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Αξιότιμοι Συνεργάτες,

Η εταιρεία ORTHOVICE σας παρουσιάζει τον κατάλογο των προϊόντων 
2019. Στον κατάλογο μας θα βρείτε, αξιόπιστα προϊόντα γνωστών 
οίκων του εξωτερικού, με την άριστη ποιότητα που πρέπει να δίνεται 
στον ασθενή, με γνώμονα πάντα και σεβόμενοι τις ανάγκες του.
Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα από τους οίκους του 
εξωτερικού  με ISO – CE  και έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
Πιστοποιημένα προϊόντα βάση ΕΚΑΠΤΥ – ΕΟΦ. Εναρμονισμένοι με 
τον Ν1348/2004 για ορθή πρακτική διακίνηση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. Σκοπός μας είναι να στηρίξουμε την Ελληνική αγορά, 
μέσα από την άριστη κατάρτιση και τις γνώσεις που διαθέτουμε και 
να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις ικανοποιώντας πάντα τις 
ανάγκες σας.
Πιστεύουμε στο δύσκολο δρόμο που διανύουμε, να δώσουμε μαζί μέσα 
από τον επαγγελματισμό μας και το service, τα εφόδια που πρέπει, έτσι 
ώστε η αγορά να παραμείνει κοντά στα Ευρωπαϊκά δεδομένα και τα 
προϊόντα - νάρθηκες να διατηρήσουν την επιστημονική τους αξία και 
αποτελεσματικότητα.

Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
DQS ISO 9001:2015.
DQS ΔΥ8/1348/04
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Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη 
άδεια βάση του νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

ν2121/1993 & 4481/2017



ΑΥΧΕΝΑΣ
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ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ
“NECK UP”
○ Μαλακό  
○ Μέσης Πυκνότητας

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Αυχενικό σύνδρομο ευθειασμού - αυχενικό σύνδρομο - αυχενικό σπαστικό 

ραιβόκρανο - μυϊκοί τραυματισμοί - θλάσεις αυχένος - αυχεναλγία.

Ενδείξεις 

Κωδ: TEC 106
Μέγεθος:               
Περ. αυχ. σε εκ.: 32-38 | 38-44 | 44-50
Ύψος κολάρου σε εκ.: 6cm
Χρώμα: 

Κωδ: TEC 108
Μέγεθος:      
Περ. αυχ. σε εκ.: 32-38 | 38-44 | 44-50
Ύψος κολάρου σε εκ.: 8cm
Χρώμα: 

Κωδ: TEC 110
Μέγεθος:      
Περ. αυχ. σε εκ.: 32-38 | 38-44 | 44-50
Ύψος κολάρου σε εκ.: 10cm
Χρώμα: 

○Κατασκευασμένο από ύφασμα 
αντιαλλεργικό-αεριζόμενο
○Κλείσιμο με αυτοκόλλητο 
VELCRO μεγάλης επιφάνειας-
σταθεροποίησης
○Μαλακό αφρώδες υλικό FOAM 
μέσης πυκνότητας
○Μπορεί να πλυθεί 
○Συμβατό με X-RAY

○ Κατασκευασμένο από ύφασμα 
αντιαλλεργικό-αεριζόμενο
○ Μαλακό αφρώδες υλικό FOAM 
μέσης πυκνότητας
○ Κλείσιμο με αυτοκόλλητο VELCRO 
μεγάλης επιφάνειας-σταθεροποίησης
○ Μπορεί να πλυθεί
○ Συμβατό με X-RAY

○ Κατασκευασμένο από ύφασμα 
αντιαλλεργικό-αεριζόμενο
○ Μαλακό αφρώδες υλικό 
FOAM μέσης πυκνότητας
○ Κλείσιμο με αυτοκόλλητο 
VELCRO μεγάλης επιφάνειας-
σταθεροποίησης
○ Μπορεί να πλυθεί 
○ Συμβατό με X-RAY

○ Χαμηλό Προφίλ

○ Μεσαίο Προφίλ
○ Υψηλό Προφίλ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΥΧΕΝΑ

8cm

6cm

10cm

Μπορεί να πλυθεί
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ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ
○ Ρυθμιζόμενου Ύψους 

○ Δύο Τμημάτων
ADJUSTABLE DELUXE
Κωδικός: CON 51100
Μέγεθος: ONE SIZE
YΨΟΣ ΣΕ ΕΚ.: ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΣΗΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ 9-17
Χρώμα: 

Δύο τμημάτων
Διαθέτει τραχειοστομία

Στήριξη γνάθου πρόσθια 
και ινιακού οστού οπίσθια

Αυτοκόλλητα VELCRO 
εύκολης προσθαφαίρεσης

Μαλακές επενδύσεις
προσθαφαιρούμενες, 
αυτοκόλλητες, αντιαλλεργικές

Αεροφόροι οδοί στο οπίσθιο-
πρόσθιο τμήμα του κολάρου 
για την κυκλοφορία του αέρα

