
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2020

ΌΤΑΝ Η ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



        

                 ΑΥΧΕΝΟΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ 
                 κωδ. TEC   CTO            

      Αυχενοθωρακικός κηδεμόνας που αποτελείται από δυο βαλβίδες, κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο 
ελαφρού βάρους .

 Προσφέρει στήριξη του ινιακού οστού και της γνάθου. 

 Διαθέτει τραχειακή οπή. 

 Γρήγορη αφαίρεση του νάρθηκα με αυτοκόλλητα VELCRO και κλιπ.

 Εσωτερικές υφασμάτινες επενδύσεις, αντιαλλεργικές .

 Απομακρύνει την υγρασία.

 Πρόσθιο- οπίσθιο σύστημα έλξης για την αυξομείωση του ύψους του αυχένα.

 Εφαρμογή από ύπτια ή καθιστή θέση.

 Επιτρέπει την καθιστή θέση.

       Ενδείξεις: 

       Συντηρητική αποκατάσταση σε :

 Σταθερά κατάγματα πλαγίων ογκωμάτων άξονα Α2.

 Σταθερό κάταγμα σπονδύλων Α2-Θ2

 Σταθερό κάταγμα ινιακού κονδύλου TYPE I-II.

 Κατάγματα τόξων του Άτλαντα, JEFERRSON΄S  FRACTURES.

      Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε : 

 Σπονδυλοδεσία με σπονδυλεκτομή  ΑΘΜΣΣ.

 Πολυεπίπεδη Σπονδυλοδεσία ΑΜΣΣ με δισκεκτομή- πεταλεκτομή. 

 Πολυεπίπεδη Σπονδυλοδεσία ΑΘΜΣΣ.

ΑΥΧΕΝΑΣ

SIZE : REGULAR



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ 
 κωδ. OV 3090

       Νάρθηκας ακινητοποίησης ώμου βραχίονα δύο αξόνων κατασκευασμένος από ύφασμα 
υψηλής ποιότητας και αντοχής.

 Διαθέτει ιμάντα ανάρτησης ώμου επενδυμένο με μαξιλαράκι για άνεση στην εφαρμογή.

 Ασφαλίζει με κλείστρο στο πρόσθιο τμήμα του νάρθηκα.

 Θήκη για τον καρπό και επιπλέον αυτοκόλλητο σταθεροποίησης.

 Αυτοκόλλητη φάσα στον κορμό με θέση για το βραχιόνιο με αυτοκόλλητο VELCRO.

 Προσφέρει ακινητοποίηση της άρθρωσης του ώμου και θέτει τον αγκώνα σε  κάμψη 90°, επιτρέποντας 
παράλληλα την κίνηση μόνο του αγκώνα όταν χρειαστεί.

 Αντικαθιστά την επίδεση VELPEAU προσφέροντας καλύτερη σταθερότητα και αποφυγή

εφίδρωσης του ασθενή.

      Ενδείξεις: 

       Συντηρητική θεραπευτική αγωγή.

 Εξάρθρημα ώμου.

 Υποκεφαλικό κάταγμα βραχιονίου.

 Κάταγμα κεφαλής βραχιονίου.

 Κάταγμα ωμοπλάτης.

       Μετεγχειρητική θεραπευτική χρήση.

                                                                                                                                                                                             
                     

       

ΑΝΩ ΑΚΡΟ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE /UNIVERSAL



                  ΝΑΡΘΗΚΑΣ Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. ΜΕ ΙΝΕΣ CARBON C6 TEX 
                  κωδ. TO 1105                             “AGILOMB”

Κατασκευασμένος από ύφασμα με ίνες άνθρακα Carbon Resitex που βοηθάει στη 
σωστή διατήρηση της θερμοκρασίας αποβάλλοντας τον σχηματισμό της υγρασίας 
στο σώμα.

• Η καινοτομία του υφάσματος και η ελαφρότητα του, τον καθιστούν κατάλληλο για κάθε ασθενή που 
δεν επιδέχεται άλλων ειδών νάρθηκες κορμού.

• Αυξάνει την ευεξία κατά την φυσική δραστηριότητα μειώνοντας το γαλακτικό οξύ στους μυς.

• Διαθέτει  αντιβακτηριδιακό αναπνεύσιμο υλικό κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες.

• Κατάλληλος για γηριατρικούς ασθενείς και μακρά χρονική  χρήση.

       Ενδείξεις: 

 Αρχικά στάδια οστεοπόρωσης.

 Σπονδυλαρθρίτιδα σπονδυλικής Στήλης.

 Κύφωση σε γηριατρικούς ασθενείς Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

 Κύφωση Σ.Σ.

