτομή Ο3-Ο5
 Πολυεπίπεδη πεταλεκτομή και δισκεκτομή Ο3-Ι1
 Αρθροπλαστική μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο3-Ι1

small medium large x-largeΜέγεθος

72-95 95-105 99-110 107-117Περίμετρος  
μέσης (cm)

xx-large

117-128

xxx-large

125-145

Κορμός

Κατασκευή από υλικό σταθερής υφής με ανοικτούς πόρους. Αντιεφιδρωτικό και 
αεριζόμενο. Αυτοκόλλητη εμπρός με velcro. Στην οσφυϊκή μοίρα η ζώνη φέρει 
εσωτερικά δύο αυτοκόλλητα αφρώδη μαξιλάρια συμπίεσης. Διαθέτει ρυθμιζόμενο 
μηχανισμό ο οποίος σταθεροποιεί την οσφυϊκή μοίρα με βαθμιαία ενδοκοιλιακή 
πίεση.
Ύψος νάρθηκα 28cm.

Ενδείξεις
Συντηρητική αποκατάσταση σε:

 Κάταγμα σώματος σπονδύλου Ο3-Ο5 (συμπιεστικό-εκρηκτικό-σφηνοειδές)
 Απαρεκτόπιστο κάταγμα ιερού οστού
 Τραυματική σπονδυλολίσθηση

Μετεγχειρητικά σε:
 Σπονδυλοδεσία Ο3-Ι1 (πρόσθια-οπίσθια)
 Σπονδυλοδεσία με πεταλεκτομή-δισκεκτομή (μονοεπίπεδη-πολυεπίπεδη)

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ “OT-SIMPLE CORSET”04-2-009

small medium large x-largeΜέγεθος

75-83 83-91 91-99 99-107Περίμετρος  
μέσης (cm)

xx-large

107-115

xxx-large

120-138
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ LSO “EVERGREEN 631 LoPro”

Κατασκευή από πρωτοποριακό υλικό, αεριζόμενο και υποαλλεργικό. Διαθέτει ειδικό μηχα-
νισμό“SlickTrack” (κορδόνια συμπίεσης) , ο οποίος ρυθμίζει βαθμιαία και ανεξάρτητα τη 
συμπίεση στην οσφυϊκή χώρα, ανακουφίζοντας από το μυϊκό άλγος. Το οσφυϊκό “panel” 
είναι σταθερό αλλά εύκαμπτο και εναρμονίζεται με την ανατομία του ασθενή. Η ζώνη του 
νάρθηκα είναι εμπρός αυτοκόλλητη και ρυθμιζόμενη σε μήκος. Όλα τα δομικά πλαστικά 
εξαρτήματα του νάρθηκα είναι θερμοδιαμορφώσιμα, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή 
και αφαιρούνται εύκολα χωρίς τη χρήση εργαλείων.

04-2-035 

Ενδείξεις: 
Συντηρητική αποκατάσταση σε:
 Κάταγμα σώματος σπονδύλου Ο3-Ο5 

 (σφηνοειδές - διαχωριστικό - εκρηκτικό)
 Απαρεκτόπιστο κάταγμα ιερού οστού
 Οστεοπορωτικά κατάγματα Ο3-Ο5

Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:
 Διασωματική σπονδυλοδεσία Ο3-Ι 1
 Σπονδυλοδεσία με πεταλεκτομή ή δισκεκτομή Ο3-Ο5
 Πολυεπίπεδη πεταλεκτομή και δισκεκτομή Ο3-Ι 1
 Αρθροπλαστική μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο3-Ι 1

Μέγεθος: One size
Καλύπτει περίμετρο μέσης από 71cm έως 137cm
Διατίθεται και για περίμετρο μέσης: 
από 109cm έως 145cm (XXL)

Κατασκευή από ειδικό δικτυωτό ύφασμα, αεριζόμενο και υποαλλεργικό. Φέρει πλευρικά, 
άκαμπτα και ρυθμιζόμενα σε θέσεις επιλογής πίεστρα για συντηρητική θεραπευτική αποκατά-
σταση του ασθενή. Διαθέτει ειδικό μηχανισμό “SlickTrack” (κορδόνια συμπίεσης) ο οποίος 
ρυθμίζει βαθμιαία και ανεξάρτητα τη συμπίεση στην οσφυϊκή χώρα, ανακουφίζοντας το μυϊκό 
άλγος. Το οσφυϊκό “panel” είναι επενδεδυμένο, σταθερό αλλά εύκαμπτο και εναρμονίζεται 
με την ανατομία του ασθενή. Η ζώνη του νάρθηκα είναι εμπρός αυτοκοκόλλητη και ρυθμίζε-
ται σε μήκος. Εξαιρετικό βοήθημα για ασθενείς που χρήζουν οσφυϊκής και πλευρικής υποστή-
ριξης. Ανακουφίζει από το άλγος λόγω χειρουργικής επέμβασης ή τραυματισμού. 

Ενδείξεις: 
Συντηρητική αποκατάσταση σε:
 Κάταγμα σώματος σπονδύλου Ο3-Ο5 

 (σφηνοειδές - διαχωριστικό - εκρηκτικό)
 Απαρεκτόπιστο κάταγμα ιερού οστού
 Οστεοπορωτικά κατάγματα Ο3-Ο5

Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:
 Διασωματική σπονδυλοδεσία Ο3-Ι1
 Σπονδυλοδεσία με πεταλεκτομή ή δισκεκτομή Ο3-Ο5
 Πολυεπίπεδη πεταλεκτομή και δισκεκτομή Ο3-Ι1
 Αρθροπλαστική μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο3-Ι1

Μέγεθος: One size
Καλύπτει περίμετρο μέσης από 61cm έως 127cm
Kωδικός: 04-2-036. Eχtension Panel για περίμετρο μέσης 
έως 178cm.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ LSO “HORIZON 637”04-2-033

Κορμός
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΣΦΥΟΣ “501 BRACE”

ΟΣΦΥΪΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΤΥΠΟΥ “AIRBACK”

04-2-011 

04-2-044

Κατασκευή από διαμορφώσιμο θερμοπλαστικό υλικό. Εσωτερική αυτοκόλλητη επένδυση 
(plastazote). Αποτελείται από δύο εργονομικά τμήματα (πρόσθιο και οπίσθιο), με ανατομικό 
σχεδιασμό. Τα δύο τμήματα συνδέονται μεταξύ τους με έξι πλάγιους διπλούς ελαστικούς και 
ρυθμιζόμενους ιμάντες σταθεροποίησης. Στο οπίσθιο μέρος φέρει οσφυϊκό άνοιγμα παρακο-
λούθησης της πορείας του ασθενή μετά από χειρουργική επέμβαση. Δύο πλαϊνά ανοίγματα 
για καλύτερο αερισμό. Η αυτοκόλλητη ζώνη στην κοιλιακή χώρα είναι κατασκευασμένη από 
αφρώδες υλικό και επενδεδυμένη με ύφασμα ανοικτών πόρων, αντιεφιδρωτικό, αεριζόμενο 
και υποαλλεργικό. Ύψος νάρθηκα 33cm.

Ενδείξεις
Συντηρητική αποκατάσταση σε:
 Κάταγμα σώματος σπονδύλου Ο3-Ο5

 (συμπιεστικό-εκρηκτικό)
 Απαρεκτόπιστο κάταγμα ιερού οστού

Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:
 Σπονδυλοδεσία διασωματική (Ο3-Ο5)
 Σπονδυλοδεσία με δισκεκτομή (Ο3-Ο5)
 Σπονδυλοδεσία με πεταλεκτομή (Ο3-Ο5)
 Αρθροπλαστική μεσοσπονδυλίου δίσκου (Ο3-Ο5)

Κατασκευή από υλικό αεριζομένο και υποαλλεργικό. Διαθέτει ειδικό μηχανισμό (δύο 
κορδόνια συμπίεσης), ο οποίος ρυθμίζει βαθμιαία τη συμπίεση στην οσφυϊκή χώρα, 
ανακουφίζοντας από το μυϊκό άλγος.
Το οσφυϊκό πάνελ είναι προσθαραιρούμενο και εναρμονίζεται με το σωματότυπο του 
ασθενή. Η ζώνη του νάρθηκα είναι αυτοκόλλητη και ρυθμιζόμενη σε μήκος. Ολα τα 
δομικά πλαστικά εξαρτήματα είναι σταθερά. Ο νάρθηκας φέρει ενσωματωμένο αεροθά-
λαμο. Ιδανικό βοήθημα για ασθενείς που χρήζουν οσφυϊκή υποστήριξη. 
Χρώμα: Mαύρο 

small medium large x-largeΜέγεθος

64-76 76-86 86-97 97-107Περίμετρος  
μέσης (cm)

71-84 84-94 94-104 104-114Περίμετρος  
λεκάνης (cm)

Κορμός

Ενδείξεις: 
Συντηρητική αποκατάσταση σε:
 Κάταγμα σώματος σπονδύλου Ο3-Ο5 

 (σφηνοειδές - διαχωριστικό - εκρηκτικό)
 Απαρεκτόπιστο κάταγμα ιερού οστού
 Οστεοπορωτικά κατάγματα Ο3-Ο5

Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:
 Διασωματική σπονδυλοδεσία Ο3-Ι 1
 Σπονδυλοδεσία με πεταλεκτομή ή δισκεκτομή Ο3-Ο5
 Πολυεπίπεδη πεταλεκτομή και δισκεκτομή Ο3-Ι 1
 Αρθροπλαστική μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο3-Ι 1

Μέγεθος: One size.
Yψος νάρθηκα 17cm εμπρός, 34cm πίσω. 
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ΡΑΧΕΟΟΣΦΥΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ - ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ

ΡΑΧΕΟΟΣΦΥΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ “ELCROSS”

04-2-027

04-2-003  

Ο νάρθηκας είναι ανατομικά σχεδιασμένος για την απο-
φόρτιση και σταθεροποίηση της σπονδυλική στήλης. 
Κατασκευή από ειδικό ύφασμα “ActivRubber II”, απαλό, 
αντιεφιδρωτικό, αεριζόμενο και φιλικό στο δέρμα. 
Οπίσθια χιαστί ενίσχυση στην οσφυϊκή μοίρα. Οι δύο 
διασταυρούμενοι υπομασχάλιοι ιμάντες, είναι αυτοκόλ-
λητοι εμπρός με Velcro, αυξάνοντας τη συμπίεση και τη 
σταθερότητα. Φέρει δυο υψηλές ραχιαίες διαμορφωμέ-
νες και ισχυρές μπανέλες, δύο στην οσφυική μοίρα και 
δύο πλευρικές spiral. Η ζώνη του νάρθηκα είναι αυτο-
κόλλητη εμπρός. Το οπίσθιο ύψος του νάρθηκα ρυθμί-
ζεται σε θέσεις επιλογής από 46cm έως 65cm. Πλένεται.
Χρώμα: Μπεζ

Υψηλή αυτοκόλλητη ζώνη, από αεριζόμενο ελαστικό ύφασμα τριπλής σύν-
θεσης. Εσωτερική βαμβακερή υποαλλεργική επένδυση. Οπίσθια ενίσχυση 
με τέσσερις πλαστικοποιημένες ατσάλινες μπανέλες και δυο διαμορφώσιμες 
πλαστικές. Πρόσθια ενίσχυση με δυο spiral και δυο πλαστικές μπανέλες. 
Δυο ελαστικοί αυτοκόλλητοι ιμάντες ώμου στήριξης του κορμού. Τέσσερις 
πλευρικές ρυθμιζόμενες δέστρες, αυτοκόλλητες εμπρός, για την αύξηση της 
συμπίεσης και της σταθεροποίησης. Κλείσιμο με velcro. Ύψος 51cm πίσω και 
22,5cm εμπρός. Πλένεται.
Χρώμα: Γκρι

Ενδείξεις
 Βελτίωση άρχουσας κύφωσης

 στην Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ5-Ο2)
 Ελαφρά οστεοπόρωση Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ5-Ο2)
 Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια    

Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ5-Ο2)
 Μεμονωμένο κάταγμα εγκάρσιων-ακανθωδών  

 αποφύσεων σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ5-Ο2)

small medium large x-largeΜέγεθος

85-95 95-105 105-115 115-125Περίμετρος  
λεκάνης (cm)

xx-large

125-135

small medium large x-largeΜέγεθος

65-75 75-85 85-97 97-110Περίμετρος  
μέσης (cm)

xx-large xxχ-large

110-125 125-145

Υψος 
πάνελ 
44cm

Ενδείξεις
 Ελαφρά οστεοπόρωση Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ5-Ο2)
 Βελτίωση άρχουσας κύφωσης στην Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ5-Ο2)
 Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ5-Ο2)
 Μεμονωμένο κάταγμα εγκάρσιων-ακανθωδών 

 αποφύσεων σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. (Θ5-Ο2)

Κορμός

59



Orthopedics

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ “SPINE SUPPORT”04-2-028 

Διαθέτει παρασπονδύλια ελάσματα αλουμινίου, τα οποία θέτουν τη σπονδυλική 
στήλη σε ουδέτερη θέση. Ο νάρθηκας είναι επενδεδυμένος με ειδικό ύφασμα 
τριών στρωμάτων. Υποαλλεργικό και αεριζόμενο. Οι υπομασχάλιες τιράντες 
είναι αυτοκόλλητες και ρυθμίζονται σε θέσεις επιλογής. Φέρει αφρώδεις ωμίτες 
αποφόρτισης του αυχένος. Διαθέτει υψηλή ζώνη οσφύος, αυτοκόλλητη εμπρός. 
Επιτρέπει την καθιστή θέση.
Επιδέχεται εφαρμογής αυτοκόλλητου συστήματος αεροθαλάμων για την αποφόρ-
τιση της σπονδυλικής στήλης (Κωδικός 04-2-031).
Χρώμα: Γκρι

Ενδείξεις: 
Συντηρητική αποκατάσταση σε:
 Σφηνοειδές συμπιεστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-Ο2
 Διαχωριστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-Ο2
 Ανώτερο-κατώτερο σφηνοειδές κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-Ο2
 Οστεοπορωτικά κατάγματα κορμού Θ6-Ο2

small medium large x-largeΜέγεθος

75-93 90-105 105-120 120-135Περίμετρος  
μέσης (cm)

46 55 55Ύψος  
νάρθηκα (cm)

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΪΚΟΣ “OT-TAYLOR”04-2-008

Αποτελείται από οπίσθιο θωρακοοσφυϊκό εργονομικό και ανατομικά σχεδια-
σμένο τμήμα. Έχει εσωτερική αφρώδη, μαλακή και υποαλλεργική επένδυση. 
Αυτοκόλλητη ζώνη με μηχανισμό βαθμιαίας αύξησης της συμπίεσης και 
σταθεροποίησης κορμού. Η ζώνη είναι αυτοκόλλητη και προσθαφαιρού-
μενη, αναλόγως της πορείας της υγείας του ασθενή. Ρυθμιζόμενες τιράντες 
στήριξης της σπονδυλικής στήλης με ενσωματωμένα μαξιλαράκια ώμου. 
Επιδέχεται εφαρμογής αυτοκόλλητου συστήματος αεροθαλάμων για την 
αποφόρτιση της σπονδυλικής στήλης (Κωδικός 04-2-031).

small medium large x-large xx-large χxx-largeΜέγεθος

75-91 90-101 100-110 109-118 115-127 125-145Περίμετρος  
μέσης (cm)

75-83

46

83-91

46

91-99

51

99-107

51

107-115

51

115-123

51

Περίμετρος  
θώρακος (cm)

Ύψος
νάρθηκα (cm)

Κορμός

Ενδείξεις: 
Συντηρητική αποκατάσταση σε:
 Σφηνοειδές συμπιεστικό κάταγμα 

 σώματος σπονδύλου Θ6-Ο2
 Διαχωριστικό κάταγμα 

 σώματος σπονδύλου Θ6-Ο2
 Ανώτερο-κατώτερο σφηνοειδές 

 κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-Ο2
 Οστεοπορωτικά κατάγματα κορμού Θ6-Ο2
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ΡΑΧΕΟΟΣΦΥΪΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ “ΜODULAR CROSS” (Τ. NYROP)04-2-019

Ραχεοοσφυϊκός νάρθηκας από ελαφρύ κράμα αλουμινίου με υποαλλεργική επέν-
δυση foam. Φέρει δύο ρυθμιζόμενα υπομασχάλια στηρίγματα με δελτοστηθιαία 
πίεστρα. Δύο κάθετες ραχεοοσφυϊκές ράβδοι ρυθμιζόμενες στην βάση του νάρ-
θηκα. Αυτοκόλλητη ζώνη σταθεροποίησης του νάρθηκα με δέστρα. Μεταλλικά 
πλαϊνά στηρίγματα στην οσφυϊκή μοίρα.

small medium largeΜέγεθος

39-44

64 - 145

44-47,5 48-52,5

Περίμετρος
μέσης (cm)*
Yψος
νάρθηκα (cm)

x-large

53-59

* το μήκος της ζώνης κόβεται σε θέσεις επιλογής 

Κορμός

Κατασκευή από ελαφρύ κράμα αλουμινίου. Ακινητοποιεί τη σπονδυλική στήλη σε 
πλήρη υπερέκταση, περιορίζοντας τις πλευρικές και ραχεοστερνικές κινήσεις. Όλα τα 
τμήματα του νάρθηκα είναι επενδεδυμένα με δέρμα. Αποτελείται από:

 Μεταλλικό κινητό στερνικό πίεστρο ρυθμιζόμενου εύρους
 Ηβική ρυθμιζόμενη πλάκα για πρόσθετη ακινητοποίηση του κορμού
 Οπίσθιο πίεστρο ράχης για τη σωστή εφαρμογή του νάρθηκα
 Πλευρικά μεταλλικά και πλαστικά κλείστρα ασφαλείας

Χρώμα: Λευκό

small medium large x-largeΜέγεθος

76-83 83-94 94-104 104-114Περίμετρος  
λεκάνης (cm)

43-47

44

45-50

44

48-54

46

53-59

50

Στέρνο-ήβη (cm)

Ύψος νάρθηκα (cm)

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΥΠΕΡΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΡΜΟΥ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΗΒΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ04-2-016

Ενδείξεις: 
Συντηρητική αποκατάσταση σε απαρεκτόπιστα κατάγματα:

 Συμπιεστικό σώματος σπονδύλου Θ10-Ο2
 Διαχωριστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ10-Ο2
 Σφηνοειδές συμπιεστικό σώματος σπονδύλου Θ10-Ο2
 Οστεοπορωτικά κατάγματα Θ10-Ο2

Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:
 Σπονδυλοδεσία Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
 Πεταλεκτομές - δισκεκτομές Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

Ενδείξεις: 
Συντηρητική αποκατάσταση σε:
 Σφηνοειδές συμπιεστικό 

 κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-Ο2
 Διαχωριστικό κάταγμα σώματος 

 σπονδύλου Θ6-Ο2
 Ανώτερο-κατώτερο σφηνοειδές 

 κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-Ο2
 Οστεοπορωτικά κατάγματα 

 κορμού Θ6-Ο2
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Κατασκευή από ελαφρύ κράμα αλουμινίου. Ακινητοποιεί τη σπονδυλική στήλη 
σε έκταση λόγω της ασκούμενης και  ελεγχόμενης πίεσης σε τρία σημεία. Επι-
τρέπει την καθιστή θέση ώστε ο ασθενής να είναι λειτουργικός. Βελτιώνει προο-
δευτικά την κύφωση. Επιτυγχάνει σωστή θέση του κορμού στη βάδιση. Εύκολη 
ρύθμιση του νάρθηκα σε ύψος και πλάτος. Αποτελείται από:

 Μεταλλικό κινητό στερνικό πίεστρο ρυθμιζόμενου εύρους
 Πυελική ρυθμιζόμενη και λειτουργική στεφάνη
 Οπίσθιο πίεστρο ράχης για τη σωστή εφαρμογή του νάρθηκα
 Πλευρικά μεταλλικά και πλαστικά κλείστρα ασφαλείας

Ενδείξεις: 
Συντηρητική αποκατάσταση σε απαρεκτόπιστα κατάγματα:

 Συμπιεστικό σώματος σπονδύλου Θ10-Ο2
 Διαχωριστικό κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ10-Ο2
 Σφηνοειδές συμπιεστικό σώματος σπονδύλου Θ10-Ο2
 Οστεοπορωτικά κατάγματα Θ10-Ο2

Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε:
 Σπονδυλοδεσία Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
 Πεταλεκτομές - δισκεκτομές Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

small medium large x-largeΜέγεθος

75-95 100-115 110-120 120-135Περίμετρος  
μέσης (cm)

38-46

42

41-48

44

46-51

48

48-56

50

Στέρνο-ήβη (cm)

Ύψος νάρθήκα (cm)

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΡΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ “JEWETT”04-2-023

Αποτελείται από οπίσθιο θωρακοοσφυϊκό εργονομικό και ανατομικά σχεδιασμένο 
τμήμα. Φέρει πρόσθιο στερνικό πίεστρο ρυθμιζόμενου ύψους, για έκταση ή υπερέ-
κταση του κορμού. Έχει εσωτερική αφρώδη, μαλακή και υποαλλεργική επένδυση. 
Αυτοκόλλητη ζώνη με μηχανισμό βαθμιαίας αύξησης συμπίεσης και σταθεροποίησης 
του κορμού. Η ζώνη είναι αυτοκόλλητη και προσθαφαιρούμενη, αναλόγως της πορεί-
ας της υγείας του ασθενή. Ρυθμιζόμενες τιράντες στήριξης της σπονδυλικής στήλης με 
ενσωματωμένα μαξιλαράκια ώμου. Επιδέχεται εφαρμογής αυτοκόλλητου συστήματος 
αεροθαλάμων για την αποφόρτιση της σπονδυλικής στήλης (Κωδικός 04-2-031).

Ενδείξεις: 
Συντηρητική αποκατάσταση 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 αποκατάσταση 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

small medium large x-large xx-large χxx-largeΜέγεθος

75-88 88-101 99-110 110-123 123-131 128-145Περίμετρος  
μέσης (cm)

67-75

46

75-83

46

83-91

50

91-99

50

99-107

50

107-115

50

Περίμετρος  
θώρακος (cm)
Ύψος
νάρθηκα (cm)

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΪΚΟΣ “OT-TLSO”04-2-007 

Κορμός
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Ενδείξεις: 
Συντηρητική αποκατάσταση 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 αποκατάσταση 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

Μέγεθος: One size
Καλύπτει περίμετρο μέσης από 61cm έως 127cm
Kωδικός: 04-2-036. Eχtension Panel για περίμετρο μέσης έως 178cm.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ TLSO “HORIZON 456”04-2-034 

Ο θωρακοοσφυϊκός νάρθηκας Horizon TLSO 456 περιορίζει την κίνηση του κορμού 
και επιτυγχάνει την αποθεραπεία των θωρακοοσφυϊκών κακώσεων της σπονδυλικής 
στήλης. Ειδικά σχεδιασμένος για την αποκατάσταση των συμπιεστικών και συντριπτικών 
καταγμάτων καθώς και σε περιπτώσεις κύφωσης. Οι ιμάντες του ώμου ρυθμίζονται καθ’ 
ύψος τηλεσκοπικά έως 33cm. Ο οπίσθιος σχεδιασμός του νάρθηκα επιτυγχάνει εύκολη 
εφαρμογή, προσφέροντας μέγιστο έλεγχο της κάμψης και της στροφής της σπονδυλικής 
στήλης. Διαθέτει αυτοκόλλητο ιμάντα (κορδόνι συμπίεσης) ο οποίος ρυθμίζει βαθμιαία 
και ανεξάρτητα την συμπίεση στην οσφυϊκή χώρα, ανακουφίζοντας από το μυϊκό άλγος. 
Η ζώνη του νάρθηκα είναι αυτοκόλλητη και ρυθμιζόμενη σε μήκος. Το εμπρόσθιο τμήμα 
της ζώνης του νάρθηκα φέρει, εσωτερικά, πλαστικό ευκαμπτο πάνελ με «flex tabs», τα 
οποία κατανέμουν ισομερώς την πίεση στο σημείο εφαρμογής. 
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ “STRADA”04-2-022

x-small small medium largeΜέγεθος

40

49

43

52

46

55

49

57

Ύψος Θ1
έως Ο5 (cm) 
Ύψος 
νάρθηκα (cm) 

x-large xx-large

52

60

55

62

Κατασκευή σκελετού από κράμα αλουμινίου, με ανατομικό 
σχεδιασμό. Ο νάρθηκας είναι επενδεδυμένος εξωτερικά με υλικά 
προηγμένης τεχνολογίας. Η εσωτερική επένδυση είναι αντιεφι-
δρωτική και υποαλλεργική. Είναι διαμορφώσιμος, άνετος, λει-
τουργικός και ελαφρύς (βάρος 450-600gr αναλόγως μεγέθους). 
Εφαρμόζεται εύκολα. Οι ρυθμιζόμενοι και αυτοκόλλητοι ισχυ-
ροί ιμάντες σταθεροποιούν προοδευτικά τον κορμό σε σωστή 
θέση, χωρίς να εμποδίζεται η κινητικότητα των άνω άκρων. Φέ-
ρει ζώνη στην κοιλιακή χώρα, αυτοκόλλητη και ρυθμιζόμενη. 
Διαθέτει αφρώδεις ρυθμιζόμενες υπομασχάλιες βάτες. Επιτρέπει 
την καθιστή και ημικαθιστή θέση. 