Σύστημα 
τηλεσκόπισης 
ύψους 4 θέσεων

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου - αυχενική στένωση - σύνδρομο αυχενογενούς 
κεφαλαλγίας - ρευματοειδή αρθρίτιδα - σταθερό κάταγμα ινιακού κονδύλου 
- σταθερό κάταγμα πρόσθιου-οπίσθιου τόξου άτλαντα - κάταγμα εγκάρσιων 
αποφύσεων άτλαντα. 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Οπίσθια μονοεπίπεδη Α.Μ.Σ.Σ - σπονδυλοδεσία πρόσθια - πρόσθια 
μονοεπίπεδη διασωματική Α.Μ.Σ.Σ - σπονδυλοδεσία αρθροπλαστική 
μεσοσπονδυλίου δίσκου μονοεπίπεδη Α.Μ.Σ.Σ - οσπίθια πολυεπίπεδη 
πεταλεκτομή Α.Μ.Σ.Σ.

Ενδείξεις 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



ΑΝΩ ΑΚΡΟ
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ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Μυοτενόντιες κακώσεις καρπού.

Ενδείξεις 

ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 
WRIST NEOPRENE
“WRIST SUPPORT”

ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 
SUPER ELASTIC 
“DOUBLE POSITION”

Κωδ: CON 53300
Μέγεθος: ONE SIZE
Χρώμα: 

Κωδ: CON 5301
Μέγεθος:             | | 
Περ. καρ. σε εκ.: 14-20   |   20-26
Χρώμα: 

Διπλό κλείσιμο με 
αυτοκόλλητο VELCRO

Yψηλής ποιότητας 
ύφασμα αεριζόμενο-
αντιαλλεργικό

Extra ιμάντας 
αυξανόμενης έντασης 
για σταθεροποίηση 

COOL MAX ύφασμα 
NEOPRENE  με πόρους○ Aεριζόμενο-αντιαλλεργικό-

αντιεφιδρωτικό
○ Κλείσιμο με αυτοκόλλητα VELCRO
○ Extra ιμάντας αυξανόμενης
έντασης για σταθεροποίηση
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΑΡΠΟΥ

Μπορεί να πλυθεί

Μπορεί να πλυθεί



ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ “DOUBLE STRAP”
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.
Κάκωσεις καρπού-θλάσης.
Οξεία τενοντίτιδα καμπτήρων και εκτεινόντων καρπού.
Ρευματοειδή αρθρίτιδα καρπού.
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ “RHIZOFIT”
Αρθρίτιδα καρπομετακαρπιαίας άρθρωσης αντίχειρα RIZARTHOSIS.
Κακώσεις καρπομετακαρπιαίας άρθρωσης αντίχειρα.
Τενοντοελυτρίτιδα μακρού εκτείνοντα τένοντα.
Τενοντοελυτρίτιδα καμπτήρος αντίχειρα σύνδρομο DE QUERVAIN.
Ρήξη πλαγίου συνδέσμου αντίχειρος.
Εξάρθρημα αντίχειρα.

Ενδείξεις 

Κωδ:CON 5304
                     Μέγεθος:    

Περ.καρπ. σε εκ.: 14-16 | 17-19 | 19-21 | 21-24
                                                             Χρώμα: 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ-ΔΕΞΙ ΚΟΙΝΟ

Κωδ: ΤΟ 2301
Μέγεθος:                    
Περ.καρπού σε εκ.: 13-17 | 17-19 | 19-23
Χρώμα: Μπεζ
Δεξί – Αριστερό

Αμφιδέξιο ραχιαίο  
κλείσιμο

Ελεύθερο στην κίνηση 
των δαχτύλων

Νάρθηκας καρπού με 
μεταλλική μπανέλα

Υψηλής ποιότητας 
ελαστικό ύφασμα 
αεριζόμενο-αντιαλλεργικό

Διπλό κλείσιμο με VELCRO 
για καλύτερη σταθεροποίηση 
DOUBLE LOCK

Εξαιρετική εφαρμογή 
ανατομικό σχήμα δίνοντας 
ευεξία και ανακούφιση κατά 
την διάρκεια της καθημερινής 
δραστηριότητας αφήνοντας 
την παλάμη ελεύθερη

Καινοτόμος κατασκευή
από αναπνευσιμο πλαστικό 
υλικό λόγω των πόρων 
που διαθέτει

09

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

ΚΑΡΠΟΥ 
“DOUBLE STRAP“

ΝΑΡΘΗΚΑΣ
ΑΝΤΙΧΕΙΡΟΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ “RHIZOFIT”

Αντιβακτηριδιακό υψηλής 
ποιοτητας προστατευτικό
γάντι βαμβακερό

Αυτοκόλλητο VELCRO 
περιμετρικά του καρπού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΑΡΠΟΥ

Μπορεί να πλυθεί



ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Σε χαλαρή πάρεση/παράλυση πτώση άκρας χειρός - κάταγμα - αποθεραπεία. 
Κατάλληλο για μακρά χρονική χρήση - ρευματοειδή αρθρίτιδα άκρα χειρός 

σε θέση ανάπαυσης.