 Πρόληψη οστεοπορωτικών καταγμάτων  ΟΣΚ τύπου II.

ΜΕΓΕΘΟΣ S M L XL XXL XXXL

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΟΣΦΥΟΣ ΣΕ 
εκ/cm

80-90 εκ. 90-100εκ. 100-110εκ. 110-120εκ. 120-130εκ. 130-140εκ.

ΚΟΡΜΟΣ



ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ-ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
κωδ. TEC G766T  
                                                       “QUICK-ROM”      

      Μηροκνημικός λειτουργικός κηδεμόνας με  γωνιόμετρο κατασκευασμένος από ελαφρύ κράμα 
αλουμινίου υψηλής ποιότητας.

• Διαθέτει υφασμάτινα αυτοκόλλητα  pads μηρού-κνήμης.

• Κλείσιμο με ιμάντες VELCRO που εξασφαλίζουν  την σταθεροποίηση του ποδιού.

• Αποσπώμενα  προστατευτικά μαξιλαράκια κονδύλων.

• Το σχήμα  του παρέχει εξαιρετική ανατομική σταθεροποίηση του ποδιού και καλή αντοχή κατά την χρήση. 

• Μηχανισμός ρύθμισης για κάμψη 0°-120° έκτασης 0°- 90° μοίρες.

• Ο Νάρθηκας TEC G766T διαθέτει θέσεις επιλογής ανά 10°  επ ’αύξησης.

• Ο νάρθηκας μπορεί να ρυθμιστεί τηλεσκοπικά ανάλογα με το μήκος του ποδιού (51 έως 61 εκ.)

       Ενδείξεις :
       Συντηρητική θεραπευτική αγωγή-Μετεχειρητικά σε : 
 Απαρεκτόπιστο κάταγμα επιγονατίδας με ακέραιους τους καθεκτικούς συνδέσμους.

 Απαρεκτόπιστο κάταγμα άνω πόλου επιγονατίδας.

 Επιγονατιδεκτομή τένοντα σε συντριπτικό κάταγμα επιγονατίδας.

 Συρραφή ρήξης τετρακεφάλου σε ρήξη πλάγιων συνδέσμων MCL-LCL.

 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 

 Ολική ρήξη επιγονατίδας-τένοντα.

 Οστεοσύνθεση σε κάταγμα παρεκτοπισμένο εγκάρσιο- υπερκονδύλιο.

 Οστεοσύνθεση σε κάταγμα διακονδυλίου  τύπου T-Y .

 Οστεοσυνθεση σε κάταγμα έσω κονδύλου.   

ΓΟΝΑΤΟ



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΣ
  κωδ. OV7600                        LOW FIX WALKER

      Κατασκευασμένος από ελαφρύ αναπνεύσιμο υλικό με εσωτερικά  μαξιλαράκια εξαιρετικής 
ποιότητας, ειδική αντιολισθητική σόλα για μέγιστη ασφάλεια κατά την βάδιση.

 Πλαστικές  μπανέλες ενισχυμένης ακινητοποίησης σε ορθή γωνία ανάπαυσης  ποδοκνημικής.

 Ευκολία στην εφαρμογή από επαγγελματία και ασθενή (δεν απαιτείται αποσυναρμολόγηση του νάρθηκα).

       Ενδείξεις: 
       Συντηρητική θεραπευτική αγωγή 
 Κάταγμα μεταταρσίων .

 Κάταγμα οστών του ταρσού.

 Κάταγμα κόπωσης κεφαλής 2ου-3ου μεταταρσίου.

 Κάταγμα 5ου μεταταρσίου JONES FRACTURE.

 Κάταγμα φύματος 5ου μεταταρσίου TENNIS FRACTURE.

       Μετεγχειρητική θεραπευτική αγωγή 
 Κατάγματα άκρου ποδός.

Μέγεθος 
Υποδήματος

36-39 40-43 44-46

OV7600 S M L

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ
 ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ



                ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 
                κωδ. OV7602                       “HIGH FIX WALKER”

Κατασκευασμένος από ελαφρύ αναπνεύσιμο υλικό εξαιρετικής ποιότητας.
 Ειδική αντιολισθητική σόλα για μέγιστη ασφάλεια κατά την βάδιση.

 Πλαστικές  μπανέλες ενισχυμένης ακινητοποίησης σε ορθή γωνία ανάπαυσης  ποδοκνημικής.

 Ευκολία στην εφαρμογή από επαγγελματία και ασθενή (δεν απαιτείται αποσυναρμολόγηση του νάρθηκα).

      Ενδείξεις : 
      Συντηρητική θεραπευτική αγωγή  

 Κάταγμα σταθερό αμφισφύριο.