Ενδείξεις
 Οστεοπόρωση - οστεοπορωτικά

 κατάγματα (μετεμμηνοπαυσιακά-
 γεροντικά Θ5-Ο1)
 Πρόληψη κύφωσης
 Παραμόρφωση σπονδύλων 
 Οξεία οσφυαλγία 
 Σπονδυλολίσθηση
 Σπονδυλόλυση 
 Σπονδυλική αστάθεια 
 Κήλη δίσκου 
 Εκφυλιστικές παθήσεις

 σπονδυλικής στήλης 
 Οστεοχονδρίτιδα

 σπονδυλικής στήλης
 “Νόσος SCHEURMANN”

Κορμός
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ΖΩΝΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ04-1-071

Ελαστική ανατομική ζώνη, ύψους 20cm, με πρόσθια 
ενσωματωμένη πελότα ομφαλού για σωστή συμπίεση 
στην πάσχουσα περιοχή. Υποαλλεργική επένδυση στην 
περιοχή της ομφαλοκήλης προς αποφυγή δερματικών 
ερεθισμών.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις
 Συντηρητική αποθεραπεία

 της ομφαλοκήλης

Ελαστική ζώνη από βαμβακερό υποαλλεργικό ύφασμα, δυο τεμαχίων. 
Αυτοκόλλητη σε δυο σημεία. Φέρει οπή κολοστομίας από 7 έως 8cm. 
Συνολικό ύψος 20cm. Πλένεται.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις
 Μετά από χειρουργική επέμβαση εντέρου  

 και όπου απαιτείται κολοστομία

Ειδικός ημιελαστικός επίδεσμος, με ενσωματωμένη εσωτερικά 
επενδεδυμένη πελότα. Πλάγιο κλείσιμο με ρυθμιζόμενη 
συρταρωτή αγκράφα ασφαλείας. Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις
 Βοήθημα για την ομφαλοκήλη

ΖΩΝΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΟΜΦΑΛΕΠΙΔΕΣΜΟΣ

04-1-026

05-1-008

75 80 10085 10590 110Μέγεθος

75 80 100-10585-90 105-11090-95 110-115Περίμετρος  
μέσης (cm)

95 115

95-100 115-120

80 10085 10590 110Μέγεθος

75-80 95-10080-85 100-10585-90 105-110Περίμετρος  
μέσης (cm)

95 115

90-95 110-115

80 10085 10590 110Μέγεθος

80 95-10085 100-10585-90 105-110Περίμετρος  
μέσης (cm)

95 115

90-95 110-115

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας
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Κατασκευή από διπλό βαμβακερό και υποαλλεργικό ύφασμα. Τρεις μπανέλες 
στην κοιλιακή χώρα. Μαξιλάρι στήριξης στο υπογάστριο. Ρυθμιζόμενος τριγωνικός 
ιμάντας με αγκράφες για τη συγκράτηση των κοιλιακών τοιχωμάτων. Οπίσθια ρύθ-
μιση με κορδόνι και πλάγια με κουμπιά ή αυτοκόλλητη επίδεση. Δύο υπομήρια 
συγκράτησης της ζώνης. Πλένεται.
Χρώμα: Εκρού

Ενδείξεις: 
 Χαλάρωση και πτώση σπλάχνων
 Μετεγχειρητική αποκατάσταση

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ-ΣΠΛΑΧΝΟΠΤΩΣΕΩΣ04-1-015

70 75 9580 10085 105Μέγεθος

80

23

85

23

105

25

90

23

110

27

95

25

115

27

Περίμετρος  
λεκάνης (cm)

Ύψος ζώνης 
εμπρός (cm)

90 110

100

25

120

27

* Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

ΖΩΝΗ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΣ04-1-021 

Υφασμάτινη ζώνη από βαμβακερό, υποαλλεργικό σταθερό ύφασμα. Φέρει τρεις 
spiral μπανέλες στην κοιλιακή χώρα. Τριγωνικός ιμάντας ρυθμιζόμενος με αγκρά-
φες και εσωτερικό μαξιλάρι για τη συγκράτηση των σπλάχνων και των κοιλιακών 
τοιχωμάτων. Στο οπίσθιο τμήμα φέρει ισχυρά ελάσματα στήριξης των οσφυϊκών 
σπονδύλων. Η ζώνη εφαρμόζει από τη μία πλευρά με κορδόνι και από την άλλη 
με κουμπιά ή velcro. Τα δύο υπομήρια την συγκρατούν στη σωστή θέση.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις: 
 Ελαφρές κακώσεις σε Ο.Μ.Σ.Σ.
 Πτώση σπλάχνων
 Μετεγχειρητική χρήση

Μέγεθος: Κατόπιν παραγγελίας

ΠΥΕΛΙΚΗ ΖΩΝΗ “AMPC”04-2-026

Η πυελική ζώνη “AMPC” είναι μια άριστη λύση για τη στήριξη της λεκάνης και των 
ιερολαγόνιων αρθρώσεων. Ανακουφίζει από το άλγος, επιτρέπει στον ασθενή να είναι 
λειτουργικός και επισπεύδει τη θεραπεία. Η τέλεια εφαρμογή της ζώνης επιτυγχάνεται 
λόγω του συνδυασμού των ελαστικών και σταθερών υφασμάτων “AirRubber II”. Ανα-
τομικός σχεδιασμός. Οι αυτοκόλλητες με velcro δέστρες είναι εύκολες στη χρήση. 
Ύψος 15 έω 18cm αναλόγως μεγέθους.

Ενδείξεις: 
 Ιερολαγόνια αρθρίτιδα
 Κακώσεις στην ιερολαγόνια άρθρωση
 Διάσταση ηβικής σύμφυσης (εγκυμοσύνη-γηριατρικοί ασθενείς)

small medium large x-largeΜέγεθος

86-94 94,5-102 102,5-110 110,5-118Περίμετρος  
λεκάνης (cm)

xx-large

118,5-126
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ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΜΟΝΟΣ ΔΕΞΙΟΣ

ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΜΟΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΠΛΟΣ

05-1-001

05-1-002

05-1-003

Από ημιελαστική φάσα των 5cm. Πρόσθιο τριγωνικό πλαίσιο με εν-
σωματωμένη σταθερή και ανατομική πελότα για την υποστήριξη της 
βουβωνοκήλης. Πλάγιο κλείσιμο με συρταρωτή αγκράφα ασφαλεί-
ας. Φέρει υπομήριο με θέσεις εφαρμογής. Πλένεται.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις
 Συντηρητική αποθεραπεία της βουβωνοκήλης

Από ημιελαστική φάσα των 5cm. Πρόσθιο τριγωνικό πλαίσιο με εν-
σωματωμένη σταθερή και ανατομική πελότα για την υποστήριξη της 
βουβωνοκήλης. Πλάγιο κλείσιμο με συρταρωτή αγκράφα ασφαλεί-
ας. Φέρει υπομήριο με θέσεις εφαρμογής. Πλένεται.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις
 Συντηρητική αποθεραπεία της βουβωνοκήλης

Από ημιελαστική φάσα των 5cm. Πρόσθιο διπλό τριγωνικό πλαίσιο με δύο 
ενσωματωμένες σταθερές και ανατομικές πελότες για την υποστήριξη της 
βουβωνοκήλης. Κλείσιμο πίσω με συρταρωτή αγκράφα ασφαλείας. Φέρει 
δύο υπομήρια με θέσεις εφαρμογής. Πλένεται.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις
 Συντηρητική αποθεραπεία της βουβωνοκήλης

75 80 10085 10590 110Μέγεθος

75 80 95-10085 100-10585-90 105-110Περίμετρος  
μέσης (cm)

95 115

90-95 110-115

75 80 10085 10590 110Μέγεθος

75 80 95-10085 100-10585-90 105-110Περίμετρος  
μέσης (cm)

95 115

90-95 110-115

75 80 10085 10590 110Μέγεθος

75 80 95-10085 100-10585-90 105-110Περίμετρος  
μέσης (cm)

95 115

90-95 110-115

Κοιλιακή χώρα
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SLIP ΚΗΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ05-1-010

Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα ισχυρής πιέσεως. Φέρει δύο υπο-
μήρια σταθερά και ειδικές υποδοχές για τις πελότες της κήλης. Χρήση 
πάνω από το εσώρουχο. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται δύο ανατο-
μικά σχεδιασμένες πελότες. Πλένεται.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις
 Βουβωνοκήλη
 Κοιλιοκήλη
 Προεγχειρητική και μετεγχειρητική χρήση

Μέγεθος

Περίμετρος  
μέσης (cm)

75 80 10085 10590 110

75 80 10085 10590 110

95 115

95 115

SLIP ΚΗΛΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

SUSPENSOIR ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ

05-1-011

05-2-002

Κατασκευή από επενδεδυμένη LYCRA με εσωτερικές ειδικές 
υποδοχές για τις πελότες της κήλης. Φέρει εμπρός οπή. Στη συ-
σκευασία περιλαμβάνονται δύο ανατομικά σχεδιασμένες πελότες. 
Πλένεται.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις
 Μετεγχειρητική χρήση
 Συγκράτηση της βουβωνικής χώρας

Βαμβακερό βοήθημα, υποαλλεργικό και αεριζόμενο. Φέρει ελα-
στική ζώνη και υπομήρια σωστής εφαρμογής και στήριξης. 
Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις
 Ιδανικό για αθλητικές δραστηριότητες
 Συγκρατεί και προστατεύει τη βουβωνική χώρα

Μέγεθος

Περίμετρος  
μέσης (cm)

75 80 10085 10590 110

75 80 10085 10590 110

95 115

95 115

x-small small medium largeΜέγεθος

60-70 70-80 80-90 90-100Περίμετρος  
μέσης (cm)

x-large

100-110

xx-large

110-125

Κοιλιακή χώρα
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ΛΑΣΤΕΞ ΚΙΛΟΤΑΚΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

ΛΑΣΤΕΞ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ

ΚΟΡΣΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

05-1-015

05-1-016

05-1-012

Λαστέξ από LYCRA, ισχυρής πιέσεως, με σταθερή σατινέ ενίσχυση 
στην κοιλιακή χώρα. Συγκρατεί και προλαμβάνει τη χαλάρωση. 
Πλένεται.

Χρώμα: Μπεζ

Λαστέξ χωρίς πόδι, ισχυρής πιέσεως, από LYCRA σατινέ, με διπλή επένδυ-
ση. Ιδανικό για τη συγκράτηση της κοιλίας και των γλουτών λόγω χαλάρω-
σης. Πλένεται.

Χρώμα: Μπεζ

Κορσές από LYCRA σατινέ, με σταθερή ενίσχυση στην κοιλιακή χώρα. 
Φερμουάρ στο πλάι για εύκολη εφαρμογή και άνοιγμα στην ήβη με 
κόπιτσες. Ιδανικός για μετεγχειρητικές καταστάσεις και καισαρικές τομές. 
Πλένεται.

Χρώμα: Μπεζ

38 40 4842 5044 52Μέγεθος

76 80 9684 10088 104Περίμετρος  
λεκάνης (cm)

46 54

92 108

56 58 60

112 116 120

38 40 4842 5044 52Μέγεθος

76 80 9684 10088 104Περίμετρος  
λεκάνης (cm)

46 54

92 108

56 58 60

112 116 120

40 4842 5044 52Μέγεθος

80 9684 10088 104Περίμετρος  
λεκάνης (cm)

46 54

92 108

56 58 60

112 116 120

*Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

*Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

*Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

Κοιλιακή χώρα
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ΚΟΡΣΕΣ ΜΕΤΡΙΟ ΠΟΔΙ

ΚΟΡΣΕΣ ΜΑΚΡΥ ΠΟΔΙ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΟΚΟΡΣΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

05-1-018

05-1-017

05-1-013

Ελαφρύς κορσές από σατινέ LYCRA για τη συγκράτη-
ση της κοιλιακής χώρας.  
Πλένεται.

Χρώμα: Μπεζ

Παντελονοκορσές από σατινέ LYCRA με ενίσχυση στους γλου-
τούς και την κοιλιακή χώρα. Ιδανικός για τη σύσφιξη των γλου-
τών και την πρόληψη της χαλάρωσης στην κοιλιακή χώρα. 
Πλένεται.

Χρώμα: Μπεζ

Κορσές με πόδι, με extra ενίσχυση στους γλουτούς και την 
κοιλιακή χώρα. Φερμουάρ στο πλάι για εύκολη εφαρμο-
γή. Ιδανικός για τη χαλάρωση και τη σύσφιξη των μυών. 
Πλένεται.

Χρώμα: Μπεζ

38 40 4842 5044 52Μέγεθος

76 80 9684 10088 104Περίμετρος  
λεκάνης (cm)

46 54

92 108

56 58 60

112 116 120

38 40 4842 5044 52Μέγεθος

76 80 9684 10088 104Περίμετρος  
λεκάνης (cm)

46 54

92 108

56 58 60

112 116 120

40 4842 5044 52Μέγεθος

80 9684 10088 104Περίμετρος  
λεκάνης (cm)

46 54

92 108

56 58 60

112 116 120

*Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

*Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

*Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

Κοιλιακή χώρα
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ΠΑΝΤΕΛΟΝΟΚΟΡΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ05-1-020

Ιδιαίτερα ενισχυμένος κορσές από LYCRA σατινέ με διπλή επέν-
δυση σε μηρό, γλουτούς και κοιλιακή χώρα. Ιδανικός για πτώση 
σπλάχνων και συγκράτηση της κοιλιακής χώρας. Πλένεται.

Χρώμα: Μπεζ

38 40 4842 5044 52Μέγεθος

76 80 9684 10088 104Περίμετρος  
λεκάνης (cm)

46 54

92 108

56 58 60

112 116 120

*Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

ΠΑΝΤΕΛΟΝΟΚΟΡΣΕΣ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ05-1-047

Παντελονοκορσές από LYCRA διπλής συμπίεσης. Φερμουάρ στο πλάι 
και ανοιχτός στην ήβη. Μήκος του κορσέ έως το γόνατο. Κατάλληλος, 
μετεγχειρητικά και μετά από επέμβαση λιποαναρρόφησης. Πλένεται.

Χρώμα: Μπεζ

Μέγεθος: Κατόπιν παραγγελίας

ΛΑΣΤΕΞ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ05-1-019

Λαστέξ από LYCRA με ελαστικό φιλέ στην κοιλιακή χώρα. Η εσωτερική 
ελαστική φάσα των 6cm, συγκρατεί το υπογάστριο και τη μέση. Βοηθά 
την έγκυο στις δραστηριότητές της. Πλένεται.

Χρώμα: Μπεζ

36 4438 4640 48Μέγεθος

80 10085 10590 110Περίμετρος  
λεκάνης (cm)

42 50

95 115

52 54 56

120 125 130

*Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

ΖΩΝΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ MBC04-1-074

Ελαστική από βαμβακερό, υποαλλεργικό ύφασμα. Ανατομικός σχεδιασμός. Φέρει 
δυο πλαστικές οπίσθιες μπανέλες. Αυτοκόλλητο κλείσιμο εμπρός με velcro. Ύψος 
20cm πίσω και 12cm εμπρός. Πλένεται.
Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις
 Συγκράτηση του υπογαστρίου κατά την κύηση

small medium large x-largeΜέγεθος

80-90 90-100 100-110 110-120
Περίμετρος λεκάνης  
στο ύψος του
υπογαστρίου (cm)

Κοιλιακή χώρα
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ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ “STANDARD”02-2-007

Από σιλικόνη συμβατή με κάθε τύπο δέρματος. Η ειδική θήκη της πρόθεσης, προ-
τείνεται 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

Μέγεθος: 1 έως 14

Ενδείξεις: 
 Σε ολική μαστεκτομή

ΣΟΥΤΙΕΝ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ02-2-008

Από βαμβακερό υποαλλεργικό ύφασμα και με αμφίπλευρες θήκες εφαρμογής της 
πρόθεσης στήθους. Ενισχυμένες τιράντες με αφρώδη μαξιλαράκια στους ώμους. 
Πλένεται.
Χρώμα: Μπεζ, λευκό, μαύρο

Μέγεθος

80 85 10090 10595 110 115
Περίμετρος  

στέρνου (cm) 

Μαστεκτομή
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΙΣΧΙΟΥ “VIPER”

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΙΣΧIΟΥ “ABD”

06-2-088

06-2-125

Κατασκευή από αφρώδες υλικό “AirDistance”, αντιεφιδρωτικό, υποαλλεργικό και 
αντιμικροβιακό. Εξωτερική επένδυση “polyamide”. Η οσφυϊκή ζώνη μπορεί να 
κοπεί στο επιθυμητό μέγεθος, σε σημεία που υποδεικνύονται με ειδική σήμανση. Δι-
αθέτει οσφυομηρική μεταλλική μπάρα με ενσωματωμένο πολυκεντρικό μηχανισμό. 
Ακινητοποιεί ή ελέγχει την κίνηση της άρθρωσης του ισχίου. Ο πολυκεντρικός μηχα-
νισμός κάμψης - έκτασης - υπερέκτασης ρυθμίζεται σε θέσεις επιλογής:
α) Κάμψη: από 0° έως 120°, ανά διαστήματα 15°
β) Έκταση: από 0° έως 90°, ανά διαστήματα 15°
γ) Υπερέκταση: από 30° έως 0°, ανά διαστήματα 15°
Ο νάρθηκας διαθέτει δύο οσφυϊκές και δύο μηριαίες δέστρες εφαρμογής και ακινη-
τοποίησης. Η μεταλλική μπάρα ρυθμίζεται καθ’ ύψος. Εξασφαλίζει τη σωστή θέση 
της λεκάνης όταν ο ασθενής είναι σε όρθια θέση. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις: 
 Επανένταξη στη βάδιση μετά από χειρουργική επέμβαση ολικής-ημιολικής  

 αρθροπλαστικής ισχίου
 Συντηρητική θεραπευτική αποκατάσταση σε νευρολογικές βλάβες  

 που επηρεάζουν την άρθρωση του ισχίου 

Μέγεθος: One size

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 μαλ-
λακή 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 πρό-
σθιο τμήμα σωστής εφαρμογής.

Γ. Πολυκεντρικός μηχανισμός
Μπορεί να προσαρμοστεί στα δύο τμήματα (αμφίπλευρα) ανάλογα της πλευράς της 
πάθησης. Το εύρος κίνησης κάμψης-έκτασης ρυθμίζεται (με κλειδί allen) ανά διάστη-
μα 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)

Συντηρητικά σε:
 Κάταγμα άρθρωσης ισχίου
 Εξάρθρημα ισχίου μη χειρουργήσιμο

Μετεγχειρητικά σε:
 Ολική αρθροπλαστική ισχίου
 Εξάρθρημα σε ημιολική αρθροπλαστική ισχίου 

Ισχίο, Γόνατο 

Ενδείξεις: 
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ΟΣΦΥΟΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ “COMPLEX KAFO”06-2-105 

O κηδεμόνας είναι συνδυαστική κατασκευή τεσσάρων τμημάτων: οσφυικό, μηρι-
αίο, κνημιαίο και κνημοποδικό έσω υποδήματος (“Drop Foot”). Όλα τα τμήματα 
συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικές λάμες, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
α) Τμήμα Οσφύος
Η ζώνη είναι κατασκευασμένη από ύφασμα “Active Space II”, το οποίο είναι 
συνδυασμός πολυουρεθάνης με εξωτερική επένδυση “Polyamide” και εσωτερική 
“Terry”. Το ύφασμα είναι σταθερό, υποαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό και αεριζό-
μενο. Οι δύο αυτοκόλλητοι ιμάντες ρυθμίζουν το εύρος στήριξης στην κοιλιακή 
χώρα και επιτυγχάνουν την σταθερότητα του κηδεμόνα. 
β) Τμήμα Μηρού
Κατασκευή από ύφασμα “Active Space II”. Οι τρείς αυτοκόλλητοι αφρώδεις και 
μη ελαστικοί ιμάντες περίδεσης, σταθεροποιούν τον κηδεμόνα σε σωστή θέση. Η 
άρθρωση του ισχίου έχει πολυκεντρικό μηχανισμό “ROM” ρύθμισης της κάμψης 
και της έκτασης σε θέσεις επιλογής ανά 15°:
• Κάμψη: 0° έως 120°
• Έκταση: 0° έως 90°
• Υπερέκταση: 0° έως 30°
γ) Τμήμα Κνήμης
Κατασκευή από “Active Space II” ύφασμα. Οι τρεις αυτοκόλλητοι ιμάντες σταθε-
ροποιούν τον κηδεμόνα και επιτυγχάνουν σωστή εφαρμογή. Μεταξύ του μηριαί-
ου και κνημιαίου τμήματος, υπάρχουν δύο πολυκεντρικοί μηχανισμοί ρύθμισης 
της κάμψης-έκτασης του γόνατος (αμφίπλευρα) ανά 20°.
• Κάμψη: 0° έως 110°
• Έκταση: 0° έως 130°
Στην περιοχή του γόνατος υπάρχουν επίσης δύο αφρώδη μαξιλάρια προστασίας 
των κονδύλων.
δ) Τμήμα Έσω Υποδήματος
Φέρει ενσωματωμένο νάρθηκα “έσω υποδήματος”, από ανθρακονήματα, ο 
οποίος στηρίζει σε ουδέτερη θέση τον άκρο πόδα σε περίπτωση χαλαρής πτώσης 
“drop foot”. Προτείνεται η εφαρμογή του σε ασθενείς βάρους έως 80 κιλά.
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Χρώμα: Μαύρο 

Ενδείξεις: 
Συντηρητικά σε:

 Σοβαρή αστάθεια ισχίου - γόνατος
 Μετεγχειρητική αποκατάσταση της άρθρωσης του γόνατος
 Μυϊκές συσπάσεις ισχίου - γόνατος - ποδοκνημικής
 Επανένταξη στην βάδιση μετά από νευρολογική πάθηση
 Πολυομυελίτιδα - ισχιαλγία

A Γ

Δ
B

small medium large x-largeΜέγεθος

22 24 26 28Μήκος  
πέλματος (cm)

small medium large x-largeΜεγέθη

Α π ό  4 4  έ ω ς  7 5Περίμετρος  
μηρού (cm) Α

Α π ό  3 4  έ ω ς  5 5Περίμετρος  
γάμπας (cm) Β

21,5 25,5 28,5 28,5Μήκος μηριαίου
τμήματος (cm) Γ

42-47 42-52 42-55 50-61Μήκος κνημιαίου
τμήματος έως πέλμα (cm) Δ

Zώνη ισχύου

Εργονομικό drop lock. 
Μηχανισμός με 
ρυθμιζόμενη άρθρωση

Ρύθμιση 
ύψους τμ. μηρού

Πολυκεντρική 
άθρωση με μοίρες

Ρύθμιση ύψους
τμ. κνήμης

Δυναμικός νάρθηκας AFO 
έσω υποδήματος Carbon-Kevlar

Καλύπτει 
περίμετρο 

μέσης από 75cm 
έως 125cm
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ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΙΩΝ08-2-020

Το μαξιλάρι επιτυγχάνει πλήρη ακινητοποίηση των ισχίων. Οι δύο μαλακοί και 
αυτοκόλλητοι ιμάντες περίδεσης, σταθεροποιούν απόλυτα το προϊόν, μεταξύ των 
γονάτων και των κάτω άκρων. Η εξωτερική επένδυση είναι αδιάβροχη και αεριζό-
μενη, από PU, υψηλής ποιότητoς. Φέρει φερμουάρ. Χρώμα: Μπλε
Υλικό: Σφαιρίδια πολυουρεθάνης
Μέγεθος (cm): 54χ39χ10
Ενδείξεις: 
 Πρόληψη εξαρθρήματος

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΙΣΧΙΟΥ-ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ “DEROTATION”06-2-086

Ο σταθεροποιητικός νάρθηκας “DEROTATION” θέτει το κάτω άκρο σε ουδέτερη θέση, αποτρέ-
ποντας την περιστροφή του ισχίου (έσω-έξω στροφή). Είναι κατασκευασμένος από εξαιρετικής 
ποιότητος αμμοβολισμένο αλουμίνιο ειδικής επεξεργασίας. Ισχυρό και άκαμπτο. Έχει εσωτερική 
αφρώδη αντιβακτηριδιακή επένδυση. Οι δύο ρυθμιζόμενες αυτοκόλλητες κνημιαίες δέστρες 
ακινητοποιούν τον άκρο πόδα. Στη βάση του πελματιαίου τμήματος ο νάρθηκας φέρει τριγωνικό 
σταθεροποιητικό σύστημα με μηχανισμό ημιπεριστροφής, σε πέντε θέσεις: από 15° έξω στροφής 
έως 15° έσω στροφής ισχίου (με διαβάθμιση ανά 5°). Ο νάρθηκας επιτρέπει ταυτόχρονα τον 
έλεγχο του εύρους κίνησης της ποδοκνημικής από πελματιαία σε ραχιαία κάμψη, σε πέντε θέσεις. 
Εύκολος στη χρήση και την εφαρμογή. 
Αμφιδέξιος.

Ισχίο, Γόνατο 

EΠΙΜΗΡΙΟ ΝEOPRENE06-2-128

Επίδεση μηρού από υλικό Neoprene άριστης ποιότητας και αντοχής. Αυτοκόλ-
λητο σε σημεία επιλογής. Φέρει δύο Velcro δέστρες σταθεροποίησης. Ανετο και 
εύκολο στην εφαρμογή. Συμπιέζει ομοιόμορφα τους ιστούς και τα μαλακά μόρια. 
Ιδανικό για αθλητική δραστηριότητα. Αμφιδέξιο. 
Χρώμα: Μπλε

Μέγεθος: One size 

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις-θλάσεις μυών μηρού
 Ελεγχόμενη πίεση των μυών του μηρού προς αποφυγή τραυματισμών

Ενδείξεις: 
Συντηρητικά σε:
 Σπαστική-χαλαρή πτώση άκρου ποδός 
 Τενοντίτιδα αχιλλείου
 Πελματιαία απονευρωσίτιδα - προεγχειρητικά
 Έλεγχος έσω-έξω στροφής ισχίου

Μετεγχειρητικά σε:
 Εξάρθρημα σε ολική αρθροπλαστική ισχίου
 Εξάρθρημα σε ημιολική αρθροπλαστική ισχίου
 Ρήξη αχιλλείου τένοντα

Μέγεθος: One size
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ΥΠΟΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΗ ΔΕΣΤΡΑ NEOPRENE ΜΕ PAD ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ06-2-144

Κατασκευή από neoprene. Αυτοκόλλητο κλείσιμο με velcro. Εσωτερικό προσθα-
φαιρούμενο επίθεμα σιλικόνης. Αμφιδέξια.