Ενδείξεις 

NAΡΘΗΚΑΣ KAΡΠΟΥ
AKΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
“CARPOTEC“
Κωδ: CARPOTEC
Μέγεθος:                         
Εύρος παλάμης σε εκ.: 7-8 | 8-9 | 9-10
Χρώμα:
ΔΕΞΙ - ΑΡΙΣΤΕΡΟ

Αποφυγή πτώσης 
άκρας χειρός σε 
νευρολογικές-ορθοπεδικές 
παθήσεις

Θέση αντίχειρα

Ραχιαία αυτοκόλλητα με VELCRO 
μεγάλης επιφανείας για καθήλωση 
της άκρας χειρός

Μπορεί να ρυθμιστεί σε 
διάφορες θέσεις επιλογής 
κάμψης-έκτασης
ανάλογα με τις ανάγκες 
του ασθενή

Αυτοκόλλητοι ιμάντες με 
VELCRO για εύκολη 
προσθαφαίρεση του νάρθηκα

Κατασκευασμένο από αλουμινίου εύκολης 
διαμόρφωσης και εφαρμογής επενδυμένο 
με ύφασμα υψηλή ποιότητας
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ΕΥΡΟΣ 
ΠΑΛΑΜΗΣ



COOL MAX ύφασμα NEOPRENE  
με πόρους για άνεση στην 
εφαρμογή  αντιεφιδρωτικό - 
αντιαλλεργικό - αεριζόμενο

EXTRA PAD SOFT εσωτερικά  
για μαλακή  πίεση στην  
πάσχουσα περιοχή

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Επικονδυλίτιδα αγκώνος TENNIS ELBOW.

Ενδείξεις 

Κωδ: CΟΝ 53400
Μέγεθος: ONE SIZE

                             Χρώμα:

Κωδ: CON 53070
Μέγεθος: ONE SIZE
Χρώμα: 

EXTRA ιμάντας 
κυκλοτερής για την 
ρύθμιση της πίεσης και 
της σταθεροποίησης
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ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΟ
TENNIS ELBOW

“TENNIS STRAP“ 

ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΟ
TENNIS ELBOW
“GEL TENNIS ELBOW”

Κατασκευή από άριστης 
ποιότητας NEOPRENE

GEL PAD

Extra ιμάντας 
σφίξης για τη
ρύθμιση της πίεσης

Επίθεμα GEL μαλακής 
πυκνότητας για άνεση 
στην εφαρμογή

Κλείσιμο με 
αυτοκόλλητο 
VELCRO
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Ενδείξεις 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κακώσεις ωμικής ζώνης, σε αναταχθέν εξάρθρημα ώμου.
Σε παθήσεις αγκώνα-βραχίονα. 

Αρθρίτιδες-τενοντίτιδες.
Μετεγχειρητική χρήση.

ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΩΜΟΥ
“ARM SLING”
Κωδ: CON 5204
Μέγεθος:                       
Mήκος αντιβ. σε εκ.: 28-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48
Χρώμα: 

○ Υψηλής ποιότητας ύφασμα  
αντιαλλεργικό-αεριζόμενο
○ Αυχενικό μαξιλαράκι με τιράντα 
ανάρτησης και αυτοκόλλητο VELCRO
○ Δεξί- αριστερό κοινό
○ Θέση στήριξης αντίχειρα
○ Ιμάντας σταθεροποίησης 
κυκλοτερής του κορμού

○ Υψηλής ποιότητα ύφασμα με διχτυωτή ύφανση 
καλοκαιρινού τύπου αεριζόμενη-αντιαλλεργική
○ Αυχενικό μαξιλαράκι με τιράντα ανάρτησης και 
αυτοκόλλητο VELCRO
○ Δεξί- αριστερό κοινό
○ Θέση στήριξης αντίχειρα

ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΩΜΟΥ

“DELUXE ARM SLING”
Κωδ: CON 5205

                                  Μέγεθος:     
Mήκος αντιβ. σε εκ.: 28-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48

                                                                            Χρώμα:

ΜΗΚΟΣ
ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ

Μπορεί να πλυθεί



Νάρθηκας βραχιονίου 
κατασκευασμένος από 
πολυαιθυλένιο διαμορφώσιμο 
ελαφρού βάρους
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ

Επενδυμένο από PLASTAZOTE
για άνεση στην εφαρμογή

Αεροφόροι οδοί κατά 
μήκος του νάρθηκα για 
την αναπνευσιμότητα 
του δέρματος

Ιμάντες σταθεροποίησης 
για ισομερή πίεση των 
μαλακών μορίων – ιστών

Ιμάντας ρύθμισης άκρας 
χειρός θέτει τον αγκώνα 
σε 90° μοίρες και ελεύθερο 
στην κάμψη – έκταση όταν 
απαιτείται

Κόβεται σε θέσεις 
επιλογής ανάλογα με τις 
ανάγκες του βραχιονίου
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ
“SARMIENTO”

Ενδείξεις 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Απαρεκτόπιστο κάταγμα σπειροειδές διάφυσης βραχιονίου.
Απαρεκτόπιστο ρωγμώδες κάταγμα κατά μήκος του βραχιονίου.
Απαρεκτόπιστο συντριπτικό κάταγμα διαφυσης βραχιονίου.
Απαρεκτόπιστο υποκεφαλικό κάταγμα βραχιονίου.
Απαρεκτόπιστο λοξό κάταγμα διάφυσης βραχιονίου.
Απαρεκτόπιστο κάταγμα βραχιονίου σπειροειδές με αποδεκτή γωνίωση.
Κάταγμα διάφυσης βραχιονίου σφηνοειδές με μικρή παρεκτόπιση.
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ:
Μέτα από εσωτερική οστεοσύνθεσης πλάκα - βίδες. 

