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ΝΑΡΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ 
“WRIST FIX κωδ. OV3020

Νάρθηκας καρπού  WRIST FIX κατασκευασμένο από ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Διαθέτει μεταλλική μπανέλα ακινητοποίησης καρπού 20cm,  για στήριξη και σταθεροποίηση.

Ελαφρού βάρους , διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.

Κλείσιμο με αυτοκόλλητα VELCRO για προσθαφαίρεση του νάρθηκα.

Εσωτερική επένδυση αντιεφιδρωτική, αντιαλλεργική.

Δεν περιορίζει την κινητικότητα των δακτύλων.

Ενδείξεις

Σύνδρομο καρπιαίου Σωλήνα (ΣΚΣ)

Κακώσεις καρπού, θλάσεις

Οξεία τενοντίτιδα καμπτήρων και εκτινόντων καρπού.

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα καρπού.

Μέγεθος Περίμετρος καρπού 
σε εκ. 

Περίμετρος καρπού σε 
ίντσες.

S 14-16 εκ. 5-6 inch. 

M 16-18 εκ. 6-7 inch.

L 18-20 εκ. 7-8 inch.

XL 20-23 εκ. 8-9 inch.

ΑΝΩ ΑΚΡΟ

RIGHT LEFT



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΩΜΟΥ
 “SHOULDER SLING” κωδ. OV 3070

        Φάκελος ανάρτησης ώμου κατασκευασμένος από ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής.

 Διαθέτει αυχενικό μαξιλαράκι ώμου για άνεση εφαρμογής με τιράντα ανάρτησης και αυτοκόλλητα 
VELCRO.

 Θέση στήριξης αντίχειρα  εσωτερικά για αποφυγή ολίσθησης.

 Αντικαθιστά την τριγωνική επίδεση και θέτει τον αγκώνα σε θέση 90° μοιρών.

       Ενδείξεις σε

 Παθήσεις ωμικής ζώνης 

 Παθήσεις άνω άκρου.

 Αναταχθέν Εξάρθρημα ώμου.

 Παθήσεις αγκώνα- βραχιονίου.

 Αρθρίτιδες-τενοντίτιδες.

OV3070 S M L

Μήκος 
αντιβραχίου σε 
εκ.

28-33 εκ. 33-39 εκ. 39-45 εκ.

Αμφιδέξιο UNIVERSAL 

ΑΝΩ ΑΚΡΟ



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ
 “SPICA FIX” κωδ.OV 3030

        Νάρθηκας καρπού- αντίχειρα SPICA FIX κατασκευασμένο από ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής.

 Διαθέτει μεταλλική μπανέλα ακινητοποίησης  καρπού 20 cm ,μεταλλική μπανέλα κατά μήκος του αντίχειρα για 
στήριξη με αυτοκόλλητα VELCRO , αφήνει την ονυχοφόρο φάλαγγα ελεύθερη.

 Ελαφρού βάρους και διαμόρφωσης ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή.

 Κλείσιμο με αυτοκόλλητα  VELCRO για γρήγορη προσθαφαίρεση του νάρθηκα.

 Εσωτερική επένδυση Αντιεφιδρωτική, αντιαλλεργική.
        Ενδείξεις 

 Κάκωση Καρπομετακαρπιαίας άρθρωσης αντίχειρα.

 Κάταγμα 1ου μετακαρπίου Αντίχειρος. 

 Τενοντοελυτρίτιδα  αντίχειρα, σύνδρομο DE QUERVAIN.

 Τραυματική κάκωση ωλενίου πλαγίου συνδέσμου Αντίχειρος.

 Κάταγμα σκαφοειδούς  σταθερό ή μετά από αφαίρεση γύψου.

 Οστεοχονδρύτιδα  σκαφοειδούς.

 Κάταγμα μείζονος πολυγώνου.

 Μετεγχειρητική χρήση επεμβάσεων τενόντων αντίχειρα.