Ενδείξεις: 
 Ιδανική για επανένταξη στην άθληση
 Συντηρητική αποθεραπεία σε τενοντίτιδα επιγονατιδικού συνδέσμου  

 (“JUMPER’S KNEE”) 
 Οστεοχονδρίτιδα κνημιαίου κυρτώματος  

 (“OSGOOD-SCHLATTER”)

Μέγεθος: One size

ΥΠΟΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΟ STRAP ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ06-2-062

Υποεπιγονατιδικό strap με εσωτερικό επίθεμα σιλικόνης, ανατομικά σχεδιασμένο. 
Αυτοκόλλητο κλείσιμο με velcro. Αποφορτίζει και προστατεύει τον επιγονατιδικό 
τένοντα. Αμφιδέξιo.

Ενδείξεις: 
 Ιδανικό για επανένταξη στην άθληση
 Συντηρητική αποθεραπεία σε τενοντίτιδα επιγονατιδικού συνδέσμου  

 (“JUMPER’S KNEE”) 
 Οστεοχονδρίτιδα κνημιαίου κυρτώματος  

 (“OSGOOD-SCHLATTER”)

Μέγεθος: One size

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ06-2-026

Επιγονατίδα από επενδεδυμένο ελαστικό ύφασμα διπλής περιέλιξης. Αντιεφιδρω-
τική. Ανακουφίζει από τον πόνο λόγω φλεγμονών και οιδημάτων. Επιτυγχάνει 
βαθμιαία συμπίεση των μαλακών μορίων και ιστών. Πλένεται. Αμφιδέξια.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποθεραπεία σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος
 Χονδροπάθεια επιγονατίδoς

small medium large x-large xx-largeΜέγεθος

30-33 33-35 36-40 40-45 45-49Περίμετρος  
γόνατος (cm)
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ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΑΛΛΙΝΗ06-2-005

Ελαστική, αντιεφιδρωτική και ισοθερμική επιγονατίδα. Ανακουφίζει από 
τους μυϊκούς πόνους και προσφέρει σωστή θερμοκρασία στο γόνατο. 
Πλένεται. Αμφιδέξια.
Χρώμα: Λευκή

Ενδείξεις: 
 Ιδανική για ρευματισμούς, αρθρίτιδα

1 2 3 4 5Μέγεθος

28-32 32-36 36-40 40-44 44-50Περίμετρος  
γόνατος (cm)

ΕΠΙΔΕΣΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ NEOPRENE06-2-186

Επίδεση επιγονατίδος με επενδεδυμένο neoprene. Επιτυγχάνει ομοιόμορφη συμπί-
εση και διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία. Εύκολη και άνετη εφαρμογή. Κλειστή. 
Αυτοκόλλητη σε σημεία επιλογής. Αντικαθιστά άριστα όλες τις απλές επιδέσεις. 
Πλένεται. Αμφιδέξια.
Χρώμα: Μπλε

Ενδείξεις: 
 Ιδανική για επανένταξη στην άθληση μετά από τενοντίτιδα επιγονατιδικού  

 συνδέσμου “JUMPER’S KNEE”
 Χονδροπάθεια επιγονατίδος

Μέγεθος: One size

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE06-2-163

Κατασκευασμένη από neoprene 4mm, με εσωτερική απορροφητική και υποαλλερ-
γική επένδυση. Ισοθερμική. Υψηλής ποιότητος και αντοχής. Ιδανική για αθλητικές 
δραστηριότητες. Πλένεται. Αμφιδέξια.
Χρώμα: Μπλε

Ενδείξεις: 
 Κακώσεις γόνατος-επιγονατίδος
 Ιδανική για επανένταξη στην άθληση

small medium large x-large xx-largeΜέγεθος

30-34 34-38 38-42 42-46 46-50Περίμετρος  
γόνατος (cm)

Γόνατο 
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ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΟΠΗ06-2-040

Επιγονατίδα από επενδεδυμένο ελαστικό ύφασμα διπλής περιέλιξης. Αντιεφιδρω-
τική. Ανακουφίζει από το άλγος λόγω φλεγμονών και οιδημάτων. Επιτυγχάνει 
βαθμιαία συμπίεση των μαλακών μορίων και των ιστών. Πρόσθια οπή στο γόνατο. 
Πλένεται. Αμφιδέξια.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις: 
 Χονδροπάθεια επιγονατίδος
 Συντηρητική αποθεραπεία σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος
 Ρευματοειδή αρθρίτιδα

small medium large x-large xx-largeΜέγεθος

Περίμετρος  
γόνατος (cm) 30-33 33-35 36-40 40-46 46-49

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE ΜΕ ΟΠΗ & ΠΕΛΟΤΑ06-2-131 

Βοήθημα από neoprene 4mm, με εσωτερική απορροφητική και υποαλλεργική επέν-
δυση. Ισοθερμική. Υψηλής ποιότητος και αντοχής. Φέρει οπή. Εσωτερικά διαθέτει 
πεταλοειδές ανατομικό και αυτοκόλλητο μαξιλάρι σταθεροποίησης της επιγονατίδος 
σε θέσεις επιλογής. Ιδανική και για αθλητικές δραστηριότητες. Πλένεται. Αμφιδέξια.
Χρώμα: Μπλε

Ενδείξεις: 
 Ιδανική για επανένταξη στην άθληση
 Χονδροπάθεια επιγονατίδος
 Συντηρητική αποθεραπεία σε τενοντίτιδα επιγονατιδικού συνδέσμου  

 (“JUMPER’S KNEE”) 

small medium large x-large xx-largeΜέγεθος

30-34 34-38 38-42 42-46 46-50Περίμετρος  
γόνατος (cm)

ΕΠΙΔΕΣΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ NEOPRENE ΑΝΟΙΧΤΗ06-2-187 

Κατασκευασμένη από επενδεδυμένο neoprene. Αυτοκόλλητη σε σημεία επιλογής 
για βαθμιαία συμπίεση των μαλακών μορίων και των ιστών. Διαθέτει μαξιλάρι 
σταθεροποίησης της επιγονατίδος. Αντικαθιστά άριστα όλες τις απλές επιδέσεις. 
Αμφιδέξια.

Ενδείξεις: 
 Ήπια οστεοαρθρίτιδα 
 Ιδανικό για επανένταξη στην άθληση μετά από τενοντίτιδα επιγονατιδικού  

 συνδέσμου “JUMPER’S KNEE”
 Χονδροπάθεια επιγονατίδος

Μέγεθος: One size

Γόνατο 
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ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΟΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΑ 06-4-004

Επιγονατίδα από επενδεδυμένο ελαστικό ύφασμα διπλής περιέλιξης. Αντιεφιδρωτική. 
Τέσσερις εύκαμπτες spiral αμφίπλευρες μπανέλες σταθεροποίησης των συνδέσμων. 
Πρόσθια οπή για άνετη εφαρμογή στο γόνατο. Ανακουφίζει από τον πόνο λόγω φλεγ-
μονών και οιδημάτων. Επιτυγχάνει βαθμιαία συμπίεση των μαλακών μορίων και των 
ιστών. Πλένεται. Αμφιδέξια.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποθεραπεία σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος
 Χονδροπάθεια επιγονατίδος
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα

small medium large x-large xx-largeΜέγεθος

30-33 33-35 36-40 40-46 46-49Περίμετρος  
γόνατος (cm)

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ06-2-076

Από ελαστικό ύφασμα διπλής περιέλιξης. Αντιεφιδρωτικό και αεριζόμενο. Χωρίς 
ραφή. Δύο πλάγιες spiral εύκαμπτες μπανέλες σταθεροποίησης των συνδέσμων. Εν-
σωματωμένο μαξιλάρι σιλικόνης για την απορρόφηση των οιδημάτων. Αμφιδέξια.

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποθεραπεία σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος
 Χονδροπάθεια επιγονατίδος
 Σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου άλγους
 Συντηρητική αποκατάσταση σε ελαφρές κακώσεις-θλάσεις πλαγίων  

 συνδέσμων γόνατος

small medium large x-large xx-largeΜέγεθος

30-34 34-38 38-42 42-46 46-50Περίμετρος  
γόνατος (cm)

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ06-2-056

Επιγονατίδα ελαστική, διπλής περιέλιξης. Αντιεφιδρωτική και αεριζόμενη. Φέρει 
τέσσερις εύκαμπτες πλάγιες μπανέλες  “spiral” σταθεροποίησης της επιγονατίδoς. 
Προσφέρει ομοιόμορφη συμπίεση στα μαλακά μόρια. Είναι άνετη και εύκολη στην 
εφαρμογή. Αμφιδέξια.

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποθεραπεία σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 Χονδροπάθεια επιγονατίδος
 Συντηρητική αποκατάσταση σε ελαφρές κακώσεις-θλάσεις πλαγίων  

 συνδέσμων γόνατος

small medium large x-largeΜέγεθος

33-36 36-38 38-41 41-46Περίμετρος  
γόνατος (cm)

Γόνατο 
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ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΚΑΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

EΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΔΕΣΤΡΕΣ

06-2-057

06-2-130

Επιγονατίδα ελαστική, διπλής περιέλιξης και υψηλής ποιότητος. Αντιεφιδρωτική και 
αεριζόμενη. Τέσσερις spiral εύκαμπτες πλάγιες μπανέλες σταθεροποίησης της επιγο-
νατίδος. Ενσωματωμένο μαξιλάρι σιλικόνης για την ανακούφιση του πόνου και την 
απορρόφηση του οιδήματος. Συμπιέζει ομοιόμορφα τους ιστούς και τα μαλακά μόρια. 
Αμφιδέξια.

Ενδείξεις: 

Κατασκευή από ελαστικό υλικό, διπλής περίελξης, αντιεφιδρωτικό και αεριζόμενο. Εν-
σωματωμένο επίθεμα σιλικόνης για την ανακούφιση από τον πόνο και την απορρόφη-
ση του οιδήματος στο γόνατο. Φέρει δύο προσθαφαιρούμενες αυτοκόλλητες δέστρες 
σταθεροποίησης (μία μηριαία και μία κνημιαία). Προσδίδει ομοιόμορφη συμπίεση 
στους ιστούς και τα μαλακά μόρια. Αμφιδέξια.

Ενδείξεις: 

 Συντηρητική αποθεραπεία  
 σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 Χονδροπάθεια επιγονατίδος

 Σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου άλγους
 Συντηρητική αποκατάσταση  

 σε ελαφρές κακώσεις-θλάσεις  
 πλαγίων συνδέσμων γόνατος

 Συντηρητική αποθεραπεία  
 σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος
 Χονδροπάθεια επιγονατίδος
 Σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου άλγους

 Συντηρητική αποκατάσταση  
 σε ελαφρές κακώσεις-θλάσεις  
 πλαγίων συνδέσμων γόνατος

small

small

medium

medium

large

large

x-large

x-large

Μέγεθος

Μέγεθος

33-36

33-35,5

36-38

35,5-38

38-41

38-40,5

41-46

40,5-43

Περίμετρος  
γόνατος (cm)

Περίμετρος  
γόνατος (cm)

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΕΡΑ-GEL “PNEUGEL”06-2-168

Κατασκευασμένη από ελαφρύ υλικό υψηλής αντοχής, με foam επένδυση. Εσω-
τερικά φέρει αυτοκόλλητο επίθεμα gel κρυοθεραπείας και θάλαμο μεταβλητού 
όγκου αέρα με πουάρ. Το τμήμα του επιθέματος με τον αέρα ασκεί ελεγχόμενη πί-
εση στο σημείο εφαρμογής για τον περιορισμό του οιδήματος. Δύο αυτοκόλλητες 
δέστρες με velcro σταθεροποίησης της επιγονατίδος. Η συσκευασία περιλαμβάνει 
ανταλλακτικό επίθεμα. Πλένεται. Αμφιδέξια.
Χρώμα: Μπλε

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποθεραπεία σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 Χονδροπάθεια επιγονατίδος
 Σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου άλγους

Μέγεθος: One size
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small medium large x-largeΜέγεθος

33-35,5 35,5-38 38-40,5 40,5-43Περίμετρος  
γόνατος (cm)

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΧΟΝΔΡΟΠΑΘΕΙΑΣ06-2-090

Κατασκευή από μαλακό αφρώδες υλικό foam, αεριζόμενο, αντιεφιδρωτικό και 
υποαλλεργικό. Δύο ρυθμιζόμενες αυτοκόλλητες δέστρες για σωστή επίδεση σύμ-
φωνα με τις ανάγκες του ασθενή. Σταθεροποιεί πλευρικά (έσω-έξω) και περιορίζει 
την αστάθεια της επιγονατίδος. Ρυθμίζει την πίεση κάτω από την επιγονατίδα για 
μείωση του άλγους. Ιδιαίτερα εύκολη εφαρμογή. Αμφιδέξια.

Ενδείξεις: 

 Χονδροπάθεια επιγονατίδος
 Υπεξάρθρημα επιγονατίδος

 Αστάθεια επιγονατίδος
 Μετεγχειρητική χρήση  

 σε εξάρθρημα επιγονατίδος

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ06-2-137

Κατασκευή από αφρώδες υλικό foam με ειδική “jersey” επένδυση, υποαλλεργική 
και αεριζόμενη. Δυο αυτοκόλλητες δέστρες σταθεροποίησης. Τέσσερις εύκαμπτες 
μπανέλες “spiral” για την υποστήριξη των πλαγίων συνδέσμων. Ανατομικά σχεδι-
ασμένο μαξιλάρι με επίθεμα σιλικόνης για την απορρόφηση του οιδήματος και τον 
περιορισμό της κινητικότητας της επιγονατίδος. Στο οπίσθιο τμήμα της άρθρωσης η 
ύφανση είναι δικτυωτή με αεριζόμενες ίνες. Μήκος 33cm. Αμφιδέξια.

Ενδείξεις: 
 Επανένταξη στην άθληση
 Κακώσεις γόνατος-επιγονατίδος

 Κακώσεις πλαγίων συνδέσμων
 Χονδροπάθεια επιγονατίδος

15cm

12cm

thigh

calf

small medium large x-largeΜέγεθος

33-40 41-47 47-53 54-60Περίμετρος  
μηρού (cm)

25-32 32-39 40-47 48-52Περίμετρος  
γάμπας (cm)

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE ΜΕ ΟΠΗ & ΜΠΑΝΕΛΕΣ06-2-019

Κατασκευή από neoprene ειδικών πόρων (fiber) και επένδυση “jersey”, αντιε-
φιδρωτική, υποαλλεργική και αεριζόμενη. Τέσσερις ενσωματωμένες μπανέλες 
υποστήριξης των πλάγιων συνδέσμων. Ανατομικό ένθετο μαξιλάρι σταθεροποί-
ησης της επιγονατίδος. Εύκολη εφαρμογή λόγω της ειδικής δικτυωτής πλέξης 
στο οπίσθιο τμήμα. Δύο αυτοκόλλητες δέστρες σταθεροποίησης. Μήκος 33cm. 
Αμφιδέξια.

Ενδείξεις: 

 Επανένταξη στην άθληση
 Κακώσεις γόνατος-επιγονατίδος

 Κακώσεις πλαγίων συνδέσμων
 Χονδροπάθεια επιγονατίδος

15cm

12cm

thigh

calf

small medium large x-largeΜέγεθος

33-40 41-47 47-53 54-60Περίμετρος  
μηρού (cm)

25-32 32-39 40-47 48-52Περίμετρος  
γάμπας (cm)

Γόνατο 

84



Orthopedics

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE ΜΕ ΟΠΗ & ΜΠΑΝΕΛΕΣ06-2-116

Κατασκευασμένη από neoprene 4mm, με εσωτερική απορροφητική και υποαλ-
λεργική επένδυση. Οπή στο γόνατο με ανατομικό μαξιλάρι αποφόρτισης. Τέσσερις 
πλάγιες εύκαμπτες spiral μπανέλες υποστήριξης της επιγονατίδος. Δύο αυτοκόλλη-
τες δέστρες σταθεροποίησης. Ισοθερμική. Υψηλής ποιότητος και αντοχής. Ιδανική 
για αθλητικές δραστηριότητες. Πλένεται. Αμφιδέξια.
Χρώμα: Μπλε

Ενδείξεις: 
 Επανένταξη στην άθληση
 Κακώσεις γόνατος-επιγονατίδος

 Κακώσεις πλαγίων συνδέσμων
 Χονδροπάθεια επιγονατίδος

small medium large x-large xx-largeΜέγεθος

30-34 34-38 38-42 42-46 46-50Περίμετρος  
γόνατος (cm)

Γόνατο 

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ “LIGAMENT”06-2-132 

Κατασκευή από neoprene 4mm, με εσωτερική απορροφητική και υποαλλεργική 
επένδυση. Οπή στο γόνατο με ενσωματωμένο σταθερό μαξιλάρι αποφόρτισης της 
επιγονατίδος. Τέσσερις πλάγιες εύκαμπτες spiral μπανέλες υποστήριξης των πλαγίων 
συνδέσμων. Τέσσερις διασταυρούμενοι ιμάντες, αυτοκόλλητοι, για την βελτίωση της 
αστάθειας του γόνατος. Δύο αυτοκόλλητοι και αντιολισθητικοί ιμάντες. Ισοθερμική. 
Υψηλής ποιότητος και αντοχής. Πλένεται αφού αφαιρεθούν οι μπανέλες. Αμφιδέξια.
Χρώμα: Μπλε

small medium large x-large xx-largeΜέγεθος

30-34 34-38 38-42 42-46 46-50Περίμετρος  
γόνατος (cm)

Ενδείξεις: 
 Ρήξεις οπίσθιου και πρόσθιου χιαστού (ACL-PCL)
 Κακώσεις πλαγίων συνδέσμων (MCL-LCL)
 Εκφυλιστικές παθήσεις πλαγίων συνδέσμων

small medium large x-large xx-largeΜέγεθος

30-34 34-38 38-42 42-46 46-50Περίμετρος  
γόνατος (cm)

Κατασκευασμένη από neoprene 4mm, με εσωτερική απορροφητική και υποαλλερ-
γική επένδυση. Οπή στο γόνατο με ενσωματωμένο ανατομικό μαξιλάρι σταθερο-
ποίησης της επιγονατίδος. Δύο μεταλλικές αρθρώσεις στήριξης των πλάγιων συν-
δέσμων. Αυτοκόλλητες δέστρες σταθεροποίησης. Ισοθερμική. Υψηλής ποιότητος 
και αντοχής. Πλένεται αφού αφαιρεθούν οι αρθρώσεις. Αμφιδέξια.
Χρώμα: Μπλε

Ενδείξεις: 
 Ιδανική για την επανένταξη στην άθληση μετά από κακώσεις πλαγίων  

 συνδέσμων γόνατος 
 Κακώσεις μηνίσκων

06-2-115 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ
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ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ

EΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΝEOPRENE ΜΕ ΑΡΘΩΣΗ “STABILIZER” 

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ “ROM”

06-2-065

06-2-160

06-2-068

Κατασκευή από neoprene ειδικών πόρων (fiber), με επένδυση jersey, υποαλλεργική, αντιεφι-
δρωτική 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 συνδέ-
σμων. Διαθέτει οπή στο οπίσθιο μέρος της άρθρωσης του γόνατος. Πλένεται αφού αφαιρε-
θούν οι αρθρώσεις. Μήκος 33cm. Αμφιδέξια.

Ενδείξεις: 
 Ιδανική για την επανένταξη στην άθληση μετά από κακώσεις πλαγίων συνδέσμων γόνατος 
 Κακώσεις μηνίσκων

Κατασκευή από υλικό Νeoprene αρίστης ποιότητoς. Υπαλλεργικό και αντιεφιδρωτικό. Φέρει 
πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο με Velcro για εύκολη και σωστή εφαρμογή. Ενας αυτοκόλ-
λητος ιμάντας περίδεσης, διπλής περιέλιξης, στην περιοχή του μηρού και ένας αυτοκόλλητος 
ιμάντας στην περιοχή της γαστροκνημίας, προσδίδουν καλύτερη σταθεροποίηση. Φέρει δύο 
άκαμπτες μεταλλικές μπανέλες με άρθρωση για την υποστήριξη των πλαγίων συνδέσμων σε 
περίπτωση της αστάθειας του γόνατος. Στο οπίσθιο μέρος του γόνατος η επιγονατίδα είναι αε-
ριζόμενη. Πλένεται με κρύο νερό αφού αφαιρεθούν οι αρθρώσεις. Mήκος 35cm. Αμφιδέξια.

Ενδείξεις: 
 Ιδανική για την επανένταξη στην άθληση μετά από κακώσεις πλαγίων συνδέσμων γόνατος 
 Κακώσεις μηνίσκων  Οστεοαρθρίτιδα γόνατος

Κατασκευή από neoprene ειδικών πόρων (fiber), με επένδυση “jersey”, υποαλλεργική, αντιεφι-
δρωτική και αεριζόμενη. Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο με velcro για εύκολη και σωστή εφαρ-
μογή. Δύο σταθεροποιητικοί ιμάντες, αυτοκόλλητοι με clips. 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 33cm. Αμφιδέξια.

Ενδείξεις: 
 Ρήξη έσω-έξω πλαγίου συνδέσμου γόνατος        Ρήξη μηνίσκου γόνατος 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε ρήξη πρόσθιου-οπίσθιου χιαστού
 Αστάθεια γόνατος        Μετεγχειρητικά σε επέμβαση μηνίσκου  

15cm

12cm

thigh

calf

small medium large x-largeΜέγεθος

39-47 47-53 53-60 60-67Περίμετρος  
μηρού (cm)

29-37 37-43 43-50 50-57Περίμετρος  
γάμπας (cm)

15cm

12cm

thigh

calf

small medium large x-largeΜέγεθος

39-47 47-53 53-60 60-67Περίμετρος  
μηρού (cm)

29-37 37-43 43-50 50-57Περίμετρος  
γάμπας (cm)

Γόνατο 

15cm

12cm

thigh

calf

small medium large x-largeΜέγεθος

39-47 47-53 53-60 60-67Περίμετρος  
μηρού (cm)

29-37 37-43 43-50 50-57Περίμετρος  
γάμπας (cm)
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EΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ “ROM STABILIZER”

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ “TRACKING”

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ “TRACKING II“

06-2-159

06-2-185

06-2-155

Κατασκευή από υλικό Νeoprene  άριστης ποιότητας. Υπαλλεργικό και αντιεφιδρωτικό. Η ύφαν-
ση είναι δικτυωτή, από αεριζόμενες ίνες. Οι τέσσερις μη ελαστικοί ιμάντες που διαθέτει προσδί-
δουν πολύ καλή σταθεροποίηση. Φέρει πρόσθια οπή στην περιοχή του γόνατος, ενώ διαθέτει 
δύο πλάγιες μπανέλες αλουμινίου με πολυκεντρικές αρθρώσεις “ROM” κάμψης – έκτασης (0°, 
15°, 30°, 60°, 90°) για την σταθεροποίηση των πλαγίων συνδέσμων. Υψος 40cm. Αμφιδέξια.

Ενδείξεις: 
 Ρήξη έσω-έξω πλαγίου συνδέσμου γόνατος        Ρήξη μηνίσκου γόνατος 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε ρήξη πρόσθιου-οπίσθιου χιαστού
 Αστάθεια γόνατος        Μετεγχειρητικά σε επέμβαση μηνίσκου  

Κατασκευή από neoprene με εξωτερική επένδυση jersey, αντιεφιδρωτική και απαλή στην υφή. Στο 
οπίσθιο τμήμα η ύφανση είναι δικτυωτή από αεριζόμενες ίνες. Οι τέσσερις, μη ελαστικοί ιμάντες, 
σταθεροποιούν τον νάρθηκα στη σωστή θέση. Στο πρόσθιο τμήμα φέρει οπή με ενσωματωμένο 
πεταλοειδές επιθέμα, περιορισμού και βελτίωσης της αστάθειας της επιγονατίδος. Οι αμφίπλευρες 
αρθρώσεις αλουμινίου ενισχύουν τη σταθεροποίηση του γόνατος. Μήκος 33cm. Δεξιός - Αριστερός.

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε εξάρθρημα-υπεξάρθρημα επιγονατίδος
 Χονδρομαλάκυνση επιγονατίδος
 Αποθεραπεία μετά από κακώσεις πλαγίων συνδέσμων γόνατος 
 Αστάθεια επιγονατίδος

Κατασκευή από Neoprene (Fiber). Πρόσθιο άνοιγμα από το ύψος του μηρού έως το γόνατο 
με αυτοκόλλητο κλείσιμο Velcro. Στο οπίσθιο τμήμα του νάρθηκα η ύφανση είναι Jersey, 
αντιεφιδρωτική και αεριζόμενη. Στο πρόσθιο τμήμα φέρει οπή με ενσωματομένο μαξιλάρι και 
πεταλοειδές επίθεμα περιορισμού και βελτίωσης της αστάθειας της επιγονατίδος. Οι τέσσερις 
μη ελαστικοί και αυτοκόλλητοι ιμάντες σταθεροποιούν τον νάρθηκα σε σωστή θέση. Οι αμφί-
πλευρες αρθρώσεις αλουμινίου βελτιώνουν την αστάθεια του γόνατος. Αμφιδέξιος. 
Χρώμα: Mαύρο.