Κωδ: SARMIENTO
Μέγεθος:                            
Περ. μεσ. βραχ. σε εκ.:   23-27 | 27-33 | 33-38 | 38-43   
Δεξί – αριστερό κοινό

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

*Με νάρθηκα SARMIENTO



Ενδείξεις 
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ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗ ΩΜΟΥ 15o-20o

ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΩΜΟΥ 10o

“EXTRA FIX ROTATION” 

ΑΠΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΩΜΟΥ 15o 
“UP SHOULDER”

Κωδ: TEC 224
Μέγεθος: κοινό

           Χρώμα: 

Kωδ: TEC 226
Μέγεθος: κοινό
Χρώμα: 

○ Υψηλής πυκνότητας FOAM      
επενδυμένο με ύφασμα AIR-MESH, 
διαθέτει κοίλο ανατομικό σχήμα, 
εφαρμογή με ιμάντα σταθεροποίησης 
στον κορμό
○ Τιράντα ωμικής με μαξιλαράκι για 
άνεση
○ Μπαλάκι ασκήσεων δακτύλων
○ Φάκελος στήριξης με AIRMESH 
αεριζόμενος - αντιαλλεργικός, 
αυτοκόλλητη εφαρμογή με VELCRO

○ Υψηλής πυκνότητας FOAM επενδυμένο με ύφασμα 
AIR-MESH, διαθέτει κοίλο ανατομικό σχήμα, εφαρμογή 

με ιμάντα σταθεροποίησης στον κορμό
○ Τιράντα ωμικής με μαξιλαράκι

○ Φάκελος στήριξης με AIR-MESH αεριζόμενος - 
αντιαλλεργικός, αυτοκόλλητη εφαρμογή με VELCRO

○ Μπαλάκι ασκήσεων δακτύλων

○ UP SHOULDER
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Σταθερό κάταγμα μείζωνος βραχιονίου ογκώματος

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΕ: Ολική αρθροπλαστική ώμου-ημιολική αρθροπλαστική ώμου - Συρραφή 
τενόντων-τενόντιου πετάλου ROTATOR CUFF - Οστεοσύνθεση σε κάταγμα μείζωνος

βραχιονίου ογκώματος
○ EXTRA FIX ROTATION

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Εξάρθρημα ώμου πρόσθιο – οπίσθιο
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΕ: Αρθροσκοπική επανακαθήλωση επιχείλιου χόνδρου με ρήξη γλυνοβραχιόνιου 
συνδέσμου - BANKART REPAIR πρόσθιο τμήμα επιχείλιου χόνδρου στην ωμογλήνη - GLAD REPAIR  

οστεοχόνδρινη βλάβη γληνοειδούς και επιχείλιου χόνδρου
- HILL-SACHS oστεoχόνδρινου κατάγματος άνω κεφαλής βραχιονίου

EASY CLIP

15o

10o

EXTRA FIX ROTATION
15o - 20o



Ενδείξεις 

Κωδ: TEC 230
Μέγεθος: κοινό

           Χρώμα: 

Κωδ: TEC 220
Μέγεθος: κοινό
Χρώμα: 

○ Υψηλής πυκνότητας FOAM επενδυμένο με ύφασμα 
AIR-MESH, διαθέτει κοίλο ανατομικό σχήμα, 
εφαρμογή με ιμάντα σταθεροποίησης στον κορμό
○ Τιράντα ωμικής με μαξιλαράκι
○ Φάκελος στήριξης με AIRMESH αεριζόμενος - 
αντιαλλεργικός, αυτοκόλλητη εφαρμογή με VELCRO
○ Μπαλάκι ασκήσεων δακτύλων

○ UP FIX
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Σταθερό κάταγμα μείζωνος βραχιονίου 
ογκώματος
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΕ: Ολική αρθροπλαστική ώμου - ημιολική αρθροπλαστική ώμου
Συρραφή τενόντων - τενόντιου πετάλου μεσαίας ρήξης ROTATOR CUFF
- Οστεοσύνθεση σε κάταγμα μείζωνος βραχιονίου ογκώματος
○ SHOULDER WEDGE
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΕ: Συρραφή τενόντων τενόντιου πετάλου μεσαίας και μεγάλης ρήξης 
ROTAROR-CUFF - Ολική αρθροπλαστική ώμου - αναστροφή ολική αρθροπλαστική 
ώμου - Ημιολική αρθροπλαστική βραχίονα - ώμου τενοντομεταφορά πλατύ ραχιαίου 
τραπεζοειδούς - μείζωνος θωρακικού

ΑΠΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΩΜΟΥ 30ο

“UP FIX”
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30o

○ Υψηλής πυκνότητας FOAM επενδυμένο με 
ύφασμα AIR-MESH, διαθέτει κοίλο ανατομικό 
σχήμα,εφαρμογή με ιμάντα σταθεροποίησης 
στον κορμό
○ Τιράντα ωμικής με μαξιλαράκι
○ Αυτοκόλλητοι ιμάντες σταθεροποίησης 
βραχίονα - καρπού

ΑΠΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΩΜΟΥ 45o-70o

“SHOULDER WEDGE”
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ΚΟΡΜΟΣ

17



Ενδείξεις
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ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΗΣ 
ΚΛΕΙΔΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ
“CLAVICLE IMMOBILIZER”

ΕΛΑΣΤΙΚΗ 
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 
ΖΩΝΗ
”ABDOMINAL BINDER” 

ΚΩΔ: CLAVICLE
Μέγεθος:              
Περ.θωρ. σε εκ.: 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-115 | 115-125
Χρώμα: 

Κωδ: CΟΝ 5507
Μέγεθος:              
Περ. Οσφ. σε εκ.:  63-96 | 84-117
Ύψος: 23 εκ
Χρώμα: 

Πρόσθιο αυτοκόλλητο 
VELCRO μεγάλης επιφάνειας

○ Κατασκευασμένη από ύφασμα 
υψηλής ποιότητα και αντοχής

○ Αντιαλλεργική-αεριζόμενη
○ Εσωτερική  μαλακή επένδυση
- soft για άνεση κατά την εφαρμογή 

○ Κατασκευασμένο από ύφασμα άριστης ποιότητας  
αντιαλλεργικό-μαλακό αφρώδες υλικό FOAM μεγάλης 
αντοχής για μακρά χρονική χρήση
○ Αυτοκόλλητα VELCRO μεγάλης επιφάνειας
σταθερότητας (αποφυγή ξεκολλήματος)
○ Ραχιαίο μαξιλάρι με μηχανισμό κλεισίματος εύκολη 
εφαρμογή-τοποθέτηση

○ CLAVICLE IMMOBILIZER
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Απαρεκτόπιστο κάταγμα μέσου τριτημορίου κλείδας - απαρεκτόπιστο κάταγμα έξω 
τριτημορίου περιφερικής κλείδας - απαρεκτόπιστο κάταγμα έσω τριτημορίου άκρου 

κλειδός - κάταγμα μεσότητας κλειδός με μικρή γωνίαση.
○ ABDOMINAL BINDER

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΕ:
Επεμβάσεις μεταγχειρητικά στην κοιλιακή χώρα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΩΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΟΣΦΥΟΣ

Μπορεί να πλυθεί



Ενδείξεις

Κωδ: CON 5503
                         Μέγεθος:                
             Περ. οσφ. σε εκ.: 71-79 | 81-89 | 91-99 | 101-109 | 112-120     |      122-135   

Ύψος πρόσθιο: 12εκ.
Ύψος οπίσθιο: 25εκ.

                                                                                                                    Χρώμα: 

Υψηλής ποιότητας ύφασμα 
με αεροφόρους οδούς 
αεριζόμενη - αντιαλλεργική

Πλαστικές εύκαμπτες πλαινές
μπανέλες για άνεση στην εφαρμογή

4 οπίσθιες 
προσθαφαιρούμενες 
μπανέλες αλουμινίου

Extra ζώνες αυξανόμενης
έντασης με VELCRO για 
σταθεροποίηση της Ο.Μ.Σ.Σ.

Πρόσθιο τμήμα με αυτοκόλλητο 
VELCRO μεγάλης επιφάνειας

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Οσφυαλγία - ισχιαλγία Ο.Μ.Σ.Σ.
LUBAGO Ο.Μ.Σ.Σ τραυματικές κακώσεις μυών και συνδέσμων.
Nευροχειρουργικές επεμβάσεις Ο.Μ.Σ.Σ. Ο3-Ο5.
Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ. Ο3-Ο5.
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ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ
“DESEZE”

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΟΣΦΥΟΣ

Μπορεί να πλυθεί



Κατασκευασμένο από μέταλλο 
αλουμινίου και επενδυμένο 
με υψηλής ποιότητας PAD.
Διατίθεται στη συσκευασία

Ενδείξεις
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ 
3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
“IPEREX”
ΚΩΔ: ΤΟ 1303
Μέγεθος:                   
Περ. λεκάνη σε εκ.: 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120
Ύψος ρυθμιζόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Σε απαρεκτόπιστα κατάγματα.

Σταθερό κάταγμα σπονδύλων Θ7-Ο2.
Σφηνοειδές συμπιεστικών εδρών Θ7-Ο2.
Σφηνοειδή συμπιεστικό πρόσθιο Θ7-Ο2.

Κάταγμα σπονδύλου σώματος.
Οστεοπορωτικά κατάγματα σφηνοειδή Θ7-Ο2.

Σε γηριατρικούς ασθενείς.
Οστεοπορωτικά κατάγματα μετεμμηνοπαυσιακή βαθμού I Θ7-Ο2.