 Εξάρθρημα αντίχειρα.

ΑΝΩ ΑΚΡΟ

                    RIGHT               LEFT

Μέγεθος S M L XL

Περίμετρο
ς καρπού 
σε εκ.

14-
16εκ. 

16-18εκ. 18-
20εκ. 

20-23 
εκ. 

Περίμετρο
ς καρπού 
σε ίντσες.

5-6 
inch. 

6-7 
inch.

7-8 
inch.

8-9 
inch.



      ΑΠΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΜΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 
      “ABDUCTION ARM” κωδ. OV 3104

        Νάρθηκας απαγωγικής ακινητοποίησης 15°-20° μοιρών “ABDUCTION ARM”, 
κατασκευασμένος από επενδυόμενο αεριζόμενο ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής.

 Κοίλο ανατομικό σχήμα.

 Εφαρμογή με ιμάντα σταθεροποίησης στον κορμό και κλιπ εύκολης προσθαφαίρεσης.

 Τιράντα ωμικής με μαξιλαράκι για άνεση.

 Μπαλάκι άσκησης δακτύλων.

 Φάκελος στερέωσης με οπή για την θέση του αντίχειρα και την αποφυγή της ολίσθησης του 
αντιβραχίου.

 Αυτοκόλλητοι ιμάντες με κλείσιμο VELCRO.

        Ενδείξεις 
         Συντηρητική θεραπευτική αγωγή

  Σταθερό κάταγμα μείζονος βραχιονίου ογκώματος.                      

        Μετεγχειρητική θεραπευτική αγωγή

 Ολική αρθροπλαστική ώμου-ημιολική  αρθροπλαστική ώμου.

 Συρραφή τενόντων-τενοντίου πετάλου ROTATOR CUFF.

 Οστεοσύνθεση σε κάταγμα βραχιονίου ογκώματος.

Αμφιδέξιο UNIVERSAL

ΑΝΩ ΑΚΡΟ



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΩΜΕΤΡΟ “ELBOW PRO ROM” κωδ. 
OV3100

        Νάρθηκας αγκώνος λειτουργικός με γωνιόμετρο ELBOW PRO ROM, κατασκευασμένος από 
κράμα αλουμινίου ελαφρού βάρους υψηλής ποιότητας και αντοχής.

 Διαθέτει υφασμάτινα αυτοκόλλητα PADS βραχιονίου-αντιβραχίου  αντιαλλεργικά, αεριζόμενα.

 Αυτοκόλλητοι ιμάντες  με κλείσιμο VELCRO.

 Διαθέτει σύστημα τηλεσκόπισης  με θέσεις επιλογής στον βραχίονα και στο αντιβράχιο.

 Μπανέλα άκρας χειρός για εφαρμογή όπου τίθεται απαραίτητο για περιορισμό πρηνισμού -υπτιασμού.  
       Θέσεις επιλογής νάρθηκα ELBOW PRO ROM :
       I ) EXTENSION από 0° έως 90° μοίρες- ανά 10° επ’ αύξησης.
        II)  FLEXION  από 0° έως 120° μοίρες- ανά 10° επ’ αύξησης.

Ενδείξεις 
Συντηρητική θεραπευτική αγωγή

 Αναταχθέν Εξάρθρημα αγκώνος.

 Σταθερό κάταγμα κεφαλής κερκίδος.

 Μετεγχειρητική  θεραπευτική αγωγή.

 Οστεοσύνθεση σε κάταγμα Ωλεκράνου.

 Οστεοσύνθεση σε παρεκτοπισμένο κάταγμα κεφαλής της κερκίδος. 

 Οστεοσύνθεση σε κάταγμα έσω-έξω κονδύλου αγκώνος.

 Ολική αρθροπλαστική αγκώνος .

 Ημιολική αρθοπλαστική αγκώνος.

 Σε επανακαθήλωση ρήξης κατάφυσης δικεφάλου βραχίονα.