 Απαρεκτόπιστο κάταγμα  έσω ή έξω σφυρού.

 Σταθερό απαρεκτόπιστο κάταγμα περόνης.

 Βαρύ διάστρεμμα ποδοκνημικής 2ου – 3ου  βαθμού
       Μετεγχειρητική  θεραπευτική αγωγή  

 Κάταγμα ποδοκνημικής .

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ 
ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ 

Μέγεθος 
Υποδήματος 

36-39 40-43 44-46

OV 7602 S M L



                      ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΟΦΟΡΤΗΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ 
                                  κωδ.OV7700          “ORTHOWEDGE”

      Νάρθηκας αποφόρτισης άκρου ποδός, αμφιδέξιος, κατασκευασμένος από ύφασμα 
αντιαλλεργικό, αεριζόμενο με μαλακή πελματιαία αφρώδη επένδυση για αποφυγή κραδασμών 
κατά την βάδιση.

• Ειδική αντιολισθητική σόλα για μέγιστη ασφάλεια ούτως ώστε να μεταφέρει όλα τα φορτία στο πίσω 
μέρος του υποδήματος, πετυχαίνοντας αποφόρτιση του άκρου ποδός.

• Διαθέτει διπλό αυτοκόλλητο VELCRO στην επάνω επιφάνεια των μεταταρσίων για εύκολη 
προσθαφαίρεση και αυτοκόλλητο VELCRO με κλιπ στην περιοχή του αστραγάλου.

• Ιδανικό για βάδιση σε τραυματισμένο Άκρο πόδα.

        Ενδείξεις : 
       Συντηρητική θεραπευτική αγωγή 

  Κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας-Μέγα δακτύλου.

       Μετεγχειρητική θεραπευτική αγωγή σε 

 HALLUX VALGUS  Βλαισός Μέγας Δάκτυλος.

 HALLUX RIGIDUS  Δύσκαμπτος Μέγας Δάκτυλος. 

 HALLUX LIMITUS Αρθρίτιδα  Μέγα Δακτύλου.

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ 
ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ

Μέγεθος Υποδήματος 36-39 40-43 44-46

OV 7700 S M L



                ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ 18-24mmHg ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
                κωδ. V6111E

       Ενδείξεις : 
 Προφύλαξη κατά της φλεβικής θρόμβωσης σε κατακεκλιμένους και χειρουργημένους ασθενείς.

 Βοηθούν στην βελτίωση συμπτωμάτων οιδήματος, παρέχοντας βαθμιαία συμπίεση και αυξημένη 

απόδοση επιστροφής του αίματος.

 Βελτιώνουν την ροή του αίματος από άλλες φλεβικές διαταραχές, όπως η χρόνια φλεβική στάση. 

Μέγεθος S M L XL XXL

Περιφέρεια 
Γαστροκνημίου σε 
εκ.

30-36 εκ. 33-40 εκ. 36-43εκ 40-47 εκ. 43-52 εκ.

Περιφέρεια 
αστραγάλου σε εκ.

20-23 εκ. 23-26 εκ. 26-29 εκ. 29-32 εκ. 32-35 εκ.

Χρώμα πτέρνας Κίτρινο Πράσινο Κόκκινο Μπλε Γκρι

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ANTIEMBOLISM



         ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ 18-24mmHg ΑΝΩ ΓΟΝΑΤΟΣ 
          κωδ. V6121                                         ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ                                                                                                  
                         

      Ενδείξεις : 
 Προφύλαξη κατά της φλεβικής θρόμβωσης σε κατακεκλιμένους και χειρουργημένους ασθενείς.

 Βοηθούν στην βελτίωση συμπτωμάτων οιδήματος, παρέχοντας βαθμιαία 

συμπίεση και αυξημένη απόδοση επιστροφής του αίματος.

 Βελτιώνουν την ροή του αίματος από άλλες φλεβικές διαταραχές, όπως η χρόνια φλεβική στάση. 

Μέγεθος S M L XL XXL

Περιφέρεια 
μηρού σε εκ.

49-63 εκ. 53-67 εκ. 58-73 ε. 64-82 εκ. 72-93 εκ.

Περιφέρεια 
αστραγάλου 
σε εκ.

20-23 εκ. 23-26 εκ. 26-29 εκ. 29-32 εκ. 32-35 εκ.

Χρώμα 
πτέρνας

Κίτρινο Πράσινο Κόκκινο Μπλε Γκρι

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ANTIEMBOLISM



        

ΌΤΑΝ Η ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΘΡΑΚΗΣ 13 &ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ

Τ. 211-0129723 F. 210-8084471

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

                                                                     

                        

                                                                             

                                                                                ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 

                                                     ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30-16:30

                                                       ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΓΚΗΣ : 6932618033
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