Σταθερό κάταγμα σπονδύλων Θ7-Θ8.

Οπίσθιο PANEL μεγάλης 
επιφάνειας για καλύτερη 
σταθερότητα του σώματος 
του ασθενούς σε όρθια θέση

Δεν εμποδίζει την 
αναπνευστική
ικανότητα του ασθενή

Υφασμάτινα καλύμματα 
με νέο υλικό εξασφαλίζοντας 
τον αερισμό του νάρθηκα 
κατά μήκος

Ρυθμιζόμενη κοιλιακή τανία 
επιτρέπει την καθιστή - 
ημικαθιστή θέση του ασθενή

Κλείστρο ασφαλείας εύκολης 
χρήσης για την εφαρμογή και 
αφαίρεση του νάρθηκα ακόμα 
και από την ίδιο τον ασθενή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΛΕΚΑΝΗΣ



Δεν εμποδίζει την 
αναπνευστική
ικανότητα του ασθενή

Δεν εμποδίζει την 
αναπνευστική
ικανότητα του ασθενή

Ρυθμιζόμενη κοιλιακή τανία 
επιτρέπει την καθιστή - 
ημικαθιστή θέση του ασθενή

Ενδείξεις

Κωδ: TEC 36
                                                              Μέγεθος:

Περ. λεκ. σε εκ.: 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120
Ύψος ρυθμισμένο

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ
3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ  ΣΤΗΡΙΞΗ “SINDRO”

Κατασκευασμένο από μέταλλο 
αλουμινίου και επενδυμένο 
με υψηλής ποιότητας PAD

Οπίσθιο PANEL μεγάλης 
επιφάνειας για καλύτερη 
σταθερότητα του σώματος 
του ασθενούς σε όρθια θέση

Κλείστρο ασφαλείας εύκολης 
χρήσης για την εφαρμογή και 
αφαίρεση του νάρθηκα ακόμα 
και από την ίδιο τον ασθενή
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΛΕΚΑΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Σε απαρεκτόπιστα κατάγματα.
Σταθερό κάταγμα σπονδύλων Θ7-Ο2.
Σφηνοειδές συμπιεστικών εδρών Θ7-Ο2.
Σφηνοειδή συμπιεστικό πρόσθιο Θ7-Ο2.
Κάταγμα σπονδύλου σώματος.
Οστεοπορωτικά κατάγματα σφηνοειδή Θ7-Ο2.
Σε γηριατρικούς ασθενείς.
Οστεοπορωτικά κατάγματα μετεμμηνοπαυσιακή βαθμού I Θ7-Ο2.
Σταθερό κάταγμα σπονδύλων Θ7-Θ8.
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ 
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ-ΚΥΦΩΣΕΩΣ
“SPINOTEC 3” EVO 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 
ΚΩΔ: SPINOTEC 3
Μέγεθος:                       
Ύψος σε εκ. Θ1-Ο5: 41-46 | 45-51 | 50-56
Χρώμα: 

Υφασμάτινοι ιμάντες 
επενδυμένοι με 
μαξιλαράκια για την 
ωμική έλξη

Δεν εμποδίζει 
την αναπνευστική 
ικανότητα του ασθενούς

Πρόσθια κοιλιακή ζώνη
αυτοκόλλητη με VELCRO 
μεγάλης επιφάνειας

Θέση επιλογής για
πίεση στη πάσχουσα
περιοχή Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

Υψηλής ποιότητας 
κατασκευή νάρθηκα κορμού 
ελαφρού βάρους επενδυμένο 
με πορώδες ύφασμα

Μ
ΕΤΡΗΣΗ Ν

ΑΡΘ
ΗΚΑ



23

○ Κατάλληλο για ασθενείς που  
δεν επιδέχονται νάρθηκες βαριάς 
κατασκευής

○ Βοηθάει στην σωστή θέση του 
κορμού κατά την βάδιση και 
βελτιώνει το κέντρο βάρους

○ Επιτρέπει την καθιστή - 
ημικαθιστή θέση του ασθενή

○ Εφαρμόζεται με ένα φανελάκι

○ Μετά την ρύθμιση ο νάρθηκας 
μπορεί να εφαρμοστεί από τον ίδιο 
τον ασθενή

○ Κατάλληλο για μακρά χρονικά 
θεραπευτική χρήση

Μπανέλα προσθαφαιρούμενη 
για την σωστή ρύθμιση του 
νάρθηκα στο σώμα

Ανατομική 
σχεδίαση πάνω 
στο σώμα του 
ασθενή

Ενδείξεις
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Οστεοπορωτικά κατάγματα σφηνοειδή Θ7-Ο2 σε γηριατρικούς ασθενείς
Οστεοπορωτικά κατάγματα μετεμμηνοπαυσιακού βαθμού Ι Θ7-Ο2 Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Οστεοπορωτικά κατάγματα γεροντικά ΙΙ Θ7-Ο2 Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Σπονδυλοαρθρωπάθειες της Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. 
Κατάγματα Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. Θ5-Ο1 - Κάταγμα σώματος σπονδύλου Θ6-Ο2