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε εξάρθρημα-υπεξάρθρημα επιγονατίδος
 Χονδρομαλάκυνση επιγονατίδος
 Αποθεραπεία μετά από κακώσεις πλαγίων συνδέσμων γόνατος 
 Αστάθεια επιγονατίδος

Γόνατο 

small medium large x-largeΜέγεθος

33-35,5 35,5-38 38-40,5 40,5-43Περίμετρος  
γόνατος (cm)

small

small

medium

medium

large

large

x-large

x-large

Μέγεθος

Μέγεθος

33-35,5

33-35,5

35,5-38

35,5-38

38-40

38-40

40,5-43

40,5-43

Περίμετρος  
γόνατος (cm)

Περίμετρος  
γόνατος (cm)
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ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ06-2-058

Κατασκευή από αφρώδες υλικό foam, αεριζόμενο και φιλικό προς το δέρμα, 
με εσωτερική επένδυση, αντιεφιδρωτική και απορροφητική. Αποτελείται από 
τρία αυτοκόλλητα τμήματα (panels) με προσθαφαιρούμενες πλάγιες μπανέλες 
αλουμινίου. Δύο άκαμπτες οπίσθιες μπανέλες ακινητοποίησης του νάρθηκα. 
Έξι σταθεροποιητικοί αυτοκόλλητοι ιμάντες, μη ελαστικοί. Πλένεται. Διατίθεται 
σε πέντε διαφορετικά μήκη: 40/45/50/55/60cm. Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις: 
 Ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
 Εξάρθρημα επιγονατίδος
 Συντηρητική αποκατάσταση σε κατάγματα επιγονατίδος
 Αποκατάσταση σε απαρεκτόπιστο κάταγμα κνημιαίου κυρτώματος
 Συντηρητική αποκατάσταση σε οστεοσύνθεση σε παρεκτοπισμένο  

 κάταγμα κνημιαίου κυρτώματος
 Οστεοτομία επιγονατίδος
 Μετεγχειρητική ακινητοποίηση 

15cm

12cm

thigh

calf

small medium large x-largeΜέγεθος

39-47 47-53 53-60 60-67Περίμετρος  
μηρού (cm)

29-37 37-43 43-50 50-57Περίμετρος  
γάμπας (cm)

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ06-2-002

Κατασκευή από αφρώδες υλικό foam, τριών τεμαχίων, με υποαλ-
λεργική και αντιεφιδρωτική επένδυση. Οπίσθια προσθαφαιρούμενη 
ισχυρή λάμα αλουμινίου και δύο πλάγιες μπανέλες. Τέσσερις έως έξι 
(αναλόγως του μήκους του νάρθηκα) ρυθμιζόμενοι αυτοκόλλητοι 
ιμάντες σταθεροποίησης με πλαστικές αγκράφες. Φέρει πελότα για 
την ακινητοποίηση της επιγονατίδος. Διατίθεται σε πέντε διαφορετικά 
μήκη: 35/40/45/50/60cm. Αμφιδέξιος.
Χρώμα: Μπεζ ή μαύρο

Ενδείξεις: 
 Ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
 Εξάρθρημα επιγονατίδος
 Συντηρητική αποκατάσταση σε κατάγματα επιγονατίδος
 Αποκατάσταση σε απαρεκτόπιστο κάταγμα κνημιαίου κυρτώματος
 Συντηρητική αποκατάσταση σε οστεοσύνθεση σε παρεκτοπισμένο 

 κάταγμα κνημιαίου κυρτώματος
 Οστεοτομία επιγονατίδος
 Μετεγχειρητική ακινητοποίηση 

Μέγεθος: One size

Γόνατο 
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ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ 42cm06-2-104

Ο νάρθηκας αποτελείται από ένα μηριαίο και ένα κνημιαίο τμήμα εφαρμογής. Kα-
τασκευή από αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης “ΑctiveDistance II”, με υποαλλεργι-
κή και αντιεφιδρωτική επένδυση, δύο στρωμάτων. Οι δύο πλευρικές μπάρες, είναι 
καινοτόμες, κατασκευασμένες από polyamide με ίνες άνθρακα. Είναι εξαιρετικά 
ελαφρές (αντικαθιστώντας τις μεταλλικές). Φέρει τέσσερις σταθεροποιητικούς και 
αυτοκόλλητους ιμάντες περίδεσης (δύο στο μηριαίο και δύο στο κνημιαίο τμήμα). 
Ο πολυκεντρικός μηχανισμός 1R του νάρθηκα, επιτρέπει την κάμψη και την έκταση 
του γόνατος ανά διαστήματα 15°, με πύρους που τοποθετούνται με κλειδί allen, σε 
θέσεις επιλογής: α) Κάμψη: 0° - 120° β) Έκταση: 0°- 90°.
Διαθέτει αφρώδη, αυτοκόλλητα κονδυλικά μαξιλαράκια.
Ύψος 42cm. Αμφιδέξιος.

Συντηρητικά σε:
 Σταθερό κάταγμα κνημιαίου plateau
 Σταθερό κάταγμα κνημιαίων- 

 μηριαίων κονδύλων
Μετεγχειρητικά σε:
 Ολική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα

 Ρήξη τετρακέφαλου
 Οστεοσύνθεση σε κατάγματα  

 υπερκονδύλια, μονοκονδύλια,  
 διακονδύλια
 Παρεκτοπισμένο κάταγμα επιγονατίδος
 Ρήξη συνδέσμων γόνατος

Μέγεθος: One size

Περιφέρεια Μηρού: 44-52cm Περιφέρεια Kνήμης: 34-42cm

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ “ASCENT ROM”06-2-092

Ο νάρθηκας αποτελείται από δύο μηριαία και δύο κνημιαία τμήματα εφαρμογής. Κα-
τασκευή από αφρώδες, υποαλλεργικό και αντιεφιδρωτικό υλικό. Τέσσερις αυτοκόλ-
λητοι, ρυθμιζόμενοι ιμάντες σταθεροποίησης, με πλαστικές αγκράφες. Οι δύο πλάγιες 
μεταλλικές μπάρες ρυθμίζονται τηλεσκοπικά σε μήκος, από 48cm έως 62cm, με μπου-

τόν. Πολυκεντρικές αρθρώσεις κάμψης-έκτασης σε θέσεις επιλογής:
α) Κάμψη: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°

β) Έκταση: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Διαθέτει επίσης σύστημα “Quick Set” γρήγορης ρύθμισης κάμψης-έκτα-
σης, σε θέσεις από 0°, 15°, 30°, 45°. Φέρει εσωτερικά αφρώδη μαξιλάρια 
προστασίας των κονδύλων. Ο νάρθηκας ασφαλίζεται και απασφαλίζεται. 
Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις: 

Συντηρητικά σε:
 Σταθερό κάταγμα κνημιαίου plateau
 Σταθερό κάταγμα κνημιαίων- 

 μηριαίων κονδύλων
Μετεγχειρητικά σε:
 Ολική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα

 Ρήξη τετρακέφαλου
 Οστεοσύνθεση σε κατάγματα  

 υπερκονδύλια, μονοκονδύλια,  
 διακονδύλια
 Παρεκτοπισμένο κάταγμα επιγονατίδος
 Ρήξη συνδέσμων γόνατος

Μέγεθος: One size

Γόνατο 
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ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ “ROM II”06-2-111

Ο νάρθηκας αποτελείται από δύο μηριαία και δύο κνημιαία τμήματα εφαρ-
μογής. Κατασκευή από αφρώδες, υποαλλεργικό και αντιεφιδρωτικό υλικό. 
Τέσσερις αυτοκόλλητοι, ρυθμιζόμενοι ιμάντες σταθεροποίησης, με πλαστι-
κές αγκράφες. Οι δύο πλάγιες μεταλλικές μπάρες ρυθμίζονται τηλεσκοπικά 
σε μήκος, από 48cm έως 62cm, με μπουτόν. Πολυκεντρικές αρθρώσεις 
κάμψης-έκτασης σε θέσεις επιλογής:
α) Κάμψη: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°,  60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°
β) Έκταση: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°,  60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°
γ) Υπερέκταση: -10°
Φέρει εσωτερικά αφρώδη μαξιλάρια προστασίας των κονδύλων. 
Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις: 
Συντηρητικά σε:
 Σταθερό κάταγμα κνημιαίου plateau
 Σταθερό κάταγμα κνημιαίων-μηριαίων κονδύλων

Μετεγχειρητικά σε:
 Ολική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
 Ρήξη τετρακέφαλου
 Οστεοσύνθεση σε κατάγματα υπερκονδύλια, 

 μονοκονδύλια, διακονδύλια
 Παρεκτοπισμένο κάταγμα επιγονατίδας
 Ρήξη συνδέσμων γονάτου

Μέγεθος: One size

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ “ROM”06-2-059

Διαθέτει τέσσερις σταθεροποιητικούς, αυτοκόλλητους και επενδεδυ-
μένους ιμάντες (δύο στο μηρό και δύο στην κνήμη). Οι δύο πλάγιες 
άκαμπτες μπάρες ρυθμίζονται τηλεσκοπικά σε μήκος (από 50cm έως 
62cm). O πολυκεντρικός μηχανισμός “ROM” ρυθμίζει την άρθρωση του 
γόνατος σε θέσεις επιλογής: 
α) Κάμψη από 0° έως 120°, ανά διαστήματα 10°
β) Έκταση από 0° έως 90°, ανά διαστήματα 10°
Κλειδώνει με μπουτόν. Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις: 
Συντηρητικά σε:
 Σταθερό κάταγμα κνημιαίου plateau
 Σταθερό κάταγμα κνημιαίων-μηριαίων κονδύλων

Μετεγχειρητικά σε:
 Ολική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
 Ρήξη τετρακέφαλου
 Οστεοσύνθεση σε κατάγματα υπερκονδύλια, 

 μονοκονδύλια, διακονδύλια
 Παρεκτοπισμένο κάταγμα επιγονατίδος
 Ρήξη συνδέσμων γόνατος

Μέγεθος: One size

Γόνατο 
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ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ “KNEE PLUS”06-2-066

Κατασκευή από ελαφρύ αλουμίνιο, με εσωτερικές αφρώδεις και αντιεφιδρωτι-
κές επενδύσεις. Τρεις πρόσθιοι και τρείς οπίσθιοι, αριθμημένοι, αυτοκόλλητοι 
ιμάντες σταθεροποίησης του νάρθηκα. Διαθέτει σύστημα quick set σε σταθερές 
θέσεις επιλογής από -10 έως 90, ανά διαστήματα 10 μοιρών. 
Διαθέτει δύο πολυκεντρικές αρθρώσεις κάμψης-έκτασης, σε θέσεις επιλογής: 
α) Κάμψη: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°
β) Έκταση: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°
Φέρει δύο αφρώδη μαξιλάρια για την προστασία των κονδύλων. 
Διαθέτει σύστημα “Quick Set” γρήγορης ρύθμισης κάμψης-έκτασης-υπερέκτα-
σης από: -10°, 0°, 20°, 30°. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις: 

 Συντηρητικά σε ρήξη έσω-έξω πλάγιου συνδέσμου
 Μετεγχειρητικά σε ρήξη πρόσθιου-οπίσθιου χιαστού
 Μετεγχειρητικά σε ρήξη έσω-έξω πλάγιων συνδέσμων

small medium large x-largeΜέγεθος

39-47 47-53 53-60 60-67Περίμετρος  
μηρού (cm)

29-37 37-43 43-50 50-57Περίμετρος  
γάμπας (cm)

small medium large x-largeΜέγεθος

44-49 50-54 55-59 60-64Περίμετρος  
μηρού (cm)

34-37 38-41 42-45 46-49Περίμετρος  
γάμπας (cm)

15cm

12cm

thigh

calf

15cm

12cm

thigh

calf

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ “ROM KNEE BRACE“06-2-101

Κατασκευή από ενισχυμένο πολυμερές υλικό, με εσωτερικές αφρώδεις 
και εντιεφιδρωτικές επενδύσεις. Δύο πρόσθιοι και τέσσερις οπισθιοι 
αυτοκόλλητοι και ρυθμιζόμενοι ιμάντες σταθεροποίησης. Διαθέτει δύο 
πολυκεντρικές αρθρώσεις κάμψης-έκτασης σε θέσεις επιλογής. 
α) Κάμψη από 0° έως 120°, ανά διαστήματα 10°
β) Έκταση από 0° έως 90°, ανά διαστήματα 10°
Διαθέτει σύστημα quick set γρήγορης ρύθμισης κάμψης - έκτασης 
σε 7 θέσεις επιλογής 0° - 20° - 40° - 60° - 80° - 100° - 120°.
Φέρει δύο αφρώδη μαξιλάρια για την προστασία των κονδύλων.
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις: 

 Συντηρητικά σε ρήξη έσω-έξω πλάγιου συνδέσμου
 Μετεγχειρητικά σε ρήξη πρόσθιου-οπίσθιου χιαστού
 Μετεγχειρητικά σε ρήξη έσω-έξω πλάγιων συνδέσμων

Γόνατο 
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ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ “ΟΚ ROM”06-2-034

Ελαφρύς μεταλλικός σκελετός. Εσωτερική ειδική επένδυση με σφαιρίδια σιλικό-
νης. Αντιολισθητική. Τρεις πρόσθιοι και τρεις οπίσθιοι ρυθμιζόμενοι και αυτοκόλ-
λητοι ιμάντες σταθεροποίησης του νάρθηκα. Διαθέτει δύο πολυκεντρικές αρθρώ-
σεις κάμψης-έκτασης σε θέσεις επιλογής:
α) Κάμψη από 0° έως 120°, ανά διαστήματα 10°
β) Έκταση από 0° έως 90°, ανά διαστήματα 10°
Φέρει δύο μαξιλάρια αφρώδη για την προστασία των κονδύλων. Διαθέτει σύστη-
μα “Quick Set” γρήγορης ρύθμισης κάμψης-έκτασης σε τρεις θέσεις: 0°-20°-40°. 
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις: 
 Συντηρητικά σε ρήξη έσω-έξω πλάγιου συνδέσμου
 Μετεγχειρητικά σε ρήξη πρόσθιου-οπίσθιου χιαστού
 Μετεγχειρητικά σε ρήξη έσω-έξω πλάγιων συνδέσμων

15cm

12cm

thigh

calf

15cm

12cm

thigh

calf

small medium large x-largeΜέγεθος

37-47 43-51 48-56 55-62Περίμετρος  
μηρού (cm)

29-34 33-39 38-42 41-47Περίμετρος  
γάμπας (cm)

xx-large

58-66

46-52

Γόνατο 

Ελαφρύς μεταλλικός σκελετός. Εσωτερική ειδική επένδυση με σφαιρίδια σιλικόνης. 
Αντιολισθητική. Τρεις πρόσθιοι και τρεις οπίσθιοι ρυθμιζόμενοι και αυτοκόλλητοι 
ιμάντες σταθεροποίησης του νάρθηκα. Διαθέτει δύο πολυκεντρικές αρθρώσεις κάμ-
ψης-έκτασης: 
α) Κάμψη από 0° έως 120°, ανά διαστήματα 10°
β) Έκταση από 0° έως 90°, ανά διαστήματα 10°
Φέρει δύο μαξιλάρια αφρώδη για την προστασία
των κονδύλων. 
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις: 
 Συντηρητικά σε ρήξη έσω-έξω πλάγιου συνδέσμου
 Μετεγχειρητικά σε ρήξη πρόσθιου-οπίσθιου χιαστού
 Μετεγχειρητικά σε ρήξη έσω-έξω πλάγιων συνδέσμων

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ “G5 ROM”06-2-038 

small medium large x-largeΜέγεθος

έως 46 46-48 48-50 50-54Περίμετρος  
μηρού (cm)

έως 37 37-39 39-41 41-43Περίμετρος  
γάμπας (cm)

xx-large

54-60

43-47
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ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΟΣ ΓΟΝΑΤΟΣ “ΟΑ KNEE BRACE”06-2-096

Ελαφρύς νάρθηκας διόρθωσης της ραιβότητας-βλαισότητας του γόνατος. 
Τα τμήματα μηρού-κνήμης είναι εξωτερικά επενδεδυμένα από πολυπροπυλένιο. 
Εσωτερικά φέρει αφρώδεις αυτοκόλλητες επενδύσεις προσθαφαιρούμενες και 
αντιολισθητικές. Οι τέσσερις, μη ελαστικοί ιμάντες (δύο μηριαίοι και δύο κνημιαίοι) 
σταθεροποιούν τον νάρθηκα σε σωστή θέση με πλαστικά clips. 
Διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης στο μηριαίο τμήμα. Αποφορτίζει το μεσάρθριο διά-
στημα της άρθρωσης του γόνατος (έσω-έξω) έως 15° παθολογικής γωνίωσης με 
ειδικό κλειδί «allen». Δύο αφρώδη μαξιλάρια προστασίας των κονδύλων. 
Βγάζοντας τα προστατευτικά μαξιλάρια (με τη βοήθεια χρήσης κατσαβιδιού) 
μπορεί να ρυθμιστεί και το εύρος κίνησης κάμψης-έκτασης ανά διαστήματα: 
0° - 10° - 20° - 30° - 40° - 45° - 60° - 75° - 90°.
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ: Θέση πολυκεντρικού μηχανισμού εσωτερικά
ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ: Θέση πολυκεντρικού μηχανισμού εξωτερικά

Ενδείξεις:
 Συντηρητική αποκατάσταση σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος
 Κατάλληλος για μακροχρόνια χρήση

Μέγεθος: One size
Περίμετρος μηρού από 41cm έως 64cm.
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ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΟΣ ΓΟΝΑΤΟΣ “SPARTAN”06-2-087

Νάρθηκας με εργονομική ρύθμιση κάμψης, έκτασης και υπερέκτα-
σης του γόνατος, ανά διαστήματα 15°. Eίναι ελαφρύς. Παράλληλα 
έχει τη δυνατότητα διόρθωσης της ραιβότητας και της βλαισότητας 
της άρθρωσης του γόνατος, ρυθμίζοντας το εύρος της παθολογικής 
γωνίωσης από 0° έως 18°. Διαθέτει ρύθμιση μήκους στο τμήμα του 
μηρού. 

Ισχυρός σκελετός από ελαφρύ αλουμίνιο «6061 Τ6» (το οποίο 
χρησιμοποιείται στην αεροναυπηγική). Η εσωτερική επιφάνεια του 
νάρθηκα καλύπτεται από στοιχεία “polyamide” με ανατομικό σχεδι-
ασμό. Επιτυγχάνει μείωση της πίεσης στο δέρμα, ενώ αυξάνει τη στα-
θερότητα. Η εσωτερική μαλακή επένδυση του σκελετού είναι από 
αφρώδες βαμβακερό υλικό, ώστε να αποφεύγονται οι αλλεργίες του 
δέρματος. Οι έξι αφρώδεις αυτοκόλλητοι ιμάντες περίδεσης σταθε-
ροποιούν και ταυτόχρονα αποτρέπουν την ολίσθηση του νάρθηκα. 
Ο ειδικός διαγώνιος σχεδιασμός του εσωτερικού πλαισίου μειώνει 
τον κίνδυνο ερεθισμού του άλλου σκέλους. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Ο νάρθηκας διαθέτει σύστημα στήριξης τριών σημείων. Aποφορτίζει 
το μεσάρθριο διάστημα (έσω-έξω) της άρθρωσης του γόνατος και 
μειώνει την πίεση στον τραυματισμένο αρθρικό χόνδρο. 

Κλειδώνει σε θέσεις επιλογής, με τη χρήση κλειδιού allen, με εύρος 
κίνησης από 0° έως 18°, ανάλογα με την πάθηση του γόνατος (βλαι-
σότητα-ραιβότητα). Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις: 
 Διόρθωση βλαισότητας ή ραιβότητας της άρθρωσης του γόνατος
 Ήπια ή σοβαρή ACL, PCL, MCL και LCL αστάθεια 
 Αποκατάσταση μετά από χειρουργική επέμβαση ACL και PCL 
 Μικτοί τραυματισμοί ACL / PCL 
 Συνδεσμικές κακώσεις
 Κατάλληλος για μακροχρόνια χρήση

15cm

12cm

thigh

calf

small medium large x-largeΜέγεθος

40-44 44-48 48-52 52-56Περίμετρος  
μηρού (cm)

30-34 34-38 38-42 42-46Περίμετρος  
γάμπας (cm)

Γόνατο 
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ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ “KAFO BRACE”06-2-100

Αποτελείται από δύο τμήματα (μηρού-κνήμης) που προσαρμόζονται εύκολα. 
Κατασκευή από αφρώδες υλικό “ACTiVDistance”, μαλακό, αντιεφιδρωτικό και 
υποαλλεργικό. Οι δύο μεταλλικές μπάρες με πολυκεντρικό μηχανισμό 1R  εφαρ-
μόζουν αυτοκόλλητα με velcro. Ο πολυκεντρικός μηχανισμός 1R είναι καινοτόμος 
λύση για τη ρύθμιση εύρους κίνησης της κάμψης και της έκτασης του γόνατος. 
Η διάμετρος του μηχανισμού είναι πολύ μικρή (30mm) και ρυθμίζεται ανά διαστή-
ματα 15° σε θέσεις επιλογής: 
α) Κάμψη: από 0° έως 135°
β) Έκταση: από 0° έως 120°
γ) Υπερέκταση: -15° 
Επιπλέον η σωστή εφαρμογή του κηδεμόνα επιτυγχάνεται με μαγνητικό πύρο. 
Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός της ασφάλειας και του δίσκου επιτρέπει ακριβή ρύθμιση 
της γωνίωσης του πολυκεντρικού μηχανισμού. Δύο εσωτερικά μαξιλάρια για την 
προστασία των κονδύλων. Οι έξι αφρώδεις αυτοκόλλητοι και μη ελαστικοί ιμάντες 
περίδεσης (τρεις στο μηριαίο και τρεις στο κνημιαίο τμήμα) σταθεροποιούν τον κηδε-
μόνα σε σωστή θέση. Ο κηδεμόνας φέρει κνημοποδικό νάρθηκα έσω υποδήματος 
από ανθρακονήματα, ο οποίος εφαρμόζει τηλεσκοπικά σε θέσεις επιλογής. Υποστη-
ρίζει σε ουδέτερη θέση τον άκρα πόδα λόγω χαλαρής πτώσης (“drop foot”). 

Επιτρέπει την ελεγχόμενη σταδιακή αύξηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης του 
γόνατος. Η εφαρμογή είναι εύκολη, ακόμη και στην περίπτωση των ασθενών με 
μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ μηρού και κνήμης. 
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις: 
 Πρόληψη και θεραπεία της άρθρωσης του γόνατος  

 και του αστραγάλου, λόγω πάρεσης ή εκφυλιστικών αλλοιώσεων
 Ακινητοποίηση κατά την αποκατάσταση μετά από τραυματισμούς του γόνατος  
 Σε περιπτώσεις ασθενών με πάρεση άκρου ποδός ή ολόκληρου  

 του κάτω άκρου 
 Ημιπληγία
 Πλήρης ή μερική αδυναμία τετρακέφαλου
 Υπερέκταση γόνατος
 Εξάσκηση βάδισης στην περίπτωση ασθενών με νευρολογικά  

 ή ορθοπεδικά προβλήματα 

A Γ

Δ
B

small medium large x-largeΜέγεθος

22 24 26 28Μήκος  
πέλματος (cm)

Οδηγός μέτρησης
Περίμετρος μηρού: μέτρηση 15cm πάνω από την άρθρωση του γόνατος
Περίμετρος γάμπας: μέτρηση 15cm κάτω από την άρθρωση του γόνατος

small medium largeΜεγέθη

Α π ό  4 4  έ ω ς  7 5Περίμετρος  
μηρού (cm) Α

Α π ό  3 4  έ ω ς  5 5Περίμετρος  
γάμπας (cm) Β

21,5 25,5 28,5Μήκος μηριαίου
τμήματος (cm) Γ

42-47 42-52 42-55Μήκος κνημιαίου
τμήματος έως πέλμα (cm) Δ
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ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΑ ΝEOPRENE

06-2-039

06-2-126

Εύχρηστη και ιδανική υποστήριξη της κνήμης. Φορετή με σωληνωτή πλέξη από 
επενδεδυμένο ελαστικό διπλής περιέλιξης. Αντιεφιδρωτική. Επιτυγχάνει βαθμιαία 
συμπίεση των μαλακών μορίων και των ιστών. Πλένεται. Ζεύγος.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις-θλάσεις μυών γαστροκνημίου
 Επανένταξη στην άθληση

Περικνημίδα από υλικό Neoprene άριστης ποιότητας και αντοχής. Aυτοκόλλητη σε 
σημεία επιλογής. Φέρει τρεις Velcro δέστρες σταθεροποίησης. Ανετη και εύκολη 
στην εφαρμογή. Συμπιέζει ομοιόμορφα τους ιστούς και τα μαλακά μόρια. Ιδανική 
για αθλητική δραστηριότητα. Υψος 28cm. Περίμετρος γάμπας έως 48cm. Αμφιδέξια. 
Χρώμα: Μπλέ. 