   RIGHT- LEFT       ONE SIZE 

ΑΝΩ ΑΚΡΟ



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΘΟΜΣΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ Η ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
 “LSO FIX” κωδ.OV 4310

       Νάρθηκας ΘΟΜΣΣ κατασκευασμένος από ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής υπενδεδυμένος με 
AIR MESH για την αναπνευσιμότητα του σώματος.

  Διαθέτει οπίσθιο σύστημα τροχαλίας για ισομερή συμπίεση της ΘΟΜΣΣ.

 Οπίσθιο πάνελ υπενδεδυμένο με ύφασμα και μαξιλάρι για άνεση κατά την εφαρμογή του νάρθηκα στον ασθενή.

 Σε περίπτωση Ν/Χ επεμβάσεων ΘΟΜΣΣ το πάνελ διαθέτει οπή για την αποφυγή πίεσης στην τομή.

 Δύο μαξιλαράκια υπενδεδυμένα με ύφασμα AIR MESH και πλαστικό υλικό για τα πλάγια τμήματα της ζώνης.

 Σε περίπτωση που χρήζει περιορισμό των πλάγιων κινήσεων του κορμού.

 Πρόσθιο κλείσιμο με αυτοκόλλητα  VELCRO.

 Διαθέτει οπίσθιο προσθαφαιρούμενο πάνελ για να γίνεται και απλή ζώνη.                   
Ενδείξεις
Συντηρητική θεραπευτική αγωγή σε 

 Σταθερό κάταγμα Σπονδύλου O1-O5.

 Τραυματική  Σπονδυλολίσθηση  O2-O5.

 Οστεοπορωτικό κάταγμα σπονδύλου .

 Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου ΘΟΜΣΣ.

 Κάκωση μυών και σπονδυλεκτομή ΘΟΜΣΣ.
Μετεγχειρητική αγωγή σε 

 Πολυεπίπεδη σπονδυλοδεσία  ΘΟΜΣΣ θ11-O4.

 Πεταλεκτομές-Δισκεκτομές  ΘΟΜΣΣ.
Κωδικός
OV 4310 

Περίμετρος Οσφύος

UNISIZE 75-140 εκ.

Διαστάσεις 
Νάρθηκα

Ύψος Πρόσθιο 16 εκ.
Ύψος Οπίσθιο 38 εκ.

ΚΟΡΜΟΣ 



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΩΜΕΤΡΟ 
  “TLS ROM” κωδ. OV6400 

Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου, υψηλής ποιότητας και αντοχής .

 Υφασμάτινα αυτοκόλλητα  PADS μηρού και κνήμης , αντιαλλεργικά, αεριζόμενα.

 Διαθέτει σύστημα τηλεσκόπισης  TLS μηριαία και κνημικά για αυξομείωση του μήκους του νάρθηκα ανάλογα με τις 
ανάγκες του ασθενή.

 Ιμάντες  αυτοκόλλητοι VELCRO.

 Ο νάρθηκας  “TLS ROM”διαθέτει  θέσεις επιλογής :
I. EXTENSION  από 0° έως 90° μοίρες .                                    

II. FLEXION από 0° έως 120° μοίρες.

 Μήκος τηλεσκόπισης από 50 έως 70 εκ.
Ενδείξεις 
Συντηρητική θεραπευτική αγωγή

 Απαρεκτόπιστο κάταγμα επιγονατίδας με ακέραιους καθεκτικούς συνδέσμους - Απαρεκτόπιστο κάταγμα άνω πόλου 
επιγονατίδας - Επιγονατιδεκτομή τένοντα σε συντριπτικό κάταγμα-Ρήξη τετρακεφάλου σε ρήξη πλάγιων συνδέσμων 
MCL- LCL - Ολική ρήξη επιγονατίδας-τένοντα.