Μέγεθος: One size 

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις-θλάσεις μυών γαστροκνημίου
 Επανένταξη στην άθληση

small medium large x-large xx-largeΜέγεθος

36-38 38-41 41-43 43-46 46-48Περίμετρος
κνήμης (cm)

Ποδοκνημική

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ06-2-031

Επιστραγαλίδα φορετή με σωληνωτή πλέξη, από επενδεδυμένο ελαστικό ύφασμα 
διπλής περιέλιξης. Αντιεφιδρωτική. Άνοιγμα στην πτέρνα και τα δάχτυλα για εύ-
κολη χρήση. Επιτυγχάνει βαθμιαία συμπίεση των μαλακών μορίων και των ιστών. 
Πλένεται. Αμφιδέξια.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις: 
 Ελαφρά διαστρέμματα σφυρών
 Συνδεσμικές κακώσεις
 Συντηρητική αποκατάσταση σε ελαφρές κακώσεις-θλάσεις  

 μαλακών μορίων ποδοκνημικής

small medium large x-large xx-largeΜέγεθος

15-20 21-25 26-30 31-36 36-41Περίμετρος  
αστραγάλου (cm)
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Ελαστική επιστραγαλίδα, ισχυρής συμπίεσης, ιδανική για αθλητικές δραστηρι-
ότητες. Αεριζόμενη και ιδιαίτερα άνετη χάρη στην ειδική ύφανση. Χωρίς ραφή. 
Επιτυγχάνει μεγάλη συμπίεση στα σφυρά και μικρότερη στην πτέρνα, χωρίς να 
δυσχεραίνει τη βάδιση. Κλειστή πτέρνα. Πλένεται. Αμφιδέξια.
Χρώμα: Μπλε

Ενδείξεις: 
 Ελαφρά διαστρέμματα σφυρών
 Συνδεσμικές κακώσεις
 Συντηρητική αποκατάσταση σε ελαφρές κακώσεις-θλάσεις  

 μαλακών μορίων ποδοκνημικής

small medium large x-large

15-19 19-23 23-28 28-33

06-2-075 ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΙΣΧΥΡΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

Μέγεθος

Περίμετρος  
αστραγάλου (cm)

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ06-2-045 

Κατασκευή από πλεκτό ελαστικό ύφασμα ισχυρής πυκνότητος και αντοχής. Χωρίς 
ραφή. Προσφέρει βαθμιαία συμπίεση στα μαλακά μόρια. Διαθέτει δύο ανατομικά 
επιθέματα σιλικόνης στα σφυρά για την προστασία των ιστών, των συνδέσμων και 
των τενόντων. Αμφιδέξια.

Ενδείξεις: 
 Ελαφρά διαστρέμματα σφυρών
 Συνδεσμικές κακώσεις
 Συντηρητική αποκατάσταση σε ελαφρές κακώσεις-θλάσεις  

 μαλακών μορίων ποδοκνημικής

small

small

medium

medium

large

large

x-large

x-large

Μέγεθος

Μέγεθος

15-19

15-20

19-23

20-25

23-28

25-30

28-33

30-35

Περίμετρος  
αστραγάλου (cm)

Περίμετρος  
αστραγάλου (cm)

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ-ΔΕΣΤΡΕΣ06-2-113

Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα ισχυρής πικνότητας και αντοχής. Ανοιχτή στα 
δάχτυλα και κλειστή στην πτέρνα. Διαθέτει δύο ανατομικά επιθέματα σιλικόνης 
στα σφυρά για την προστασία των ιστών, συνδέσμων και τενόντων. Φέρει αυτο-
κόλλητη δέστρα οκτωειδούς επίδεσης για την καλύτερη σταθεροποίηση της ποδο-
κνημικής. Αμφιδέξια.

Ενδείξεις: 
 Κατάλληλη για αθλητικές δραστηριότητες
 Ελαφρά διαστρέμματα σφυρών
 Συνδεσμικές κακώσεις
 Συντηρητική αποκατάσταση σε ελαφρές κακώσεις-θλάσεις  

 μαλακών μορίων ποδοκνημικής
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ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ NEOPRENE ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΣΤΡΑ06-2-074

Επιστραγαλίδα από neoprene, με τέσσερις spiral μπανέλες. Φέρει αυ-
τοκόλλητη δέστρα οκτοειδούς επίδεσης. Είναι ανοικτή στην πτέρνα για 
εύκολη και σωστή εφαρμογή. Είναι μαλακή και άνετη. Προκαλεί βαθ-
μιαία συνδεσμική σταθεροποίηση. Αμφιδέξια.

Ενδείξεις: 
 Κατάλληλη για αθλητικές δραστηριότητες
 Ελαφρά διαστρέμματα σφυρών
 Συνδεσμικές κακώσεις
 Συντηρητική αποκατάσταση σε ελαφρές κακώσεις-θλάσεις  

 μαλακών μορίων ποδοκνημικής

Μέγεθος: One size

small medium large x-largeΜέγεθος

15-20 20-25 25-30 30-35Περίμετρος  
αστραγάλου (cm)

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ06-2-047

Ο νάρθηκας είναι κατασκευασμένος από neoprene για ομοιόμορφη συμπίε-
ση και θερμοκρασία. Η εφαρμογή επιτυγχάνεται με ρυθμιζόμενα κορδόνια. 
Διαθέτει εύκαμπτες πλάγιες spiral μπανέλες για τον περιορισμό της πλευρικής 
κίνησης της ποδοκνημικής. Ελαστικός αυτοκόλλητος ιμάντας για περαιτέρω 
σταθεροποίηση. Ανοικτή πτέρνα για εύκολη εφαρμογή. Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις: 
 Κακώσεις έσω-έξω θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος
 Συντηρητική αποκατάσταση σε διάστρεμμα-κακώσεις σφυρών 

 ποδοκνημικής

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ “SCOUT 3”06-2-093 

Κατασκευή από πρωτοποριακό ελαφρύ υλικό Codura, το οποίο είναι σταθερό και 
αδιάβροχο. Ο νάρθηκας εφαρμόζεται με κορδόνια στο πρόσθιο τμήμα. Εσωτερι-
κή γλώσσα από μαλακό υλικό. Εύκαμπτες πλευρικές μπανέλες, περιμετρικά των 
σφυρών, για καλύτερη σταθεροποίηση.  Ανοικτός στα δάκτυλα και την πτέρνα. 
Ιδανικός για αθλητικά υποδήματα. Πλένεται. Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις: 
 Διάστρεμμα σφυρών ποδοκνημικής
 Εξάρθρωση αστραγάλου 
 Προστασία μετά από ναρθηκοποίηση  

 με πρόπλασμα γύψου

 Χρόνια αστάθεια αστραγάλου
 Προληπτικά στην άθληση

small medium large x-largeΜέγεθος

27-30 30-33 33-36 36-39Περίμετρος  
πτέρνας (cm)
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Κατασκευή από αεριζόμενο, αντιεφιδρωτικό υλικό “Activ Space”. Εύκαμπτες πλάγιες μπα-
νέλες στα σφυρά για τον περιορισμό της πλευρικής κίνησης. Δύο ιμάντες οκτοειδούς επί-
δεσης και ιμάντας στο άνω τμήμα του νάρθηκα για καλύτερη ακινητοποίηση. Κορδόνι στο 
πρόσθιο τμήμα για σωστή εφαρμογή. Ακινητοποιεί τον αστράγαλο και τον ταρσό, μειώνο-
ντας το άλγος και το οίδημα. Ανοικτός στα δάκτυλα και την πτέρνα. Πλένεται. Αμφιδέξιος.
Χρώμα: Μαύρο

Ενδείξεις: 
 Κακώσεις αστραγάλου και ταρσού 
 Εκφυλιστικές αλλοιώσεις  

 αστραγάλου και ταρσού

 Διάστρεμμα έσω/έξω  
 θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος
 Κακώσεις αχιλλείου τένοντα

06-2-094 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ “SCOUT”

small medium large x-large xx-largeΜέγεθος

27-30 30-33 33-36 36-39 39-41Περίμετρος  
πτέρνας (cm)

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ “ΑCTIVE CCA”06-2-147

Κατασκευή από ελαφρύ αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης Distance III τριών στρω-
μάτων. Eξωτερική επένδυση polyamide και εσωτερική από foam και 3D polyamide. 
Ολα τα υλικά είναι αντιεφιδρωτικά, αεριζόμενα και αδιάβροχα. Οι δύο αμφίπλευρες 
μεταλλικές μπανέλες, ανατομικά διαμορφωμένες, σταθεροποιούν αποτελεσματικά 
τους ιστούς της ποδοκνημικής. Ο νάρθηκας φέρει ειδικό ρυθμιζόμενο σύστημα «CCA 
BOA System» συμπίεσης σε πολλαπλά επίπεδα. Η ρύθμιση των επενδεδυμένων με-
ταλλικών κορδονιών επιτρέπει την σωστή εφαρμογή του νάρθηκα στην ποδοκνημική. 
Η απόλυτη σταθεροποίηση επιτυγχάνεται και με την αυτοκόλλητη οκτωειδή επίδεση. 
Τρόπος εφαρμογής «CCA BOA System»
Α. Στρίβεται το μπουτόν δεξιόστροφα μέχρι να επιτευχθεί το σωστό επίπεδο συμπίεσης.
Β. Για χαλάρωση του συστήματος «BOA», τραβήξτε το μπουτόν προς τα έξω και γυρί-
στε το αριστερόστροφα εφόσον ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.
Xρώμα: Mαύρο/κόκκινο

Ενδείξεις: 
 Χρόνια αστάθεια ποδοκνημικής
 Κακώσεις έσω-έξω θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος
 Αποκατάσταση σε διάστρεμμα – κακώσεις ποδοκνημικής
 Εξάρθωση αστραγάλου
 Προστασία μετά από ναρθηκοποίηση με πρόπλασμα γύψου
 Κακώσεις αχιλλείου τένοντα

small medium large x-largeΜέγεθος

27-30 30-33 33-36 36-39Περίμετρος  
πτέρνας (cm)
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ “AIR/GEL STIRRUP”06-2-053 

Κατασκευή από ευπροσάρμοστο πλαστικό υλικό. Ρυθμιζόμενοι αυτο-
κόλλητοι ιμάντες σταθεροποίησης του νάρθηκα. Αυτοκόλλητο ρυθμιζό-
μενο πελματιαίο πατάκι που καθιστά το βοήθημα κοινού μεγέθους. Δύο 
πλάγιοι ανατομικοί αεροθάλαμοι με αέρα και επιθέματα gel κρυοθερα-
πείας. 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.

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε διάστρεμμα-κακώσεις σφυρών  

 ποδοκνημικής
 Κακώσεις έσω-έξω θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος

Μέγεθος: One size

Ποδοκνημική

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ “AIR STIRRUP”06-2-052

Κατασκευή από ευπροσάρμοστο πλαστικό υλικό. Ρυθμιζόμενοι αυτοκόλλητοι 
ιμάντες σταθεροποίησης του νάρθηκα. Αυτοκόλλητο ρυθμιζόμενο πελματιαίο 
πατάκι που καθιστά το βοήθημα κοινού μεγέθους. Δύο πλάγιοι ανατομικοί αε-
ροθάλαμοι εισαγωγής και εξαγωγής του αέρα με μικρή αντλία (in-out), ανάλογα 
με τις ανάγκες του ασθενή. Επιτρέπεται μόνο η κάμψη και έκταση της ποδοκνημι-
κής. Βοηθά στη μείωση του οιδήματος και στην καλή κυκλοφορία του αίματος. 
Εφαρμόζει μόνο σε αθλητικά υποδήματα. Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε διάστρεμμα-κακώσεις σφυρών ποδοκνημικής
 Κακώσεις έσω-έξω θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος

Μέγεθος: One size
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ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ «ARCH SUPPORT»06-2-152

Κατασκευή από πρωτοποριακό υλικό «UniPren» τριών διαφορετικών στρωμμάτων. 
Εξωτερική επιφάνεια από αυτοκόλλητο polyamide και εσωτερικά από «neoprene 
foam» με επένδυση «Jersey». Το μαλακό και ελαστικό υλικό, προφυλάσσει το δέρμα 
από την τριβή στην περιοχή της συμπίεσης. Το βοήθημα φέρει αυτοκόλλητη δέστρα 
από «UniPren» για σωστή εφαρμογή. Το προσθαφαιρουμενο μαξιλαράκι συγκράτησης 
της ποδικής καμάρας, είναι αδιάβροχο και επιτυγχάνει εξαιρετική συμπίεση. Η επίδεση 
έχει εξαιρετική εφαρμογή. Το βοήθημα εφαρμόζει σε όλους τους τύπους υποδημάτων. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς υπόδημα. Αμφιδέξιος.
Χρώμα: Μαύρο

Ενδείξεις: 
 Νεύρωμα Morton
 Υπεξάρθρημα -  υμενίτιδα – περιοστίτιδα μεταταρσοφαλαγγικών αρθρώσεων
 Πελματιαία απονεύρωση
 Πλατυποδία
 Eκφυλιστικές αλλοιώσεις

Ποδοκνημική

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ “VINCERO”06-2-095 

Ιδιαίτερα εύχρηστος νάρθηκας, ιδανικός για την άθληση. Κατασκευή από ειδικό 
υλικό “ProFit”, το οποίο αποτρέπει την εφίδρωση ακόμα και κατά τη διάρκεια 
σκληρής άσκησης. Ανατομικά πλαστικά προστατευτικά των σφυρών, διαφορετικά 
διαμορφωμένα για κάθε σφυρό. Παρέχουν ιδανική σταθεροποίηση και αποτρέ-
πουν την πλάγια μετατόπιση και τη στροφική κίνηση της ποδοκνημικής. Ελαστικός 
ιμάντας περίδεσης για καλύτερη ακινητοποίηση. Δεν περιορίζει τη λειτουργικότητα 
της άρθρωσης του αστραγάλου. Ανοικτός στην πτέρνα και τα δάκτυλα. Διατίθεται 
σε αριστερό και δεξιό.
Χρώμα: Γκρι

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε διάστρεμμα-κακώσεις σφυρών ποδοκνημικής
 Κακώσεις έσω-έξω θυλακοσυνδεσμικού συμπλέγματος

small

medium

medium

large

large x-largeΜέγεθος

Μέγεθος

27-30

17-23,5

30-33

24-30

33-36 36-39Περίμετρος  
πτέρνας (cm)

Περίμετρος  
μεταταρσίου (cm)
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Κατασκευή από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο. Εργονομικός και καινοτό-
μος σχεδιασμός. Κλινικές μελέτες απέδειξαν ότι ο νάρθηκας σταθεροποιεί πλή-
ρως την ποδοκνημική. Διαθέτει μηχανισμό Dial lock για λεπτομερή ρύθμιση 
και ελεγχόμενη συμπίεση στη γαστροκνημία. Η εσωτερική αφρώδης επένδυση 
λειτουργεί προτατευτικά από την πίεση που ασκείται στην πρόσθια πλευρά και 
στο ύψος της γαστροκνημίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ώς νυχτερινός νάρ-
θηκας, όταν ο ασθενής είναι σε κλινήρη θέση.  
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό. 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ “AFO”

NΑΡΘΗΚΑΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ “FLEX STEP“

06-2-055

06-2-153

Κατασκευή από πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητος και αντοχής. Θερμοδιαμορφώ-
σιμος και ελαφρύς. Φέρει αυτοκόλλητο επενδεδυμένο ιμάντα στήριξης στο γαστρο-
κνήμιο. Ολικού πέλματος (δύναται να κοπεί, εύκολα σε σημείο επιλογής). Ανοικτός 
στην πτέρνα. Κατάλληλος για μακροχρόνια χρήση. Ακτινοδιαπερατός. Διατίθεται σε 
αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις: 
 Πάρεση περονιαίου νεύρου
 Χαλαρή πτώση άκρου ποδός
 Σταθεροποίηση της βάδισης με στήριξη άκρου ποδός

small medium large x-largeΜέγεθος

36-38 38-40 41-44 44+Μέγεθος  
υποδήματος

Ποδοκνημική

Pull up to releaseTurn to tighten

Dark Black Transparent

Ενδείξεις
 Πάρεση περονιαίου νεύρου
 Χαλαρή πτώση άκρου ποδός
 Σταθεροποίηση βάδισης με στήριξη άκρου ποδός
 Σε ημιπληγικό ασθενή

x-small small medium large x-largeΜέγεθος

έως 19cm 19-22cm 22-25cm 25-28cm 28+Μήκος
πέλματος

Στροφή δεξιά 
για συμπίεση

Ελξη προς τα επάνω
για αποσυμπίεση
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Ελαφρύς και θερμοδιαμορφώσιμος νάρθηκας, από πολυπροπυλένιο. Καλύπτει 
το πέλμα έως τα δάκτυλα. Αυτοκόλλητος ιμάντας με επένδυση στο γαστροκνήμιο. 
Βοηθά στη βάδιση ατόμων με ελαφρές ή μέτριες νευρολογικές παθήσεις.  
Ακτινοδιαπερατός. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις: 
 Πάρεση περονιαίου νεύρου
 Χαλαρή πτώση άκρου ποδός
 Σταθεροποίηση βάδισης με στήριξη άκρου ποδός

06-2-054 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΝΟΣ

small medium large x-largeΜέγεθος

36-38 38-40 41-44 44+Μέγεθος  
υποδήματος

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΔΥΣ06-2-027

Κατασκευή από πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητος και αντοχής. Θερμοδιαμορ-
φώσιμος. Φέρει αυτοκόλλητη δέστρα με μαλακή εσωτερική επένδυση στήριξης στο 
γαστροκνήμιο. Καλύπτει το πέλμα έως τα δάκτυλα. Οπίσθιες ισχυρές νευρώσεις. 
Βοηθά τα άτομα με χαλαρή πτώση άκρου ποδός. Δύναται να τοποθετηθεί και ιμάντας 
σταθεροποίησης στα σφυρά. Ακτινοδιαπερατός. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.
Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις: 
 Πάρεση περονιαίου νεύρου
 Ημιπληγία με χαλαρή πτώση άκρου ποδός
 Σπαστική πτώση άκρου ποδός

small medium large x-largeΜέγεθος

35-39 40-43 44-46 46+Μέγεθος  
υποδήματος

34 36 39 41Ύψος  
νάρθηκα (cm)

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ “DROP FOOT”06-2-003 

Ελαφρύς νάρθηκας από πολυπροπυλένιο. Καλύπτει ολόκληρο το πέλμα. Φέρει επεν-
δεδυμένο αυτοκόλλητο ιμάντα στήριξης της κνήμης και ιμάντα σταθεροποίησης της 
όρθωσης στα σφυρά. Ανοικτός στην πτέρνα. Περιορίζει την πελματιαία κάμψη στις 90°. 
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.
Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις: 
 Πάρεση περονιαίου νεύρου
 Χαλαρή πτώση άκρου ποδός
 Σταθεροποίηση της βάδισης με στήριξη άκρου ποδός

small medium large x-largeΜέγεθος

35-37 37-39 40-43 44-46Μέγεθος  
υποδήματος

29 31 33 35Ύψος  
νάρθηκα (cm)
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KAΛΤΣΑ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑΣ06-2-119

Ελαφρά αποσυμπίεση της πελματιαίας απονευρωσίτιδας και ελαφρά αποφόρτιση στη 
γαστροκνημία, προς άρση της δυσκαμψίας μετά από πάρεση περονιαίου νεύρου. 
Πρόσθια αυτοκόλλητη δέστρα Velcro, ανύψωσης του άκρου ποδός σε ουδέτερη 
θέση. Επιδρά ικανοποιητικά στην ανακούφιση από τον πόνο. Ευκολη εφαρμογή. 
Διαβαθμισμένη συμπίεση. Ιδανική για νυχτερινή χρήση. 
Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις: 
 Πάρεση περονιαίου νεύρου
 Πελματιαία απονευρωσίτιδα
 Αλγος στην πτέρνα

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ “DROP FOOT”06-2-042

Κατασκευή από επενδεδυμένο, αντιεφιδρωτικό και υποαλλεργικό ελαστικό ύφα-
σμα. Ανοικτός στην πτέρνα και τα δάκτυλα. Εφαρμόζει αυτοκόλλητα με velcro πε-
ριμετρικά της ποδοκνημικής. Διαθέτει πλαστικό μηχανισμό προσαρμογής σε υπο-
δήματα με κορδόνια (εφ’ όσον αφαιρεθεί το τμήμα του μεταταρσίου). Αμφιδέξιος.
Χρώμα: Μαύρο

Ενδείξεις: 
 Πάρεση περονιαίου νεύρου
 Χαλαρή πτώση άκρου ποδός σε ημιπληγικό ασθενή 
 Σταθεροποίηση της βάδισης με στήριξη άκρου ποδός

small medium largeΜέγεθος

15-20 20-26 26-33Περίμετρος  
αστραγάλου (cm)

Ποδοκνημική

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ “NIGHT SPLINT”06-2-048

Κατασκευή από εύκαμπτο πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητος. Η εσωτερική επένδυση 
είναι από αφρώδες υλικό foam. Αυτοκόλλητη και προσθαφαιρούμενη. 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. Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις αχιλλείου τένοντα
 Συντηρητική αποκατάσταση σε ρήξη αχιλλείου τένοντα
 Αποθεραπεία πελματιαίας απονευρωσίτιδας
 Τενοντίτιδα αχιλλείου 
 Συνιστάται σε σπαστικότητα άκρου ποδός

small medium largeΜέγεθος

έως 39 40-44 44+Μέγεθος  
υποδήματος

ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
06-1-001

Small/Medium Large/X-LargeΜέγεθος

40cm 40-53cmΠερίμετρος
γάμπας
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ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ «ΗEALUP»10-2-068

Αποφορτίζει την πτέρνα και περιορίζει το δερματικό έλκος λόγω κατάκλισης. Αυτο-
κόλλητες ρυθμιζόμενες δέστρες εφαρμογής και περιορισμού της κινητικότητας της 
ποδοκνημικής άρθρωσης. Ανοιχτή πτέρνα με οπή που επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο της 
πορείας του δερματικού έλκους. Κατασκευή από αντιμικροβιακά υλικά «Agion» και 
«Silvadur» για τον περιορισμό των βακτηριδίων. Ανατομικές αρθμημένες δέστρες τριών 
θέσεων (1-2-3) περιορισμού της χαλαρής πτώσης του άκρου ποδός. Αμφιδέξιος. 
Xρώμα: Γκρι

Ενδείξεις: 
 Χαλαρή πτώση άκρου ποδός
 Πελματιαία απονευρωσίτιδα
 Κατάκλιση πτέρνας

Μέγεθος: One size

1. Περίδεση περιορισμού 
της χαλαρής πτώσης άκρου ποδός.

2. Αυτοκόλλητος ιμάντας εφαρμογής 
σε τρεις θέσεις.

3. Αυτοκόλλητη δέστρα ρύθμισης 
της οπής για τον έλεγχο της πορείας 

του έλκους στην πτέρνα.

107



Orthopedics

Κατασκευή από σταθερό και άκαμπτο πλαστικό υλικό. Διαθέ-
τει προσθαφαιρούμενη και αυτοκόλλητη αφρώδη επένδυση 
foam, η οποία καλύπτει εσωτερικά όλη την επιφάνεια της 
ποδοκνημικής. Είναι υποαλλεργική και αντιεφιδρωτική. Φέ-
ρει δύο αμφίπλευρες μπανέλες αλουμινίου, πολύ ισχυρές, 
σταθεροποίησης του άκρου ποδός. Τέσσερις αυτοκόλλητοι 
ιμάντες περίδεσης. Σόλα με ανατομικό σχεδιασμό “ROCKER 
BOTTOM” για την απορρόφηση των κραδασμών. Ύψος νάρ-
θηκα 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

Κατασκευή από αφρώδες foam επενδεδυμένο υλικό. Υποαλλεργικό και αντιεφι-
δρωτικό. Τρείς σταθεροποιητικοί ιμάντες μαλακοί και αυτοκόλλητοι. Πλευρική 
και οπίσθια στήριξη που θέτει το κάτω άκρο σε ουδέτερη θέση, αποτρέποντας τις 
πλάγιες και στροφικές κινήσεις. Πλένεται. Αμφιδέξιος.
Περιλαμβάνονται τρεις σφήνες για πρόσθετη ελεγχόμενη ρύθμιση της κάμψης.

Ενδείξεις: 
 Πελματιαία απονευρωσίτιδα 
 Τενοντίτιδα αχιλλείου 

06-2-067 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ “NIGHT SPLINT SOFT”

small medium large x-largeΜέγεθος

36-39 40-44 44-46½ 46½+Μέγεθος  
υποδήματος

small medium largeΜέγεθος

έως 39 40-44 44+Μέγεθος  
υποδήματος

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ 11” 06-2-089

Ποδοκνημική
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ AIR 11” 06-2-183

Κατασκευή από σταθερό και άκαμπτο πλαστικό υλικό. Διαθέτει προσθα-
φαιρούμενη και αυτοκόλλητη αφρώδη επένδυση foam, η οποία καλύπτει 
εσωτερικά όλη την επιφάνεια της ποδοκνημικής. Είναι υποαλλεργική και 
αντιεφιδρωτική. Φέρει δύο αμφίπλευρες μπανέλες αλουμινίου, πολύ ισχυ-
ρές, σταθεροποίησης του άκρου ποδός. Τέσσερις αυτοκόλλητοι ιμάντες πε-
ρίδεσης. Σόλα με ανατομικό σχεδιασμό “ROCKER BOTTOM” για την απορ-
ρόφηση των κραδασμών. Επίσης διαθέτει βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής 
αέρα (in-out) για μείωση και αποθεραπεία του οιδήματος. 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

small medium large x-largeΜέγεθος

36-39 40-44 44-46½ 46½+Μέγεθος  
υποδήματος

ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ 17”06-2-041

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. Φέρει δύο αμφίπλευρες 
μπανέλες αλουμινίου, πολύ ισχυρές, σταθεροποίησης του άκρου 
ποδός. Τέσσερις αυτοκόλλητοι ιμάντες περίδεσης. Σόλα με ανα-
τομικό σχεδιασμό “ROCKER BOTTOM” για την απορρόφηση των 
κραδασμών. Ύψος νάρθηκα 43cm. Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις: 
Συντηρητικά και μετεγχειρητικά σε:
 Διάστρεμμα σφυρών ποδοκνημικής τύπου ΙΙ
 Σταθερό κάταγμα κεφαλής-σώματος αστραγάλου
 Σταθερό κάταγμα αμφισφύριο
 Κάταγμα έσω-έξω σφυρού
 Κάταγμα περόνης-κνήμης
 Βαρύ διάστρεμμα με ρήξη συνδέσμων τύπου ΙΙΙ
 Ρήξη αχιλλείου τένοντα
 Κάταγμα πτέρνας
 Τενοντομεταθέσεις

small medium large x-largeΜέγεθος

36-39 40-44 44-46½ 46½+Μέγεθος  
υποδήματος
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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. Φέρει δύο αμ-
φίπλευρες μπανέλες αλουμινίου, πολύ ισχυρές, σταθεροποίησης του άκρου ποδός. 
Τέσσερις αυτοκόλλητοι ιμάντες περίδεσης. Σόλα με ανατομικό σχεδιασμό “ROCKER 
BOTTOM” για την απορρόφηση των κραδασμών. Διαθέτει βαλβίδα εισαγωγής-εξαγω-
γής αέρα (in-out) για μείωση και αποθεραπεία του οιδήματος. Επίσης διαθέτει πολυκε-
ντρικό μηχανισμό “ROM” από 45° πελματιαίας κάμψης, έως 45° ραχιαίας κάμψης, σε 
θέσεις επιλογής ανά 7,5°. Ύψος νάρθηκα 35cm. Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις: 
Συντηρητικά και μετεγχειρητικά σε:
 Συρραφή σε πλήρη ρήξη αχιλλείου τένοντα
 Επιμηκύνσεις αχιλλείου τένοντα
 Τενοντομεταφορά πρόσθιου-οπίσθιου κνημαιαίου-περονιαίου τένοντα
 Συρραφή έσω-έξω πλαγίων συνδέσμων 
 Κατάγματα αμφισφύρια
 Κάταγμα κνήμης-περόνης
 Κάταγμα πτέρνας
 Κάταγμα αστραγάλου

ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ AIR 17” 06-2-069

Κατασκευή από σταθερό και άκαμπτο πλαστικό υλικό. Διαθέτει προσθα-
φαιρούμενη και αυτοκόλλητη αφρώδη επένδυση foam, η οποία καλύπτει 
εσωτερικά όλη την επιφάνεια της ποδοκνημικής. Είναι υποαλλεργική και 
αντιεφιδρωτική. Φέρει δύο αμφίπλευρες μπανέλες αλουμινίου, πολύ ισχυρές, 
σταθεροποίησης του άκρου ποδός. Τέσσερις αυτοκόλλητοι ιμάντες περίδεσης. 
Σόλα με ανατομικό σχεδιασμό “ROCKER BOTTOM” για την απορρόφηση των 
κραδασμών. Επίσης διαθέτει βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα (in-out) για 
μείωση και αποθεραπεία του οιδήματος. Ύψος νάρθηκα 43cm. Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις: 
Συντηρητικά και μετεγχειρητικά σε:
 Διάστρεμμα σφυρών ποδοκνημικής τύπου ΙΙ
 Σταθερό κάταγμα κεφαλής-σώματος αστραγάλου
 Σταθερό κάταγμα αμφισφύριο
 Κάταγμα έσω-έξω σφυρού
 Κάταγμα περόνης-κνήμης
 Βαρύ διάστρεμμα με ρήξη συνδέσμων τύπου ΙΙΙ
 Ρήξη αχιλλείου τένοντα
 Κάταγμα πτέρνας
 Τενοντομεταθέσεις

small medium large x-largeΜέγεθος

36-39 40-44 44-46½ 46½+Μέγεθος  
υποδήματος

small medium large x-largeΜέγεθος

36-39 40-44 44-46½ 46½+Μέγεθος  
υποδήματος

ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ AIR-ROM 14” 06-2-184

Ποδοκνημική
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΩΝ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑΣ ΚΑΜΨΗΣ “ACHILLES WEDGE”06-2-082

Κατασκευή από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής. Η επιθυμητή γωνία ανύψωσης 
επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των υποπτερνίων ανά τρία τεμάχια. Η συσκευασία 
περιλαμβάνει πέντε τεμάχια διαφορετικού μεγέθους. Εφαρμόζουν αυτοκόλλητα. 
Ρυθμίζουν την πελματιαία κάμψη σε θέσεις επιλογής 10°-16°-22°. Εφαρμόζονται 
σε όλους τους κνημοποδικούς νάρθηκες (μπότες). Μπορούν να πλυθούν. 
Διατίθενται σε αριστερά και δεξιά.

Ενδείξεις: 
Μετεγχειρητικά σε:
 Συρραφή πλήρους ρήξης αχιλλείου τένοντα
 Συνδεσμοπλαστική πλήρη ρήξη αχιλλείου

ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ AIR-ROM 17” 06-2-043

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. Φέρει 
δύο αμφίπλευρες μπανέλες αλουμινίου, πολύ ισχυρές, σταθε-
ροποίησης του άκρου ποδός. Τέσσερις αυτοκόλλητοι ιμάντες 
περίδεσης. Σόλα με ανατομικό σχεδιασμό “ROCKER BOTTOM” 
για την απορρόφηση των κραδασμών. Διαθέτει βαλβίδα 
εισαγωγής-εξαγωγής αέρα (in-out) για μείωση και αποθερα-
πεία του οιδήματος. Επίσης διαθέτει πολυκεντρικό μηχανισμό 
“ROM” από 45° πελματιαίας κάμψης έως 45° ραχιαίας κάμψης, 
σε θέσεις επιλογής ανά 7,5°. Ύψος νάρθηκα 43cm. Αμφιδέξιος.

Ενδείξεις: 
Συντηρητικά και μετεγχειρητικά σε:
 Συρραφή σε πλήρη ρήξη αχιλλείου τένοντα
 Επιμηκύνσεις αχιλλείου τένοντα
 Τενοντομεταφορά πρόσθιου-οπίσθιου κνημαιαίου-

 περονιαίου τένοντα
 Συρραφή έσω-έξω πλαγίων συνδέσμων 
 Κατάγματα αμφισφύρια
 Κάταγμα κνήμης-περόνης
 Κάταγμα πτέρνας
 Κάταγμα αστραγάλου

small medium large x-largeΜέγεθος

36-39 40-44 44-46½ 46½+Μέγεθος  
υποδήματος

Ποδοκνημική
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ “TFO FOOT”06-2-169 

Κατασκευή από πολυαιθυλένιο με αυτοκόλλητους σταθεροποιη-
τικούς ιμάντες στήριξης στα σφυρά και στη ραχιαία επιφάνεια του 
κάτω άκρου. Εφαρμόζει με βιδωτά τρουκ στις υποδοχές του νάρ-
θηκα κνήμης “Sarmiento” (Κωδικός 06-2-161). Επιτρέπει μόνο 
την κάμψη και έκταση της ποδοκνημικής. 
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.
Χρώμα: Λευκό

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΝΗΜΗΣ “SARMIENTO”06-2-161

Θερμοδιαμορφώσιμος νάρθηκας, από πολυαιθυλένιο, με 
εσωτερική αφρώδη επένδυση κλειστών κυψελίδων. Οπίσθιο 
πλαστικό τμήμα για τη ρύθμιση της συμπίεσης στην κνήμη. 
Αυτοκόλλητοι με velcro ιμάντες σταθεροποίησης του νάρθηκα. 
Ζεύγος υποαλλεργικών βαμβακερών επιδέσμων που εφαρμό-
ζονται πριν την τοποθέτηση του νάρθηκα. Ο νάρθηκας επιτρέ-
πει την έκταση και την κάμψη της ποδοκνημικής με τη χρήση 
του υποδήματος “TFO FOOT” (Κωδικός 06-2-169) με ειδικές 
θέσεις εφαρμογής. Φέρει αεροφόρους οδούς. Επιτυγχάνει την 
ευθυγράμμιση του κατάγματος αποτρέποντας την γωνιώδη 
παραμόρφωση. Αντικαθιστά την τοποθέτηση προπλάσματος 
γύψου. Αποφεύγεται η τυχόν μόλυνση. Ακτινοδιαπερατός. 
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις: 
 Απαρεκτόπιστο κάταγμα κνήμης
 Απαρεκτόπιστο κάταγμα κνήμης-περόνης
 Μικρής παρεκτόπισης κάταγμα κνήμης-περόνης
 Μετεγχειρητική αποκατάσταση μετά από πρόπλασμα 

 γύψου για την αποφυγή ψευδάρθρωσης
 σε οστεοπορωτικούς ασθενείς

small medium largeΜέγεθος

30,5-35,5 35,5-42 42-48Περίμετρος  
κνήμης (cm)

38 41 46Ύψος  
νάρθηκα (cm)

small medium largeΜέγεθος

36-39 40-43 43-46Μέγεθος  
υποδήματος

Ποδοκνημική
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ΥΠΟΔΗΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ “ORTHO WEDGE HEEL”

MΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ “HEEL RELIEF“

06-2-078

06-2-133

Μετεγχειρητικό υπόδημα, ελαφρού βάρους. Κατασκευή από ύφασμα αεριζόμενο, 
πολλαπλών στρωμάτων, με εσωτερική υποαλλεργική επένδυση. Άκαμπτη, αντιολι-
σθητική και πολυστρωματική σόλα, για την απορρόφηση των κραδασμών. 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.

Ενδείξεις: 
 Συντηρητικά σε κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγος
 Μετεγχειρητικά σε επέμβαση “Halux Valgus”
 Τενοντομεταθέσεις καμπτήρων-εκτεινόντων δακτύλων
 Σε επεμβάσεις μεταταρσίων και δακτύλων άκρου ποδός

Κατασκευή από αεριζόμενο ύφασμα με εσωτερική υποαλλεργική επένδυση. Διαθέτει 
άκαμπτη αντιολισθητική και πολυστρωματική σόλα για απορρόφηση των κραδασμών. 
Πελματιαία μαλακή επένδυση η οποία προσθαφαιρείται για επιπλέον άνεση του ασθε-
νή. Δύο πρόσθιοι αυτοκόλλητοι ιμάντες επίδεσης και μία οπίσθια στην περιοχή του 
αστραγάλου για την αποφυγή της ολισθηρότητας της πτέρνας. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις: 
 Κακώσεις μαλακών μορίων πτέρνας
 Φλεγμονώδης κατάσταση στην περιοχή της πτέρνας
 Ρωγμώδες κάταγμα πτέρνας
 Χρήση μετά από χειρουργείο πτέρνας

small

small

x-small

x-small

medium

medium

large

large

Χ-large

Χ-large

Μέγεθος

Μέγεθος

26

26

24

24

27

27

29

29

31

31

Μήκος  
σόλας (cm)

Μήκος  
σόλας (cm)

8

8

8

8

11

11

11

11

38-39

38-39

35-37

35-37

8

8

11

11

40-42

40-42

8

8

8

8

11

11

11

11

43-45

43-45

46-48

46-48

Οπίσθιο πλάτος
σόλας (cm)

Οπίσθιο πλάτος
σόλας (cm)

Πρόσθιο πλάτος
σόλας (cm)

Πρόσθιο πλάτος
σόλας (cm)

Μέγεθος  
υποδήματος

Μέγεθος  
υποδήματος

To έγχρωμο αποτύπωμα απεικονίζει την 
κατανομή της πίεσης του πέλματος στο υπόδημα.
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ΥΠΟΔΗΜΑ ΓΥΨΟΥ “SUPERSHOE II”07-2-131 

Κατασκευή από αεριζόμενο “polyester” ύφασμα δικτυωτής υφής. Εσωτερική επένδυ-
ση υποαλλεργική και αεριζόμενη. Αντιολισθητική και ημιάκαμπτη σόλα. Φέρει στην 
πρόσθια επιφάνεια προσθαφαιρούμενη γλώσσα για καλύτερη εφαρμογή. Πρόσθιο 
κλείσιμο με αυτοκόλλητους ιμάντες και πλαστικές αγκράφες. Αμφιδέξιο.
Χρώμα: Μπλε

Ενδείξεις: 
 Κατάλληλο για τη βάδιση μετά από εφαρμογή προπλάσματος γύψου

Μήκος σόλας (Α) Πρόσθιο πλάτος σόλας (Β) Οπίσθιο πλάτος σόλας (Γ)Μέγεθος

22

28

7

10

6

8

x-small (cm)

ανδρικό small (cm)

24

29

25

30

27

32

8

10

9

10

9

11

7

8

7

8

7

9

γυναικείο small (cm)

ανδρικό medium (cm)

γυναικείο medium (cm)

ανδρικό large (cm)

γυναικείο large (cm)

x-large (cm)

Α

Β Γ

Η επιλογή του μεγέθους γίνεται βάσει των διαστάσεων του προπλάσματος γύψου 
και όχι του μεγέθους του υποδήματος.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ “POST-OP“06-2-156

Υπόδημα ελαφρού βάρους. Κατασκευή από αεριζόμενο ύφασμα με εσωτερική υποαλ-
λεργική επένδυση. Ακαμπτη αντιολισθητική και πολυστρωματική σόλα, απορρόφησης 
των κραδασμών. Πελματιαία μαλακή επένδυση, πρόσθιοι ελαστικοί ιμάντες μεγάλου 
μήκους, για ογκώδεις επιδέσεις. Πλένεται. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις: 
 Οστεοτομία μεταταρσίου.
 Τενοντοτομές καμπτήρων μυών, φάλαγγος
 Τενοντομεταφορές καμπτήρων εκτεινόντων δακτύλων σε γαμψοδακτυλία
 Αρθροπλαστική μεταταρσίου
 Οστεοσύνθεση σε κάταγμα μεταταρσίου
 Aρθροπλαστική φαλαγγικών αρθρώσεων
 Μετά από αφαίρεση οστεοφύτων μεταταρσιοφαλαγγικών αρθρώσεων

smallx-small medium large Χ-largeΜέγεθος

2624 27 29 31Μήκος  
σόλας (cm)

88

1111

38-3935-37

8

11

40-42

8 8

11 11

43-45 46-48

Οπίσθιο πλάτος
σόλας (cm)

Πρόσθιο πλάτος
σόλας (cm)

Μέγεθος  
υποδήματος

Ποδοκνημική
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ΚΑΛΤΣΑ ΣΦΥΡΩΝ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ GEL07-2-033 (F078)

Μαλακή κάλτσα ανοικτών δακτύλων, με δύο επιθέματα στα σφυρά (έσω-έξω), 
από πολυμερές μαλακό gel 3mm. Προστατεύει τα σφυρά από τις εκδορές, μειώνει 
την τριβή και προλαμβάνει τα δερματικά έλκη. Ελαχιστοποιεί την πίεση. Τα επιθέ-
ματα gel εφάπτονται του δέρματος και ενυδατώνουν προοδευτικά την πάσχουσα 
περιοχή χάρη στο ειδικό έλαιο που περιέχουν. Πλένεται. 
Χρώμα: Μπεζ

Συσκευασία: Τεμάχιο

Μέγεθος
Small   Γυναικείο
Large   Αντρικό

ΚΑΛΤΣΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ GEL 07-2-025 (F076)

Μαλακή κάλτσα ανοικτών δακτύλων, με θεραπευτικό επίθεμα gel 3mm, για την 
προστασία του αχιλλείου τένοντα. Απορροφά την πίεση και προστατεύει από την 
τριβή. Ανακουφίζει τον πόνο που προκαλείται από τενοντίτιδα, θυλακίτιδα και 
τραυματισμούς του αχιλλείου τένοντα. Προλαμβάνει τη δημιουργία εκδορών που 
προκαλούνται από τη συχνή χρήση αθλητικών υποδημάτων. Το επίθεμα ενυδατώ-
νει το δέρμα. Πλένεται.
Χρώμα: Μπεζ

Συσκευασία: Τεμάχιο

Μέγεθος
Small   Γυναικείο
Large   Αντρικό

ΚΑΛΤΣΑ ΚΝΗΜΗΣ - ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ GEL 07-2-034 (F079)

Μαλακή κάλτσα ανοικτών δακτύλων, με δύο επιθέματα από πολυμερές μαλακό 
gel 2mm (στην κνήμη και τον αχίλλειο τένοντα). Ο ανατομικός σχεδιασμός επιτρέ-
πει τη σωστή εφαρμογή. Προστατεύει από ερεθισμούς και ελαφρές κακώσεις, που 
δημιουργούνται κυρίως κατά την άθληση. Μειώνει την τριβή. Τοποθετείται κάτω 
από την κοινή κάλτσα. Πλένεται. 
Χρώμα: Μπεζ

Συσκευασία: Τεμάχιο

Μέγεθος
Small   Γυναικείο
Large   Αντρικό

Πέλματα
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ΚΑΛΤΣΕΣ ΠΤΕΡΝΑΣ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ GEL 07-2-035 (F083)

Ελαστικά καλτσάκια ανοικτών δακτύλων, με ενσωματωμένο στην πτέρνα ανατομι-
κό επίθεμα από πολυμερές πυκνό gel 3mm. Εφαρμόζουν εύκολα. Απορροφούν 
την πίεση, μειώνουν την τριβή. Το gel εφάπτεται του δέρματος και απελευθερώνει 
σταδιακά ειδικό έλαιο με ενυδατική δράση. Ανακουφίζει από τον πόνο που προ-
καλείται από τη θυλακίτιδα και τους μικροτραυματισμούς της πτέρνας. Προλαμ-
βάνουν τη δημιουργία τυχόν εκδορών. Συνιστάται η χρήση κατά τη διάρκεια της 
νύχτας σε περίπτωση δερματικού έλκους. Πλένονται. 

Συσκευασία: Ζεύγος

Μέγεθος: One size

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ07-2-050

Κατασκευή από foam διπλής ελαστικότητας με εξωτερική και αντιβακτηριδιακή 
επένδυση. Αντιολισθητικοί και αεριζόμενοι. Aνατομικός σχεδιασμός με ελαφρά 
ανύψωση στην ποδική καμάρα.
Συσκευασία: Ζεύγος

Small / Medium Large / X-largeΜέγεθος

35-40 41-46Μέγεθος  
υποδήματος

ΟΡΘΩΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ07-2-051

Ανατομικά παιδικά πέλματα ανύψωσης και βελτίωσης της ποδικής καμάρας. 
Ελέγχουν και βελτιώνουν την πλατυποδία με περιμετρικό σχεδιασμό για σωστή 
εφαρμογή και άνεση. Το υλικό κατασκευής του προϊόντος είναι αεριζόμενο. 
Χρώμα: Μαύρο Συσκευασία: Ζεύγος

17 18 19 20Μέγεθος

17,5

27,5-28,5

18,5

28,5-30

19,5

30-31,5

20,5

31,5-32,5

Μήκος  
πέλματος (cm)

Mέγεθος
υποδήματος

Ενδείξεις: 
 Απορρόφηση κραδασμών κατά την βάδιση
 Ανακούφιση από τον πόνο
 Αποφόρτιση της πίεσης που ασκείται στο πέλμα κατά την βάδιση

Ενδείξεις: 
 Πλατυποδία
 Δυναμική αστάθεια κατά τη βάδιση

Πέλματα
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ΠΕΛΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ “ANTIBACTERIAL” 07-2-044 (F040-44) 

Ανατομικό πέλμα από σιλικόνη υψηλής ποιότητος με εξωτερική αντιβακτηριδιακή 
“Microfiber” επένδυση, αντιολισθητική 100% και αεριζόμενη. Ο σχεδιασμός είναι 
ανατομικός με ανύψωση στο μετατάρσιο, προσφέροντας ισομερή αποφόρτιση της 
πίεσης που ασκείται στο πέλμα. Απορροφά τους κραδασμούς, ανακουφίζει από 
τους πόνους και επιτυγχάνει καλύτερη κυκλοφορία του αίματος.

Συσκευασία: Ζεύγος

ΠΕΛΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 07-2-017 (F040)

Ανατομικά πέλματα από σιλικόνη υψηλής ποιότητος, με υποαλλεργική και αντιεφι-
δρωτική δράση. Αεριζόμενα. Φέρουν μαξιλάρι ανύψωσης κεφαλών μεταταρσίου. 
Ειδικά διαμορφωμένα μπλε τμήματα στα μετατάρσια και την πτέρνα απορρόφησης 
των κραδασμών. Ανακουφίζουν από το άλγος. Ιδανικά για κουρασμένα πόδια. 

Συσκευασία: Ζεύγος

x-small

x-small

small

small

medium

medium

large

large

Μέγεθος

Μέγεθος

23,5

23,5

35-36

35-36

25

25

37-38

37-38

26,3

26,3

39-40

39-40

27,7

27,7

41-42

41-42

Μήκος  
πέλματος (cm)

Μήκος  
πέλματος (cm)

Μέγεθος  
υποδήματος

Μέγεθος  
υποδήματος

x-large

x-large

29

29

43-44

43-44

xx-large

xx-large

31

31

45-46

45-46

ΠΕΛΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ “DIABETIC” 07-2-045 (F040-24) 

Ανατομικά πέλματα από σιλικόνη δύο πυκνοτήτων (μαλακή και σταθερή), υπο-
αλλεργική, αντιβακτηριδιακή και φιλική με το ευαίσθητο δέρμα. Τα τμήματα στο 
μετατάρσιο και την πτέρνα (χρώματος πορτοκαλί) είναι εξαιρετικά μαλακά για 
ισομερή αποφόρτιση της πίεσης που ασκείται σε όλο το πέλμα. Απορροφούν και 
αποτρέπουν τη δημιουργία κάλων. Ιδανικό βοήθημα για διαβητικούς.

Συσκευασία: Ζεύγος

x-small small medium largeΜέγεθος

23,5

35-36

25

37-38

26,3

39-40

27,7

41-42

Μήκος  
πέλματος (cm)

Μήκος  
υποδήματος

x-large

29

43-44

Πέλματα
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ΠΕΛΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ07-2-020 (F035)

Εξαιρετικά λεπτά αντικραδασμικά πέλματα κατασκευασμένα από μείγμα σιλικόνης 
δύο πυκνοτήτων (μαλακή και σταθερή). Ειδικά διαμορφωμένα για την προστασία 
του ισχίου, των γονάτων και των κάτω άκρων. Κατάλληλα για διαβητικούς ασθε-
νείς. 

Συσκευασία: Ζεύγος

small medium largeΜέγεθος

23

35-36

25

37-39

27

40-42

Μήκος  
πέλματος (cm)

Μέγεθος  
υποδήματος

ΠΕΛΜΑΤΑ ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ07-2-046 (F039-5) 

Ανατομικά πέλματα από σιλικόνη δύο πυκνοτήτων, με υποαλλεργική και αντιε-
φιδρωτική δράση. Φέρουν extra ανύψωση στην ποδική καμάρα και ειδικά δια-
μορφωμένα τμήματα από μαλακή μπλε σιλικόνη, στα δάκτυλα και την πτέρνα, 
απορρόφησης των κραδασμών. Βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος, την 
πλατυποδία και προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα κατά τη βάδιση.

Συσκευασία: Ζεύγος

smallχ-small medium largeΜέγεθος

1,81,6

37-3835-36

2,0

39-40

2,2

41-42

Υψος
καμάρας (cm)

Μέγεθος  
υποδήματος

x-large

2,4 

43-44

ΠΕΛΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ¾ 07-2-049

Ημίσκληρο πέλμα ¾ για την βελτίωση της πλατυποδίας και την ανύψωση της 
ποδικής καμάρας. Το διαμορφωμένο μπλε τμήμα σιλικόνης βοηθάει στην απορρό-
φηση των κραδασμών. Το μήκος των ¾ επιτρέπει στα δάκτυλα να κινούνται. 

Συσκευασία: Ζεύγος

Small Medium Large X-largeΜέγεθος

38-40 40,5-42,5 43-45,5 46-48Μέγεθος  
υποδήματος

Ενδείξεις: 
 Πλατυποδία
 Υποστήριξη κατά την βάδιση

Πέλματα
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ΠΕΛΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ¾ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 07-2-021 (F034)

Ιδιαίτερα λεπτά πέλματα από σιλικόνη. Ειδικά διαμορφωμένα μαλακά τμήματα για 
την καλή κυκλοφορία του αίματος και την απορρόφηση των κραδασμών. Φέρουν 
διαμορφωμένο μπλε τμήμα ανύψωσης κεφαλών μεταταρσίου. Μειώνουν το άλγος 
των κάτω άκρων. Μήκος πέλματος 18,5cm.

Συσκευασία: Ζεύγος

Μέγεθος: One size

ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ “ANTIBACTERIAL”07-2-043 (F031-41) 

Υποπτέρνιο σιλικόνης με εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό ώστε να εφαρμόζει σε όλους 
τους τύπους των υποδημάτων. Φέρει εξωτερική επένδυση “Microfiber” αντιβακτη-
ριδιακή, αντιολισθητική και 100% αεριζόμενη. Απορροφά τους κραδασμούς που 
δέχεται η πτέρνα και ο αστράγαλος κατά τη βάδιση ή την άθληση.

Συσκευασία: Ζεύγος

small medium largeΜέγεθος

7,8 9,1 10Μήκος  
υποπτέρνιου (cm)

ΠΕΛΜΑΤΑ ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑΣ ¾ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 07-2-019 (F038)

Πέλματα τριών τετάρτων για τη βελτίωση της πλατυποδίας και την ανύψωση της 
ποδικής καμάρας. Ιδανικά για κουρασμένα πόδια. Βοηθούν στην καλή κυκλο-
φορία του αίματος και μειώνουν τον κίνδυνο οιδήματος. Το διαμορφωμένο μπλε 
τμήμα στην πτέρνα βοηθά στην απορρόφηση των κραδασμών. 

Συσκευασία: Ζεύγος

small medium largeΜέγεθος

16,4

35-36

17

37-38

17,7

39-41

Μήκος  
πέλματος (cm)

Μέγεθος  
υποδήματος

x-large

18,8

42-44
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ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ ΑΚΑΝΘΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ “BLUE DOT ” 07-2-016 (F031/1)

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. 

Συσκευασία: Ζεύγος

small medium largeΜέγεθος

7,8

35-37

9,1

38-40

10

41-44

Μήκος  
υποπτέρνιου (cm)

Μέγεθος  
υποδήματος

ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΣΤΑΓΟΝΑ07-2-093

Κατασκευή από σιλικόνη υψηλής ποιότητoς και αντοχής. Η ανατομικά σχεδιασμέ-
νη προσθαφαιρούμενη σταγόνα αποφορτίζει την πάσχουσα περιοχή της πτέρνας. 
Μειώνουν το άλγος και απορροφούν τους κραδασμούς. 