Μετεγχειρητική θεραπευτική αγωγή

  Οστεοσύνθεση σε σφηνοειδές κάταγμα έξω κνημιαίου κονδύλου SCHATZKER I - Οστεοσύνθεση σε κάταγμα έξω 
κνημιαίου κονδύλου με εμβύθιση SCHATZKER III - Οστεοσύνθεση σε αμφικονδύλιο κάταγμα SCHATZKER V 
Οστεοσύνθεση σε κάταγμα με διαχωρισμό της μετάφυσης από την διάφυση SCHATZKER VI – Οστεοσύνθεση σε 
κάταγμα έσω κνημιαίου  κονδύλου SCHATZKER IV – Συρραφή επιγονατίδας- Οστεοσύνθεση σε κάταγμα 
παρεκτοπισμένο εγκάρσιο- υπερκονδύλιο – Οστεοσύνθεση σε κάταγμα διακονδυλίου τύπου  T-Y   - Οστεοσύνθεση σε 
κάταγμα έσω κονδύλου (μονοκονδύλιο) .

ΓΟΝΑΤΟ

ONE SIZE UNIVERSAL



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ
“REGULAR ROM” κωδ. OV6410

Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου ελαφρού 
βάρους, υψηλής ποιότητας και αντοχής .

 Υφασμάτινα αυτοκόλλητα  pads μηρού και  κνήμης , αντιαλλεργικά, αεριζόμενα.

 Ιμάντες αυτοκόλλητοι VELCRO.

 Ο  νάρθηκας “REGULAR ROM” διαθέτει θέσεις επιλογής :                                                    
I. EXTENSION από 0° έως 90.
II. FLEXION από 0° έως 120°.
Μήκος νάρθηκα  50 εκ. 

Ενδείξεις 
Συντηρητική θεραπευτική αγωγή

 Απαρεκτόπιστο κάταγμα επιγονατίδας με ακέραιους καθεκτικούς συνδέσμους - Απαρεκτόπιστο κάταγμα άνω πόλου 
επιγονατίδας - Επιγονατιδεκτομή τένοντα σε συντριπτικό κάταγμα-Ρήξη τετρακεφάλου σε ρήξη πλάγιων συνδέσμων 
MCL- LCL - Ολική ρήξη επιγονατίδας-τένοντα.

Μετεγχειρητική θεραπευτική αγωγή
          Οστεοσύνθεση σε σφηνοειδές κάταγμα έξω κνημιαίου κονδύλου SCHATZKER I - Οστεοσύνθεση σε κάταγμα έξω 

κνημιαίου κονδύλου με εμβύθιση SCHATZKER III - Οστεοσύνθεση σε αμφικονδύλιο κάταγμα SCHATZKER V- 
Οστεοσύνθεση σε κάταγμα με διαχωρισμό της μετάφυσης από την διάφυση SCHATZKER VI – Οστεοσύνθεση σε 
κάταγμα έσω κνημιαίου  κονδύλου SCHATZKER IV – Συρραφή επιγονατίδας- Οστεοσύνθεση σε κάταγμα 
παρεκτοπισμένο εγκάρσιο-υπερκονδύλιο – Οστεοσύνθεση σε κάταγμα διακονδυλίου τύπου  T-Y  

          Οστεοσύνθεση σε κάταγμα έσω κονδύλου (μονοκονδύλιο) .

ONE SIZE UNIVERSAL

ΓΟΝΑΤΟ 



ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ               
 “STABILIZER FIX”

κωδ.  OV 6040 - OV 6050 -  OV6060

Νάρθηκας γόνατος μηροκνημικός σταθερός  STABILIZER FIX κατασκευασμένος από ύφασμα 
υψηλής ποιότητας και αντοχής.

 Διαθέτει οπίσθια μεταλλική μπανέλα διαμορφώσιμη ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή.

 Πλάγιες μεταλλικές μπανέλες από αλουμίνιο για στήριξη και συγκράτηση του νάρθηκα. 