Συσκευασία: Ζεύγος

small medium largeΜέγεθος

36-38 39-41 41-43Μέγεθος  
υποδήματος

ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 07-2-024 (F031/4)

Υποπτέρνια σιλικόνης για την απορρόφηση των κραδασμών και την αποφόρτιση 
στην περιοχή της πτέρνας. Ειδικά διαμορφωμένα ώστε να προσαρμόζονται σε κάθε 
τύπο υποδήματος. 

Συσκευασία: Ζεύγος

small medium largeΜέγεθος

7,8

35-37

9,1

38-40

10

41-44

Μήκος  
υποπτέρνιου (cm)

Μέγεθος  
υποδήματος
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ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ “U-SHAPE”07-2-094 

Υποστήριγμα για την εξασφάλιση της σταθερότητας στην πτέρνα. Ανατομικά σχεδι-
ασμένο για την καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών. Προτείνεται για καθημε-
ρινή χρήση. 

Συσκευασία: Ζεύγος

small medium largeΜέγεθος

36-38 39-41 41-43Μέγεθος  
υποδήματος

ΠΕΛΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ ¾ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 07-2-014 (F072)

Ιδιαίτερα μαλακά προστατευτικά των κεφαλών του μεταταρσίου και των δακτύ-
λων. Ανακουφίζουν από τον ερεθισμό που προκαλεί η ορθοστασία, τα ψηλά τα-
κούνια και η έντονη βάδιση. Eφαρμόζουν ιδανικά σε υποδήματα με στενή φόρμα 
ή ανοικτών δακτύλων (πέδιλα). Είναι αντιολισθητικά.

Συσκευασία: Ζεύγος

Μέγεθος: One size

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΠΤΕΡΝΑΣ07-2-022 (F037)

Κατασκευή από μείγμα σιλικόνης δύο πυκνοτήτων. Υψηλής ποιότητος και αντοχής, 
Το ειδικά διαμορφωμένο μπλε τμήμα είναι εξαιρετικά μαλακό. Ιδανικά για όσους 
έχουν άκανθα πτέρνας. Απορροφούν τους κραδασμούς. Φέρουν προστατευτικό 
χείλος σταθεροποίησης της πτέρνας.

Συσκευασία: Ζεύγος

small medium largeΜέγεθος

7,8

35-37

9,1

38-40

10

41-44

Μήκος  
υποπτέρνιου (cm)

Μέγεθος  
υποδήματος
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ07-2-013 (F071)

Ιδανικό υποστήριγμα των κεφαλών του μεταταρσίου από πολυμερές πολύ μαλακό 
gel υψηλής ποιότητος. Ειδικά σχεδιασμένο για το γυναικείο πόδι. Ανακουφίζει από 
τον ερεθισμό που προκαλεί η ορθοστασία, τα ψηλά τακούνια και η έντονη βάδι-
ση. Εφαρμόζει ιδανικά σε παπούτσια με στενή φόρμα ή ανοικτών δακτύλων.

Συσκευασία: Ζεύγος

Μέγεθος: One size

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ GEL07-2-012 (F043)

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. 

Συσκευασία: Τεμάχιο

ΠΑΤΑΚΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ GEL07-2-027 (F073)

Ιδιαίτερα λεπτά πατάκια κεφαλών μεταταρσίου από πολυμερές gel. Σχεδιασμένα 
ειδικά για το γυναικείο πόδι. Μειώνουν το άλγος που προκαλείται λόγω ορθοστα-
σίας, βάδισης ή λόγω των υψηλών τακουνιών. 

Συσκευασία: Ζεύγος

Μέγεθος: One size

Γυναικείο ΑνδρικόΜέγεθος

8 10Πλάτος (cm)
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΔΑΚΤΥΛΩΝ GEL07-2-030 (F058)

Προστατευτικό κάλυμμα κατασκευασμένο από ελαστικό ύφασμα, με εσωτερική 
επένδυση gel 2mm. Καλύπτει την περιοχή από τα δάκτυλα έως και τις κεφαλές του 
μεταταρσίου. Ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα στην πάσχουσα περιοχή από 
τους κάλους. 

Συσκευασία: Ζεύγος

Μέγεθος: Γυναικείο - Ανδρικό

ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΑΜΨΟΔΑΚΤΥΛΙΑΣ07-2-006 (F004)

Ανατομικό δερμάτινο μαξιλάρι με μαλακή επένδυση και ρυθμιζόμενο λάστιχο 
συγκράτησης. Αποτρέπει την κάμψη των δακτύλων. Ανακουφίζει από τον πόνο, 
μειώνει την πίεση.

Συσκευασία: Ζεύγος

Μέγεθος: Small, large

ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ “PURE GEL” 07-2-018 (F044)

Προστατευτικό κεφαλών μεταταρσίου. Ιδανικό για την μείωση του άλγους στο 
μετατάρσιο που προκαλείται από την έντονη ορθοστασία και την έντονη βάδιση. 
Εφαρμόζεται στο δεύτερο δάκτυλο. Απορροφά τους κραδασμούς.
Πάχος 2,5mm. 

Συσκευασία: Ζεύγος

Μέγεθος: One size
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ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑΣ GEL07-2-010 (F056)

Διορθωτικό βοήθημα σφυροδακτυλίας. Τοποθετώντας τον δακτύλιο gel 
στο δεύτερο δάκτυλο επιτυγχάνεται η σωστή θέση του βοηθήματος. 
Μειώνεται στο ελάχιστο η μετακίνησή του, προσφέροντας μέγιστη ανακούφιση.

Συσκευασία: Ζεύγος

Μέγεθος: Small - Large

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΛΑΙΣΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕ GEL 07-2-036 (F042-46/47)

Κατασκευή από ελαστικό, μαλακό και υποαλλεργικό ύφασμα. Φέρει δύο ενσω-
ματωμένα Deramed® Gel pads στην περιοχή του μεταταρσίου και του μεγάλου 
δακτύλου. Το gel ανακουφίζει άμεσα την μεταταρσαλγία. Βοηθάει στην κυκλοφο-
ρία του αίματος στην ερεθισμένη περιοχή. Μειώνει την τριβή. Πολύ λεπτό και ερ-
γονομικά σχεδιασμένο, ώστε να εφαρμόζει άνετα στο υπόδημα. Το gel παραμένει 
πάντα σε σωστή θέση για μέγιστη ανακούφιση. Προσαρμόζεται σε όλα τα μεγέθη 
πελμάτων λόγω της ελαστικότητάς του. 

Συσκευασία: Τεμάχιο

Μέγεθος: Small - Large

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΒΛΑΙΣΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ “HALLUX VALGUS” 07-2-007 (F020)

Νάρθηκας νυκτός κατασκευασμένος από πλαστικό ευπροσάρμοστο υλικό, με εσω-
τερική αφρώδη επένδυση. Ρυθμιζόμενος αυτοκόλλητος ιμάντας επίδεσης, ο οποί-
ος επιτυγχάνει τη σταθεροποίηση του νάρθηκα σε σωστό σημείο. Η διορθωτική 
βελτίωση είναι προοδευτική. Ενδείκνυται για συντηρητική αποκατάσταση βλαισού 
μεγάλου δακτύλου. Αμφιδέξιος.

Συσκευασία: Ζεύγος

small medium largeΜέγεθος

34-36 37-40 41-45Μέγεθος  
υποδήματος
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΛΑΙΣΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ 07-2-037 (F042/54)

Κατασκευή από μαλακό, λείο και ενυδατικό Deramed® gel. Ο ειδικός σχεδιασμός 
επιτρέπει τη σωστή εφαρμογή στο υπόδημα και προστατεύει το βλαισό μεγάλο 
δάκτυλο (κότσι). Βοηθά στην ευθυγράμμιση του μεγάλου και 2ου δακτύλου σε 
περιπτώσεις παρεκκλίσεων. Ανακουφίζει άμεσα, ενυδατώνει και βοηθάει στην κυ-
κλοφορία του αίματος στην ερεθισμένη περιοχή. Εφαρμόζει με δακτύλιο. 

Συσκευασία: Τεμάχιο

Μέγεθος: One size

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ “HALLUX VALGUS” 07-2-011 (F042)

Κατασκευή από ελαστικό ραβδωτό ύφασμα (fabric housing), με εσωτερική επέν-
δυση και pad από πολυμερές gel. Σταθεροποιείται με ελαστικό ιμάντα. Ανακουφί-
ζει και προστατεύει την πάσχουσα περιοχή. Μειώνει την τριβή. 

Συσκευασία: Ζεύγος

Μέγεθος: Γυναικείο - Αντρικό

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ GEL “HALLUX VALGUS” 07-2-023 (F042/5)

Προστατευτικό βλαισού μεγάλου δακτύλου (κότσι), από 100% πολυμερές gel, με 
εσωτερική πολύ μαλακή επιφάνεια. Μειώνει τον πόνο και βοηθάει στην κυκλοφο-
ρία του αίματος στην ερεθισμένη περιοχή. Εφαρμόζει με δακτύλιο.

Συσκευασία: Τεμάχιο

Μέγεθος: Οne size
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΔΑΚΤΥΛΩΝ “GEL CUP” 07-2-001 (F033)

Κατασκευή από πολυμερές gel για την προστασία των δακτύλων. Προφυλάσσει 
την ευαίσθητη επιδερμίδα (λόγω εκδορών) επιτυγχάνοντας τη μείωση της τριβής 
και του άλγους.

Συσκευασία: Δύο τεμαχίων

small largeΜέγεθος

1,5 2,0Διάμετρος (cm)

*Μέγεθος small για 3ο, 4ο & 5ο δάκτυλο, μέγεθος large για το 2ο και το μεγάλο δάκτυλο

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ “PURE GEL”07-2-003 (F041)

Δακτύλιος από πολυμερές gel για την προστασία και την επούλωση των τραυματι-
σμένων δακτύλων. Ιδανικός για την πρόληψη δημιουργίας κάλων.

Συσκευασία: Δύο τεμαχίων

ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΔΑΚΤΥΛΩΝ “RIBBED” 07-2-002

Κατασκευή από πολυμερές gel, με εξωτερική επένδυση από ραβδωτό ελαστικό 
ύφασμα. Προφυλάσσει την ευαίσθητη επιδερμίδα (λόγω εκδορών). Eπιτυγχάνει 
μείωση της τριβής και του άλγους.

Συσκευασία: Δύο τεμαχίων

*Μέγεθος small για 3ο, 4ο & 5ο δάκτυλο, μέγεθος large για το 2ο και το μεγάλο δάκτυλο

small largeΜέγεθος

1,5 2,0Διάμετρος (cm)

small largeΜέγεθος

1,5 2,0Διάμετρος (cm)
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ “GEL TUBE”07-2-004 (F050)

Ελαστικός σωληνοειδής δακτύλιος με εσωτερική gel επικάλυψη για την πλήρη 
προστασία της πάσχουσας περιοχής των δακτύλων. Μειώνει το άλγος και την τρι-
βή που δημιουργείται κατά τη βάδιση. Λιπαίνει το δέρμα, επιταχύνει την ίαση των 
ουλών και των τραυμάτων. Μήκος 7,5cm. Κόβεται στο επιθυμητό σημείο.

Συσκευασία: Δύο τεμαχίων 

small largeΜέγεθος

1,5 2,0Διάμετρος (cm)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ GEL  07-2-041 (F041-31)

Προστατευτικός δακτύλιος από πολύ μαλακό και ελαστικό Deramed® gel. Ειδικά 
σχεδιασμένος για την προστασία του ραχιαίου τμήματος των δακτύλων. Τοποθε-
τείται εύκολα. Ανακουφίζει άμεσα από το άλγος και εμποδίζει την εμφάνιση νέων 
κάλων, ειδικά στην περίπτωση σφυροδακτυλίας ή γαμψοδακτυλίας.

Συσκευασία: Δύο τεμαχίων

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΣΕ ΡΟΛΟ 72cm07-2-005 (F048)

Ελαστικός σωληνοειδής επίδεσμος με εσωτερική gel επικάλυψη. Ιδανικός για την 
ολοκληρωμένη προστασία των δακτύλων, επιτυγχάνοντας μείωση της τριβής και 
του άλγους. Κόβεται στο επιθυμητό μήκος χωρίς να ξεφτίζει. Μήκος 72cm.

Συσκευασία: Ρολό

small largeΜέγεθος

1,5 2,0Διάμετρος (cm)

small medium largeΜέγεθος

1,5 1,8 2,0Διάμετρος (cm)
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ GEL ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ 07-2-039 (F042/59)

Κατασκευή από μαλακό, ελαστικό και ενυδατικό Deramed® gel. 
Το μικρό μέγεθος και η ειδική σχεδίαση επιτρέπουν τη σωστή εφαρμογή στο υπό-
δημα. Ενυδατώνει το δέρμα και κάνει μασάζ στην ερεθισμένη περιοχή.

Συσκευασία: Τεμάχιο

Μέγεθος: One size

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ GEL07-2-008 (F054)

Κατασκευή από πολυμερές gel υψηλής ποιότητος, για τον διαχωρισμό του μεγά-
λου και δευτέρου δακτύλου. Μειώνει την τριβή και τον ερεθισμό. 

Συσκευασία: Δύο τεμαχίων

Μέγεθος: Small - Large

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 07-2-042 (F054-54/55)

Από μαλακό, λείο και ενυδατικό Deramed® gel. Συνδυασμός διαχωριστικού gel 
και προστατευτικού μεγάλου δακτύλου, με εξωτερική υφασμάτινη επένδυση και 
εσωτερική gel επικάλυψη. Ο προστατευτικός δακτύλιος ευθυγραμμίζει το μεγάλο 
και 2ο δάκτυλο σε περιπτώσεις παραμόρφωσης. Ανακουφίζει από τον πόνο λόγω 
των κάλων και ενυδατώνει το δέρμα. Αμφιδέξιο

Συσκευασία: Δύο τεμαχίων

Μέγεθος: Small - Large

Πέλματα
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ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ GEL “SHARK FIN”07-2-009 (F055)

Κατασκευή από πολυμερές gel υψηλής ποιότητος. Ο ανατομικός σχεδιασμός του 
επιτρέπει την εφαρμογή σε όλα τα δάκτυλα, αναλόγως μεγέθους. Μειώνει την 
τριβή και τον ερεθισμό στη πάσχουσα περιοχή. Ενυδατώνει το δέρμα ανάμεσα στα 
δάκτυλα.

Συσκευασία: Δύο τεμαχίων

Μέγεθος: Small - Medium - Large

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ RING ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ GEL 07-2-029 / 07-2-032 (F049-RING)

Προστατεύουν τους κάλους, μειώνουν το άλγος, είναι υποαλλεργικά. Μαλακώ-
νουν και θεραπεύουν τις σκληρύνσεις του δέρματος.

Συσκευασία: 6 τεμαχίων

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ OVAL ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ GEL 07-2-028 / 07-2-031 (F049-OVAL)

Προστατεύουν τους κάλους, μειώνουν το άλγος, είναι υποαλλεργικά. Μαλακώ-
νουν και θεραπεύουν τις σκληρύνσεις του δέρματος.

Συσκευασία: 6 τεμαχίων

small largeΜέγεθος

07-2-028 07-2-031Kωδικός  
προϊόντος

small largeΜέγεθος

07-2-029 07-2-032Kωδικός  
προϊόντος

Πέλματα
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ GEL07-2-026 (F049/8)

Αυτοκόλλητο, από πολυμερές gel, ειδικό για την προστασία των τοιχωμάτων του 
αχιλλείου τένοντα.  
Μαλακώνει και θεραπεύει τις σκληρύνσεις του δέρματος.

Συσκευασία: Δύο τεμαχίων

Μέγεθος: One size

131



132



OrthopedicsΠέλματα

133

Κάλτσες 
φλεβίτιδος,  
αντιθρομβωτικές 
& καλσόν



Orthopedics Κάλτσες φλεβίτιδος, αντιθρομβωτικές & καλσόν

ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
BBF 70den 12-14 mmHg 

ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
BBF 140den 18-23 mmHg 

ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
CLASS I 15-20 mmHg

06-2-006 06-2-007 06-2-109

Ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης 
συμπίεσης. Βοηθούν στην καλή 
κυκλοφορία του αίματος, προλαμ-
βάνουν την εμφάνιση κιρσών. 
Ανακουφίζουν τα άτομα με φλεβίτι-
δα. Η ειδική ύφανση στο πέλμα μει-
ώνει  την κόπωση των κάτω άκρων. 
Ιταλικής προέλευσης.

Κατασκευή από polyamide 77%
& elastane 23%.

Χρώματα: Nero - 016 - Fumο - 018

Ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης 
συμπίεσης. Βοηθούν στην καλή 
κυκλοφορία του αίματος, προλαμ-
βάνουν την εμφάνιση κιρσών. 
Ανακουφίζουν τα άτομα με φλεβίτι-
δα. Η ειδική ύφανση στο πέλμα μει-
ώνει την κόπωση των κάτω άκρων. 
Ιταλικής προέλευσης.

Κατασκευή από polyamide 77%
& elastane 23%.

Χρώμα: Nero/016/Fumο/018

Ελαστικές κάλτσες, κλειστών δακτύ-
λων, διαβαθμισμένης συμπίεσης 15-20 
mmHg. Ιδανικές για ελαφρά οιδήματα 
των κάτω άκρων, κιρσούς και πρόλη-
ψη της ήπιας φλεβίτιδος. 
Εφαρμόζουν τέλεια στο πόδι.

Κατασκευή από polyamide 75% 
& elastan 25%.

Χρώματα: Μπεζ

Μέγεθος

1

2

3

4

5

Μέγεθος

Small

Medium

Large

X-Large

XX-Large

Μέγεθος

1

2

3

4

5

Περίμετρος γάμπας (cm)

28-30

30-33

34-37

37-40

40-43

Περίμετρος γάμπας (cm)

29-32

32-35

35-38

38-41

41-44

Περίμετρος γάμπας (cm)

28-30

30-33

34-37

37-40

40-43
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ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
VARICOSE - Class III 30-40 mmHg

ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
LIGHT WEIGHT CLASS II 20-30mmHg

06-2-00806-2-072

Ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης 
ισχυρής συμπίεσης με κλειστή 
πτέρνα και ανοικτά δάκτυλα. Κα-
τάλληλες για την πρόληψη και τη  
θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκει-
ας, των κιρσών και των οιδημάτων. 
Μετεγχειρητική χρήση.

Κατασκευή από polyamide 75%
& elastane 25%.

Χρώμα: Μπεζ

Ορθοπεδικές κάλτσες διαβαθμισμένης 
συμπίεσης με κλειστή πτέρνα και δά-
κτυλα.
Κατάλληλες για την πρόληψη και την 
θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας, 
των κιρσών και των οιδημάτων. Προ-
εγχειρητική ή μετεγχειρητική χρήση. 

Κατασκευή από polyamide 75% 
& elastan 25%.

Χρώματα: Μπεζ

Μέγεθος

1

2

3

4

5

6

7

Μέγεθος

1

2

3

4

5

6

7

Περίμετρος γάμπας (cm)

30-32

32-34

34-36

36-38

38-40

40-42

42-45

Περίμετρος γάμπας (cm)

30-32

32-34

34-36

36-38

38-40

40-42

42-45
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ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
BBF 70den 12-14 mmHg

ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
BBF 140den 18-23 mmHg 

ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
CLASS I 15-20 mmHg

06-2-016 06-2-018 06-2-110 

Ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης 
συμπίεσης. Βοηθούν στην καλή 
κυκλοφορία του αίματος, προλαμ-
βάνουν την εμφάνιση κιρσών. 
Ανακουφίζουν τα άτομα με φλεβίτι-
δα. Η ειδική ύφανση στο πέλμα μει-
ώνει την κόπωση των κάτω άκρων. 
Η σωστή εφαρμογή στον μηρό 
επιτυγχάνεται με μία ελαστική φάσα 
σιλικόνης. Ιταλικής προέλευσης. 

Κατασκευή από polyamide 77%
& elastane 23%.

Χρώμα: Nero/018

Ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης 
συμπίεσης. Βοηθούν στην καλή 
κυκλοφορία του αίματος, προλαμ-
βάνουν την εμφάνιση κιρσών. 
Ανακουφίζουν τα άτομα με φλεβίτι-
δα. Η ειδική ύφανση στο πέλμα μει-
ώνει την κόπωση των κάτω άκρων. 
Η σωστή εφαρμογή στον μηρό 
επιτυγχάνεται με μία ελαστική φάσα 
σιλικόνης. Ιταλικής προέλευσης.

Κατασκευή από polyamide 77%
& elastane 23%. 

Χρώμα: Nero/018

Ελαστικές κάλτσες, κλειστών δα-
κτύλων, διαβαθμισμένης συμπίεσης 
15-20 mmHg. Ιδανικές για ελαφρά 
οιδήματα των κάτω άκρων, κιρσούς 
και πρόληψη της ήπιας φλεβίτιδος. 
Η εφαρμογή στο μηρό επιτυγχάνεται 
με ελαστική φάσα σιλικόνης. 
Εφαρμόζουν τέλεια στο πόδι.

Κατασκευή από polyamide 77%
& elastane 23%. 

Χρώμα: Μπεζ

Μέγεθος

2

3

4

5

Μέγεθος

2

3

4

5

Περίμετρος γάμπας (cm)

30-33

34-37

37-40

40-43

Περίμετρος γάμπας (cm)

30-33

34-37

37-40

40-43

Μέγεθος

Small

Medium

Large

X-Large

XX-Large

Περίμετρος γάμπας (cm)

29-32

32-35

35-38

38-41

41-44

Κάλτσες φλεβίτιδος, αντιθρομβωτικές & καλσόν
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ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
VARICOSE - Class III 30-40 mmHg

ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
LIGHT WEIGHT CLASS II 20-30mmHg

06-2-01006-2-063

Ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης 
συμπίεσης με κλειστή πτέρνα και 
ανοικτά δάκτυλα. Κατάλληλες για την 
πρόληψη και τη θεραπεία της φλεβικής 
ανεπάρκειας και των κιρσών. Μετεγ-
χειρητική χρήση. Η σωστή εφαρμογή 
στον μηρό επιτυγχάνεται με μία ελαστι-
κή φάσα σιλικόνης.

Κατασκευή από polyamide 75%
και elastane 25%.

Χρώμα: Μπεζ

Ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης 
συμπίεσης με κλειστή πτέρνα και 
δάκτυλα. Κατάλληλες για την πρό-
ληψη και τη θεραπεία της φλεβικής 
ανεπάρκειας και των κιρσών. Με-
τεγχειρητική χρήση. Η σωστή εφαρ-
μογή στο μηρό επιτυγχάνεται με μία 
ελαστική φάσα σιλικόνης.

Κατασκευή από polyamide 75%, 
elastane 25% και microfiber.

Χρώμα: Μπεζ

Μέγεθος

1

2

3

4

5

6

7

Περίμετρος γάμπας (cm)

30-32

32-34

34-36

36-38

38-40

40-42

42-45

Μέγεθος

1

2

3

4

5

6

7

Περίμετρος γάμπας (cm)

30-32

32-34

34-36

36-38

38-40

40-42

42-45

Κάλτσες φλεβίτιδος, αντιθρομβωτικές & καλσόν
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ΚΑΛΣΟΝ
BBF 40den 6-8 mmHg

ΚΑΛΣΟΝ BBF
70den 12-14 mmHg

ΚΑΛΣΟΝ BBF
140den 18-23 mmHg

06-2-049 06-2-050 06-2-061

Ελαστικό καλσόν διαβαθμισμέ-
νης συμπίεσης. Κατασκευή από 
polyamide 76%, elastane 23% και 
cotton 1%. Βοηθά στην καλή κυ-
κλοφορία του αίματος, προλαμβάνει 
την εμφάνιση κιρσών και ανακουφί-
ζει τα άτομα με φλεβίτιδα. 
Ιταλικής προέλευσης.

Χρώμα: Nero - Fumo - Grey - 016 - 
018 - Beige - Moca - Bronzo - Blue

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 
μειώνει την κόπωση των κάτω άκρων. Ιταλικής προέλευσης.

Μέγεθος

1

2

3

4

5

6

Μέγεθος

1

2

3

4

5

6

Βάρος ατόμου (kg)

45-55

55-60

60-65

65-70

75-80

80-85

Βάρος ατόμου (kg)

45-55

55-60

60-65

65-70

75-80

80-85

Υψος ατόμου (cm)

150-160

160-165

165-170

170-175

175-180

183+

Υψος ατόμου (cm)

150-160

160-165

165-170

170-175

175-180

183+

Χρώματα 70den
Nero - Fumo - Grey 
- 016 - 018 - Beige - 

Moca - Bronzo

Χρώματα 140den
Nero - Fumo - Grey 
- 016 - 018 - Beige - 

Bronzo

Κάλτσες φλεβίτιδος, αντιθρομβωτικές & καλσόν
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small medium large x-large xx-largeΜέγεθος

28-32 32-36 36-40 40-44 44-49Περίμετρος  
γάμπας (cm)

ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
ANTI-EMBOLISM 18-24 mmHg

ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ 
ANTI-EMBOLISM ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 18-24 mmHg

06-2-051

06-2-044

Κλινικά σχεδιασμένες για την πρό-
ληψη της θρόμβωσης πριν και μετά 
την χειρουργική επέμβαση. Είναι 
επίσης κατάλληλες για άτομα με 
μακροχρόνια κατάκλιση. Ανοικτές 
στα δάχτυλα. Η σωστή εφαρμογή 
στον μηρό επιτυγχάνεται με φάσα 
σιλικόνης.

Κατασκευή από polyamide 75%
και elastane 25%.

Χρώμα: Λευκό

Κλινικά σχεδιασμένες για την πρόληψη της θρόμβωσης πριν και μετά την χειρουργική επέμ-
βαση. Είναι επίσης κατάλληλες για άτομα με μακροχρόνια κατάκλιση. Ανοικτές στα δάχτυλα. 