 Ιμάντες αυτοκόλλητοι με VELCRO .

Μήκος νάρθηκα σε 40, 50, 60 εκ. 
Ενδείξεις 
Συντηρητική θεραπευτική αγωγή 

 Σταθερό κάταγμα επιγονατίδας 

 Εξάρθρημα επιγονατίδας με ακέραιους καθεκτικούς συνδέσμους                 

 Απαρεκτόπιστο κάταγμα κνημιαίου κυρτώματος.

 Απαρεκτόπιστο κάταγμα έσω-έξω επικονδύλων. 
 Μετεγχειρητική θεραπευτική αγωγή σε 

 Κάταγμα επιγονατίδας.

ONE SIZE UNIVERSAL

ΓΟΝΑΤΟ



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ 
“AIR ANKLE SPLINT”

κωδ. OV7500

         Νάρθηκας ποδοκνημικής κατασκευασμένος από πλαστικό υλικό και αεροθαλάμους  AIR 
ANKLE SPLINT για σταθεροποίηση κατά την βάδιση.

 Διαθέτει σωληνάκι  AIR TUBING  εισαγωγής του αέρα στους αεροθαλάμους για καλύτερη 
σταθεροποίηση και άσκηση της ποδοκνημικής.

 Αυτοκόλλητοι ιμάντες με VELCRO  περιφερικά της κνήμης για γρήγορη προσθαφαίρεση του νάρθηκα.

 Πελματική υποδοχή της πτέρνας  ρυθμιζόμενη με αυτοκόλλητο VELCRO.

 Περιορισμός των πλάγιων κινήσεων  της ποδοκνημικής.

 Επιτρέπει την κάμψη-έκταση της ποδοκνημικής.

 Εφαρμογή εντός αθλητικού υποδήματος ( για λόγους υγιεινής συνιστάται η κάλτσα).

        Ενδείξεις
        Συντηρητική θεραπευτική αγωγή 

 Διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής.

 Κακώσεις συνδέσμων.

 

ONE SIZE UNIVERSAL

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ 
         “AIR GEL SPLINT” κωδ. OV7510

        Νάρθηκας ποδοκνημικής κατασκευασμένος από πλαστικό υλικό και αεροθαλάμους AIR GEL 
για σταθεροποίηση κατά την βάδιση.

 Διαθέτει δυο προσθαφαιρούμενους θαλάμους με αέρα και gel για σταθεροποίηση της ποδοκνημικής 
και δυνατότητα κρυοθεραπείας.

 Τα επιθέματα τοποθετούνται στην κατάψυξη για περίπου 30 λεπτά  και εφαρμόζονται ξανά στον  
νάρθηκα , βοηθά στην μείωση του οιδήματος.

 Εφαρμογή του νάρθηκα ε κάλτσα για την κρυοθεραπεία. 

 Αυτοκόλλητοι ιμάντες  VELCRO περιφερικά της κνήμης για γρήγορη προσθαφαίρεση του νάρθηκα.

 Πελματική υποδοχή πτέρνας ρυθμιζόμενη με αυτοκόλλητους ιμάντες VELCRO.  

 Περιορίζει τις πλάγιες κινήσεις  της άρθρωσης της ποδοκνημικής .

 Επιτρέπει την κάμψη-έκταση της ποδοκνημικής.

 Εφαρμογή  και εντός αθλητικού υποδήματος (για λόγους υγιεινής συνιστάται η κάλτσα).

        Ενδείξεις 

        Συντηρητική θεραπευτική αγωγή

 Διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής.

 Κακώσεις συνδέσμων.

ONE SIZE UNIVERSAL

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ



 
ΘΡΑΚΗΣ 13 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ

Τ. 211-0129723 F. 210-8084471

E. orthovice@gmail.com  | ordersorthovice@gmail.com

                                                                     

                        

                                                                             

                                                                                ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 

                                                     ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00-17:00

                                                       ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΓΚΗΣ : 6932618033
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