Χρώμα: Λευκό

Μέγεθος

small

medium

large

x-large

xx-large

Περίμετρος γάμπας (cm)

28-32

32-36

36-40

40-44

44-49

ΚΑΛΤΣΕΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
ANTI-EMBOLISM 18-24 mmHg 

06-2-107

Κλινικά σχεδιασμένες για την πρό-
ληψη της θρόμβωσης πριν και μετά 
τη χειρουργική επέμβαση. Είναι 
επίσης κατάλληλες για άτομα με 
μακροχρόνια κατάκλιση. Ανοικτές 
στα δάχτυλα. Η σωστή εφαρμογή 
επιτυγχάνεται με ελαστικό ζωνάκι 
στην μέση που κλείνει με αγκράφα. 
Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Χρώμα: Λευκό

Μέγεθος

small

medium

large

x-large

xx-large

Περίμετρος γάμπας (cm)

28-32

32-36

36-40

40-44

44-49

Κάλτσες φλεβίτιδος, αντιθρομβωτικές & καλσόν
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ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
CLASS II 20-30mmHg

KAΛΤΣΕΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ KAΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ KAΛΤΣΕΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΕΣ

ΚΑΛΤΣΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
18-24mmHg

06-2-030

06-2-124 06-2-120

06-2-071

Οι κάλτσες ανδρών της εταιρείας “VITA” βελτιώνουν την 
κυκλοφορία του αίματος. Προλαμβάνουν το οίδημα και τους 
κιρσούς. Ανακουφίζουν από την καθημερινή κόπωση. Ενδεί-
κνυνται επίσης για μετατραυματική χρήση και μετά τη θεραπεία 
δερματικών ελκών. Βελτιώνουν την ελαφρά θρομβοφλεβίτιδα. 
Κατασκευή: 75% polyamide, 25% elastane, 
με microfiber και aloe vera.

Χρώμα: Μαύρο, Γκρι

Οι κάλτσες ταξιδίου “VITA”, λόγω της διαβαθμισμένης συμπί-
εσης, ανακουφίζουν τα κάτω άκρα από την καθημερινή κό-
πωση. Βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος. Ενδείκνυνται 
στην πρόληψη κιρσών και οιδημάτων των κάτω άκρων. 
 
Κατασκευή: 75% polyamide και 25% elastane.

Χρώμα: Μαύρο, Μπεζ

Κατασκευή από Cotton 55%, Bamboo Charcoal 
28%, Spandex 15% και Silver Fiber 2%. Είναι 
αντιβακτηριδιακές και αντιεφιδρωτικές. Ανετες 
στην περιοχή των δακτύλων με ελεγχόμενη 
συμπίεση στα ευαίσθητα κάτω άκρα. Μπορεί να 
φορεθεί και κατά τη διάρκεια θεραπείας με επιθέ-
ματα. Πλένεται στο χέρι. Χρώμα: Γκρι. 
Συσκευασία: Ζεύγος

Ελαστικές κάλτσες κάτω γόνατος διαβαθμισμένης 
συμπίεσης, χωρίς ραφή, για διαβητικούς. Ιδιαίτερα 
ελαστικές και απαλές στην αφή. Ανετες στην περιο-
χή των δακτύλων. Ιδανικές για τον περιορισμό του 
οιδήματος και την καλή κυκλοφορία του αίματος.  

  Χρώμα: Beige. 

  Συσκευασία: Ζεύγος

Μέγεθος

small

medium

large

x-large

xx-large

Μέγεθος

small

medium

large

x-large

S/M

L/XL

Περίμετρος γάμπας (cm)

29-32

32-35

35-38

38-41

41-44

Περίμετρος
γάμπας (cm)

28-33

33-38

38-43

43-48

37-42

43-48

Περίμετρος
αστραγάλου (cm)

17-20

20-23

23-27

27-32

Small

Medium

36-39

39-42

Large

X-Large

42-45

45-48

Κάλτσες φλεβίτιδος, αντιθρομβωτικές & καλσόν

Μεγεθoς υποδήματος Μεγεθoς υποδήματος
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Orthopedics Παιδιατρική σειρά

ΜΑΛΑΚΟ ΚΟΛΑΡΟ “JBC”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 largeΜέγεθος

5x30 5χ35 6,5x37,5διαστάσεις
κολάρου (cm)

ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ “ASPEN”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 να 
παραμένει στεγνό και δροσερό. 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.

Ενδείξεις: 
 Θλάση αυχένος
 Τραυματικές κακώσεις Α.Μ.Σ.Σ.

Hλικία
Βάρος
Υψος

1-18 μηνών
5-13 kg
53-84 cm

9-24 μηνών
10-15 kg
74-94 cm

Hλικία
Βάρος
Υψος

1-3 ετών
11-16 kg
84-102 cm

Hλικία
Βάρος
Υψος

2-5 ετών
12-19 kg
89-114 cm

Hλικία
Βάρος
Υψος

3-6 ετών
12-25 kg
94-122cm

Hλικία
Βάρος
Υψος
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 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ03-2-066

Ο παιδιατρικός νάρθηκας αντίχειρα είναι καλαίσθητος, κατα-
σκευασμένος από πρωτοποριακό υλικό Air Distance II, τριών 
στρωμάτων. Εξωτερικά είναι επενδεδυμένος με “polyamide”. 
Η εσωτερική επένδυση είναι μαλακή, αντιεφιδρωτική και υπο-
αλλεργική. Φέρει εξωτερικά, θήκη εισαγωγής διαμορφωμένης 
μπανέλας αλουμινίου. Δύο αυτοκόλλητοι ιμάντες σταθεροποί-
ησης του καρπού και ένας ιμάντας στον αντίχειρα που περιορί-
ζει 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.   

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ “FINGER SPLINT”03-2-067

Κατασκευή από πρωτοποριακό αφρώδες foam υλικό 
AirDistance II. Αντιεφιδρωτικό, υποαλλεργικό, αεριζόμενο 
και αδιάβροχο. Στην εξωτερική επιφάνεια υπάρχει λάμα αλου-
μινίου ακινητοποίησης των μεσοφαλαγγικών και μετακαρπο-
φαλαγγικών αρθρώσεων του κάθε δακτύλου χωριστά, πλην 
του αντίχειρα. Φέρει αυτοκόλλητο ιμάντα velcro σταθεροποίη-
σης του καρπού και ιμάντα περίδεσης του δακτύλου. Προσφέ-
ρει 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.   

143



Orthopedics

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΑΛΑΜΗΣ03-2-085

Πηχεοκαρπικός νάρθηκας από υψηλής ποιότητος ελαστικό ύφασμα. Προσθαφαι-
ρούμενη λάμα αλουμινίου που επιτρέπει τη λειτουργικότητα του χεριού. 
Εφαρμόζει σωστά στον καρπό και προσφέρει εξαιρετική στήριξη. Φέρει τρεις αυτο-
κόλλητους ιμάντες και έναν στον αντίχειρα. Ειδικό φινίρισμα για να μην ενοχλεί το 
ευαίσθητο δέρμα του παιδιού. Πλένεται. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.
Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις: 
Συντηρητική αποκατάσταση σε:
 Κακώσεις συνδέσμων-τενόντων καρπού
 Κατάγματα καρπού μετά από αφαίρεση προπλάσματος γύψου

small medium largeΜέγεθος

12 14 16Περίμετρος
καρπού (cm)

ΝΑΡΘΗΚΑΣ Τ. PAVLIC HARNESS05-1-048

Νάρθηκας απαγωγής ισχίων. Αποτελείται από ισχυρούς ιμάντες επενδεδυμένους 
με βαμβακερό ύφασμα και κλεισίματα με πλαστικές αγκράφες. Ο νάρθηκας κατα-
λήγει σε ειδικά παπουτσάκια από vinyl που ρυθμίζονται με velcro. Πλένεται στο 
χέρι χωρίς στύψιμο.
Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε συγγενή δυσπλασία ισχίου

Μέγεθος: Κατόπιν παραγγελίας βάσει ηλικίας βρέφους

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΙΩΝ Τ. FREIKA05-1-021

Μαξιλάρι κατασκευασμένο από κυψελωτό αφρώδες υλικό frelen, επενδεδυμένο 
με μεταξωτό ή βαμβακερό υποαλλεργικό ύφασμα. Ρυθμίζεται στη μέση με αυτο-
κόλλητες σταθερές δέστρες velcro. Οι τιράντες ώμου διασταυρώνονται πίσω, είναι 
ρυθμιζόμενες και κλείνουν εμπρός με πλαστικά clips. Ο νάρθηκας είναι μαλακός 
και εύχρηστος.
Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση δυσπλασίας ισχίου

Μέγεθος: Κατόπιν παραγγελίας βάσει ηλικίας βρέφους

Παιδιατρική σειρά
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ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ06-2-080  

Από επενδεδυμένο neoprene υψηλής ποιότητος. Ανοικτή στο οπίσθιο τμήμα της 
άρθρωσης. Δύο μεταλλικές μπάρες (εντός θήκης) με άρθρωση για τη σταθεροποί-
ηση των έσω-έξω πλαγίων συνδέσμων. Αυτοκόλλητη στο πρόσθιο τμήμα. 
Δύο σταθεροποιητικοί ιμάντες στο μηρό και την κνήμη και αυτοκόλλητοι 
με velcro. Πλένεται αφού αφαιρεθούν οι αρθρώσεις. Αμφιδέξια.
Χρώμα: Μπλε

Ενδείξεις: 
 Αποθεραπεία κακώσεων πλαγίων συνδέσμων   Κακώσεις μηνίσκων
 Αστάθεια γόνατος   Ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου

small medium largeΜέγεθος

25 28 30Περίμετρος
γόνατος (cm)

20 22 23Ύψος  
επιγονατίδος (cm)

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ “TUD”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 και μία άκαμπτη 
οπίσθια μπανέλα ακινητοποίησης. Τέσσερις σταθεροποιητικοί ιμάντες, μη ελα-
στικοί, επιτρέπουν τη σωστή εφαρμογή του νάρθηκα. Πλένεται.

Χρώμα: Γκρι

1 2 3Μέγεθος

28-36 36-40 40-44Περίμετρος
μηρού (cm)

20-26

31

26-30

34

30-34

40

Περίμετρος
γάμπας (cm)

Υψος 
νάρθηκα (cm)

Ενδείξεις: 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε κατάγματα επιγονατίδος
 Εξάρθρημα επιγονατίδος
 Ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου
 Αποκατάσταση σε κάταγμα κνημιαίου κυρτώματος

15cm

12cm

thigh

calf

Παιδιατρική σειρά
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ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ “ROM”06-2-112

Παιδιατρικός νάρθηκας με οπή και εσωτερικό μαξιλάρι στήριξης και προστασίας 
της επιγονατίδος. Κατασκευασμένος από ελαφρύ, αεριζόμενο, υψηλής ελαστι-
κότητας, υλικό «Ρrosix». Φέρει δύο ρυθμιζόμενες ελαστικές velcro δέστρες για 
σωστή εφαρμογή και σταθεροποίηση της άρθρωσης του γόνατος.
Οι δύο αρθρώσεις από carbon fibre ρυθμίζουν αμφίπλευρα το εύρος κίνησης 
ανά 15ο: 
α) Κάμψη από 0ο έως 135ο 

β) Εκταση από 0ο έως 105ο

γ) Υπερέκταση από -15ο έως 0ο 

Δυνατότητα ρύθμισης του μηχανισμού σε θέση πλήρους έκτασης όταν απαιτείται 
ακινητοποίηση του γόνατος.
Χρώμα: Γκρι

Ενδείξεις: 
 Ρήξη έσω-έξω πλαγίου συνδέσμου γόνατος 
 Ρήξη μηνίσκου γόνατος 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε ρήξη πρόσθιου-οπίσθιου χιαστού
 Αστάθεια γόνατος
 Μετεγχειρητικά σε επέμβαση μηνίσκου 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ “ROM” - ΑΝΟΙΧΤΗ06-2-106

Παιδιατρικός νάρθηκας ανοιχτού τύπου με velcro κλείσιμο στον μηρό και την 
κνήμη. Κατασκευασμένος από ελαφρύ, αεριζόμενο, υψηλής ελαστικότητας, υλικό 
«Ρrosix». Φέρει δύο ρυθμιζόμενες ελαστικές velcro δέστρες για τη σωστή εφαρμο-
γή και σταθεροποίηση της άρθρωσης του γόνατος.
Οι δύο αρθρώσεις από carbon fibre ρυθμίζουν αμφίπλευρα το εύρος κίνησης 
ανά 15ο: 
α) Κάμψη από 0ο έως 135ο 

β) Εκταση από 0ο έως 105ο

γ) Υπερέκταση από -15ο έως 0ο 

Δυνατότητα ρύθμισης του μηχανισμού σε θέση πλήρους έκτασης όταν απαιτείται 
ακινητοποίηση του γόνατος.
Χρώμα: Γκρι

Ενδείξεις: 
 Ρήξη έσω-έξω πλαγίου συνδέσμου γόνατος 
 Ρήξη μηνίσκου γόνατος 
 Συντηρητική αποκατάσταση σε ρήξη πρόσθιου-οπίσθιου χιαστού
 Αστάθεια γόνατος
 Μετεγχειρητικά σε επέμβαση μηνίσκου 
 Νάρθηκας πρώτων βοηθειών

1 2 3Μέγεθος

23-26 26-29 29-33Περίμετρος
γόνατος (cm)

1 2 3Μέγεθος

23-26 26-29 29-33Περίμετρος
γόνατος (cm)

Παιδιατρική σειρά
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ06-2-077

Ελαφρύς και θερμοδιαμορφώσιμος νάρθηκας, από πολυπροπυλένιο. Καλύπτει 
το πέλμα μέχρι τα δάχτυλα. Αυτοκόλλητος ιμάντας στο γαστροκνήμιο. Βοηθά στη 
βάδιση των παιδιών με ελαφρές ή μέτριες νευρολογικές παθήσεις. Διατίθεται σε 
αριστερό και δεξιό. Ακτινοδιαπερατός
Χρώμα: Λευκό
Ενδείξεις: 
 Πάρεση περονιαίου νεύρου
 Χαλαρή πτώση άκρου ποδός
 Σταθεροποίηση της βάδισης με στήριξη του άκρου πόδα

16 19 23 25

x-small small medium largeΜέγεθος

10 11,5 12 13,5Μήκος πέλματος 
νάρθηκα (cm)

Ύψος  
νάρθηκα (cm) 28

χ-large

15

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ “BEBAX”06-2-097

Επιτυγχάνει την προοδευτική διόρθωση της συγγενούς δυσπλασίας του άκρου πο-
δός των βρεφών, σε τρία επίπεδα: οριζόντιο, κάθετο και πλάγιο. Κατασκευή από 
δερμάτινο υλικό, με σταθεροποιητικούς ιμάντες velcro. Είναι ρυθμιζόμενος. Η ρύθμι-
ση 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

Μέγεθος

7,5 9,58,0 10,08,5 10,59,0 11,5 12,5
Μήκος πέλματος 
από πτέρνα έως 
μεγάλο δάκτυλο

(cm)

13,5 14,5 15,5 16,5

ΒΡΕΦΙΚΗ ΟΡΘΩΣΗ “TIBAX”06-2-098

Επιτυγχάνει βαθμιαία, την γρήγορη και ακριβή ρύθμιση της περιστροφής των κάτω 
άκρων με τη βοήθεια ειδικού κλειδιού σε θέσεις επιλογής. Η όρθωση “TIBAX” επι-
τρέπει ταυτόχρονα την εφαρμογή των βρεφικών ναρθήκων “BEBAX”. Τοποθετείται 
ή αφαιρείται χωρίς να επηρεάζεται η ενδεδειγμένη ρύθμιση από τον θεράποντα 
ιατρό. Η συσκευασία περιλαμβάνει δύο μπάρες (short και long) με τα απαραίτητα 
εξαρτήματα. 

Ενδείξεις: 
 Διόρθωση κνημιαίας περιστροφής
 Θέση ανάπαυσης για τα ισχία

 προς αποφυγή δυσπλασίας

Short LongΜέγεθος

5,5-20,5 20,5-35,5Μήκος  
μπάρας (cm)

Παιδιατρική σειρά
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ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ03-2-034

Κατασκευή από ελαστομερές υλικό. Ενδυναμώνει την άκρα χείρα, αυξάνει την επι-
δεξιότητα και βελτιώνει την κινητικότητα του καρπού.  
Χρώματα
 Ροζ: πολύ μαλακό
 Μωβ: μαλακό
 Πράσινο: μέτριο
 Πορτοκαλί: σκληρό

Ενδείξεις
 Ανάπτυξη και βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας
 Ενδυνάμωση των μυών του χεριού και του αντιβραχίου
 Βελτίωση κινητικότητας 
 Αποσυμφόρηση αρθρώσεων σε ρευματοειδείς παθήσεις
 Μείωση του stress
 Σύνδρομο επαναλαμβανόμενης καταπόνησης (RSI) 

Προϊόντα αποκατάστασης

ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ “HANDGYM”03-2-086

Είναι κατασκευασμένα από gel εμπλουτισμένο με έλαιο «Rose Hip» για την ενυ-
δάτωση του δέρματος κατά τη χρήση. Ιδανικό βοήθημα για την εξάσκηση και την 
προοδευτική αποκατάσταση των μυών του χεριού και των δακτύλων. Βελτιώνει τη 
κυκλοφορία του αίματος όταν χρησιμοποιείται ζεστό (βυθίζεται σε ζεστό νερό για 
3-4 λεπτά). Βοηθά στην αγγειοσυστολή, τη μείωση οιδημάτων και την ανακούφιση 
ευαίσθητων περιοχών εάν χρησιμοποιηθεί παγωμένο (ψυγείο, όχι κατάψυξη). 
Χρώματα
 Πράσινο: μαλακό
 Κόκκινο: μέτριο
 Λευκό: σκληρό

Ενδείξεις
 Ανάπτυξη και βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας
 Ενδυνάμωση των μυών του χεριού και του αντιβράχιου
 Βελτίωση κινητικότητας 
 Αποσυμφόρηση αρθρώσεων σε ρευματοειδείς παθήσεις
 Μείωση του στρες
 Σύνδρομο επαναλαμβανόμενης καταπόνησης (RSI) 
 Κρυοθεραπεία - θερμοθεραπεία

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ “ROLYAN”
Ελαστικός ιμάντας άσκησης από υλικό «latex free». Yψηλής ποιότητος και αντο-
χής. Υποαλλεργικό, μη τοξικό και φιλικό στο δέρμα.
Συσκευασία: ρολό 25 μέτρων

Βαθμοί αντίστασης 
03-2-046  Κίτρινο (πολύ μαλακό)
03-2-047  Κόκκινο (μαλακό)
03-2-048  Πράσινο (μέτριο)
03-2-049 Μπλε (σκληρό)
03-2-050  Μαύρο (έξτρα σκληρό)
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ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΨΥΞΗΣ 12-2-008

Επίθεμα κρυοθεραπείας, μίας χρήσης. Διατηρεί την ψύξη για 30 
λεπτά. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις Α’ βοηθειών. Μειώνει το 
οίδημα και είναι ιδανικό για περιπτώσεις θερμοπληξίας. Το επίθε-
μα δεν χρειάζεται ψύξη.  
Διαστάσεις: 22x13cm

Gel με επένδυση nylon-PVC

Προϊόντα αποκατάστασης

ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΟΝΑΤΟΣ COLD/HOT ΜΕ ΔΕΣΤΡΕΣ 15x15cm12-2-009

Gel με υφασμάτινη επένδυση nylon PVC

ΕΠΙΘΕΜΑ COLD/HOT PACK 28,5x11cm12-2-010
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ΕΠΙΘΕΜΑ COLD/HOT PACK 31x17cm ΕΠΙΘΕΜΑ COLD/HOT 50x25CM

ΕΠΙΘΕΜΑ ΩΜΟΥ-ΑΥΧΕΝΑ COLD/HOT 45x19cm

ΕΠΙΘΕΜΑ COLD/HOT ΜΕ ΔΕΣΤΡΕΣ 12x18cm

ΕΠΙΘΕΜΑ COLD/HOT ΜΕ ΔΕΣΤΡΕΣ 30x19cm

ΕΠΙΘΕΜΑ COLD/HOT ΜΕ ΔΕΣΤΡΕΣ 36x19cm

12-2-011 12-2-013

12-2-007 

12-2-004

12-2-005

12-2-006

Gel με επένδυση 
nylon-PVC

Gel με επένδυση 
nylon-PVC

Νon-toxic blue pearl gel 
με επένδυση PVC

Non-toxic blue pearl gel 
με επένδυση PVC

Νon-toxic green pearl gel με επένδυση PVC. Κατάλληλο για κρυοθεραπεία και 
θερμοθεραπεία (αποδεκτή θερμοκρασία από 20 οC, έως 100 οC). Διαμορφώνεται 
ανατομικά στην πάσχουσα περιοχή. Παραμένει μαλακό και εύκαμπτο και μετά από 
ψύξη ακόμη και αν η θερμοκρασία είναι χαμηλή (έως 20οC). Διατηρείται η ψύξη ή 
η θερμότητα τουλάχιστον για 45 έως 60 λεπτά.

Νon-toxic green pearl gel με επένδυση PVC. Κατάλληλο για κρυοθεραπεία και 
θερμοθεραπεία (αποδεκτή θερμοκρασία από 20 οC, έως 100 οC). Διαμορφώνεται 
ανατομικά στην πάσχουσα περιοχή. Παραμένει μαλακό και εύκαμπτο και μετά από 
ψύξη ακόμη και αν η θερμοκρασία είναι χαμηλή (έως 20οC). Διατηρείται η ψύξη ή 
η θερμότητα τουλάχιστον για 45 έως 60 λεπτά.

Νon-toxic green pearl gel με επένδυση PVC. Κατάλληλο για κρυοθεραπεία και 
θερμοθεραπεία (αποδεκτή θερμοκρασία από 20 οC, έως 100 οC). Διαμορφώνεται 
ανατομικά στην πάσχουσα περιοχή. Παραμένει μαλακό και εύκαμπτο και μετά από 
ψύξη ακόμη και αν η θερμοκρασία είναι χαμηλή (έως 20οC). Διατηρείται η ψύξη ή 
η θερμότητα τουλάχιστον για 45 έως 60 λεπτά.

Προϊόντα αποκατάστασης
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ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ COLD/HOT

Ενδείξεις 
 Άμεση μετατραυματική χρήση
 Μετεγχειρητικά σε κακώσεις, οίδημα, φλεγμονές
 Τραυματικό αίμαρθρο 
 Τραυματικό ύδραρθρο 

Χαρακτηριστικά
 Κατάλληλα για κρυοθεραπεία ή θερμοθεραπεία 
 Διατηρούν τη θερμότητα ή την ψύξη για τουλάχιστον 45-60 λεπτά
 Κατάλληλα για θερμοκρασίες από -20°C έως 100°C
 Παραμένουν εύκαμπτα και προσαρμόζονται ανατομικά στην περιοχή  

 εφαρμογής, ακόμα και μετά την ψύξη τους
 Θερμαίνονται σε ζεστό νερό ή φούρνο μικροκυμάτων
 Πλένονται

Οδηγίες χρήσης κρυοθεραπείας
 Τοποθετείτε το επίθεμα στην κατάψυξη για τουλάχιστον 10-20 λεπτά  

 (ανάλογα με το μέγεθος του επιθέματος) πριν τη χρήση

Οδηγίες χρήσης θερμοθεραπείας
 Βυθίζετε το επίθεμα σε ζεστό νερό, μέγιστης θερμοκρασίας 80°C,  για 10-20  

 λεπτά (ανάλογα με το μέγεθος του επιθέματος)
 Εναλλακτικά, τοποθετείτε το επίθεμα σε φούρνο μικροκυμάτων, στα 800W,  

 για 25-60 δευτερόλεπτα (ανάλογα με το μέγεθος του επιθέματος και τον  
 φούρνο μικροκυμάτων), εξασφαλίζοντας ότι το gel είναι κατανεμημένο  
 ομοιόμορφα μέσα στο επίθεμα
 Εφαρμόστε το επίθεμα μετά από τουλάχιστον 1 λεπτό

Προφυλάξεις
 Μην χρησιμοποιείτε επιθέματα χωρίς εντολή ιατρού, ειδικότερα  

 σε περίπτωση μετεγχειρητικού τραύματος
 Το πρωτόκολλο θερμοθεραπείας-κρυοθεραπείας επιλέγεται από τον  

 θεράποντα ιατρό
 Ο χρόνος εφαρμογής και επανάληψης της θεραπείας καθορίζεται από τον  

 θεράποντα ιατρό
 Απαγορεύεται η χρήση τους χωρίς ιατρική συμβουλή σε διαβητικούς  

 ασθενείς, ασθενείς που πάσχουν από αγγειολογικά και κυκλοφορικά  
 προβλήματα, λεμφοίδημα, παρουσιάζουν κνησμό, μούδιασμα ή έχουν  
 εγκαύματα
 Προορίζονται μόνο για εξωτερική χρήση
 Μέγιστος χρόνος θεραπείας 20 λεπτά
 Καθαρίζετε καλά την περιοχή εφαρμογής πριν τη χρήση του επιθέματος
 Χρησιμοποιείτε πάντα ένα κομμάτι λεπτού υφάσματος ανάμεσα στο δέρμα  

 και το επίθεμα
 Εάν το επίθεμα διαθέτει ιμάντες, φροντίστε η επίδεση να είναι χαλαρή ώστε  

 να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία του αίματος
 Η χρήση από παιδιά πρέπει απαραίτητα να επιβλέπεται από ενήλικα
 Εάν τα επιθέματα τρυπήσουν ή το περιεχόμενό τους γίνει συμπαγές και  

 άκαμπτο, αχρηστεύονται και πρέπει να πεταχτούν
 Το περιεχόμενο των επιθεμάτων δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το δέρμα  

 ή τα μάτια, σε αυτή την περίπτωση ξεπλένετε με άφθονο νερό. Εάν ο  
 ερεθισμός παραμένει συμβουλευτείτε άμεσα ιατρό 

Προϊόντα αποκατάστασης
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