“SPINOTEC 3”
ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 



Κατασκευασμένο από 
μέταλλο αλουμινίου και 
επενδεδυμένο με υψηλής 
ποιότητας pad
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
“CROSSED”
ΚΩΔ: CROSSED
Μέγεθος: REGULAR & LONG                   
Ύψος ασθενή σε εκ.: έως 1,65 έως 1,80

○ Βελτίωση του άλγους 
προλαμβάνει την κύφωση

○ Κλείστρο ασφαλείας εύκολη 
χρήσης για την εφαρμογή 
και αφαίρεση του νάρθηκα,
ακόμα και από τον ίδιο 
τον ασθενή

○ Οπίσθιο panel μεγάλης επιφανείας 
για καλύτερη σταθεροποίηση του 
σώματος σε όρθια θέση
○ Κατάλληλο για ασθενείς που δεν  
δέχονται μασχαλιαίες πιέσεις

Ενδείξεις
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σε απαρεκτόπιστα κατάγματα.
Σταθερό κάταγμα σπονδύλων Θ7-Ο2 Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

Σφηνοειδές συμπιεστικό εδρών Θ7-Ο2-Κάταγμα εδρών Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Σφηνοειδές συμπιεστικό κάταγμα ανώτερου-κατώτερου τμήματος σπονδύλου Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

Σφηνοειδές συμπιεστικό πρόσθιο Θ7-Ο2 Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Οστεοπορωτικά κατάγματα σφηνοειδή Θ7-Ο2 σε γηριατρικούς ασθενείς

Οστεοπορωτικά κατάγματα μετεμμηνοπαυσιακού βαθμού Ι Θ7-Ο2 Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
Οστεοπορωτικά κατάγματα μετεμμηνοπαυσιακού βαθμού ΙΙ Θ7-Ο2 Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

Σπονδυλοαρθρωπάθειες της Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. 



ΙΣΧΙΟ
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Ενδείξεις
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σταθερό κάταγμα της άρθρωσης του ισχίου.
Σταθερό κάταγμα μηριαίου αυχένα.

Σε αρθρίτιδα ισχίου που δεν χειρουργείται σε γηριατρικούς ασθενείς.
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΕ:

Αναταχθέν εξάρθρημα ολικής αρθροπλαστικής ισχίου.
REVISION ισχίου.
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ΟΣΦΥΟΜΗΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΙΣΧΙΟΥ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
“HIP SPICA ORTHOSIS”

○ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Οδηγός εφαρμογής του 
μηχανισμού για σωστή 
θέση επιλογής

Τμήμα οσφύος

Μηχανισμός ρύθμισης

Τμήμα μηρού

Κατασκευασμένο από πλαστικό 
υλικό μεγάλη αντοχής επενδυμένο 
με ύφασμα προσθαφαιρουμενο
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○ Οπίσθια ρύθμιση του τμήματος 
του νάρθηκα 

○ Ζώνη ρύθμισης με κλιπ για 
γρήγορη προσθαφαίρεση

○ Κλίπ σύνδεσης

Μηχανισμός κατασκευής  από κράμα 
μετάλλου για μεγάλη αντοχή στα φορτία
του ισχίου.
Ρύθμιση 0ο -120ο ανά 15ο  αύξησης.
Απαγωγή ανά 7,5ο σε θέση επιλογής.
Ράγα ρύθμισης για σωστή επιλογή της θέσης.

Κατασκευασμενο από πλαστικό υλικό 
μεγάλη αντοχής επενδυμένο με ύφασμα 
προσθαφαιρουμενο.
Οδηγός εφαρμογής του μηχανισμού για σωστή 
θέση επιλογής.
2 ζώνες ρύθμισης  μηριαία με κλιπ για γρήγορη 
προσθαφαίρεση.

Κατασκευασμένο  από πλαστικό υλικό μεγάλη αντοχής 
επενδυμένο με ύφασμα προσθαφαιρουμενο.
Οπίσθια ρύθμιση του τμήματος του νάρθηκα. 
Οδηγός εφαρμογής του μηχανισμού για σωστή θέση 
επιλογής.
Ζώνη ρύθμισης με κλιπ για γρήγορη προσθαφαίρεση.

Κωδ: 520/L ΤΜΗΜΑ ΟΣΦΥΟΣ (ΑΡΙΣΤΕΡΟ)
Μέγεθος:               
Περ. λεκ. σε εκ.:  60-84 | 84-110 | 110-135

Κωδ: 520/R ΤΜΗΜΑ ΟΣΦΥΟΣ (ΔΕΞΙ)
Μέγεθος:               
Περ. λεκ. σε εκ.:  60-84 | 84-110 | 110-135

Κωδ: 520/C ΤΜΗΜΑ ΜΗΡΟΥ
Μέγεθος:               
Περ. μηρ. σε εκ.:  43-54 | 54-65 | 65-75

Κωδ: 520/Α ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΟΣΦΥΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΗΡΟΥ

○ Μηχανισμός ρύθμισης
○ Ανά 7,5ο ρύθμιση απαγωγής 



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΙΣΧΙΟΥ
“HIP UP”
Κωδ: ΤΟ 3001
Μέγεθος:                        |(1)           |(2)
Μήκος μηρού σε εκ.: έως 65(size1) πάνω από 65 (size2)
Χρώμα: 
Δεξί – Αριστερό: Κοινό

Διαθέτει αυτοκόλλητα κλεισίματα 
με VELCRO για διευκόλυνση της 
εφαρμογής δίνοντας την
καλύτερη προσαρμοστικότητα σε 
οποιοδήποτε ασθενή

Ιμάντας σταθεροποίησης
με σπειροειδές μεταλλικό
έλασμα για έλξη και πίεση
του ισχίου

○ Τρόπος εφαρμογής του νάρθηκα

Διαθέτει τρία στηρίγματα 
κατά μήκος του ισχίου για 
στήριξη και συγκράτηση

Κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας ύφασμα με τρία 
διαφορετικά υλικά C6 ΤΕΧ και 
υψηλής πυκνότητας MOLTOPREN

Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Οστεοαρθρίτιδα ισχίου.
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΕ:

Χειρουργηθέν ισχίο.
REVISION ισχίου.

28

ΜΗΚΟΣ
ΜΗΡΟΥ



Ιμάντας σταθεροποίησης
με σπειροειδές μεταλλικό
έλασμα για έλξη και πίεση
του ισχίου

ΓΟΝΑΤΟ
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ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ 
“SOFT OPEN PATELLA”
Κωδ: CON 5702
Μέγεθος:                                         
Περιφέρεια μεσ. γόνατος σε εκ.: 30-40 | 35-45 | 39-49 | 43-53 | 49-59
Μήκος: 26εκ.
Χρώμα: 

○ Ανοιχτή επιγονατίδα σταθεροποίησης
○ Υψηλής ποιότητας ύφασμα αεριζόμενο
- αντιαλλεργικό
○ Κατάλληλο για άσκηση - εργασία

○ OPEN PATELLA STABILIZER 
○ Μπανέλες σταθεροποίησης MEDIAL- LATERAL
○ Υψηλής ποιότητας ύφασμα αεριζόμενο - 
αντιαλλεργικό κατάλληλο για άσκηση - εργασία

Ενδείξεις
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σε απλές παθήσεις περί της άρθρωσης του γόνατος.

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ 
ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ
“‘SUPER ELASTIC OPEN PATELLA’”
Κωδ: CON 5704
Μέγεθος:                                          
Περιφέρεια μεσ. γόνατος σε εκ.: 30-40 | 35-45 | 39-49 | 43-53
Μήκος: 26εκ.
Χρώμα: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ
ΓΟΝΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ
ΓΟΝΑΤΟΣ

Μπορεί να πλυθεί

Μπορεί να πλυθεί
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Κωδ: CON 5750
Μέγεθος:                       
Περιφ. μηρού σε εκ.: 33-38 | 38-43 | 43-48 | 48-53  |  53-58    |    58-63
Μήκος: 25εκ.
Χρώμα: 
Κατάλληλο για άθληση

○ Επίθεμα PAD GEL
○ Ιδανικό για άθληση
○ Αυτοκόλητο VELCRO με ιμάντα 
σταθεροποίησης DOUBLE LOCK
○ Κατασκευασμένο από NEOPRENE COOL 
MAX αεριζόμενο - αντιαλλεργικό

○ COOL MAX ύφασμα NEOPRENE με πόρους
○ Aεριζόμενη,αντιαλλεργική - αντιεφιδρωτική 
○ OPEN PATELLA σταθεροποίησης
○ Σπειροειδή μεταλλικές  μπανέλες 
MEDIAL - LATERAL 

Ενδείξεις
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
○ PATTELA STRAP
Αποφυσίτιδα κνημιαίου κυρτώματος OSGOOD - SHALATTER. 
Τενοντίτιδα  επιγονατιδικού JUMBERS KNEE.
Oστεοχονδρίτιδα κάτω πόλου επιγονατίδας. Ιδανικό για άθληση.
○ COOL MAX
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
MALL TRACKING επιγονατίδας.
Κακώσεις πλαγίων συνδέσμων MCL-LCL.
Κακώσεις μηνίσκων. 
Αστάθια γόνατος - Επανένταξη σε άθληση.

ΥΠΟΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΟ NEOPRENE  
STRAP ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

“PATTELA STRAP”
Κωδ: CON 57900

Μέγεθος: ONE SIZE
                         Χρώμα:

Κατάλληλο για άθληση
 

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE 
ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ 
“COOL MAX”

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE 
ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ 
“COOL MAX”

15
.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΗΡΟΥ

Άνοιγμα στο μηρό 
για εύκολη εφαρμογή

Μπορεί να πλυθεί
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NΑΡΘΗΚΑΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ
“REGULAR” 
Κωδ: ROM ORTHOSIS
Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ
Μήκος: 42εκ.
Χρώμα: 

Ενδείξεις
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ -  ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΕ:

Απαρεκτόπιστο κάταγμα επιγονατίδας με ακέραιους τους καθεκτικούς συνδέσμους 
- απαρεκτόπιστο κάταγμα άνω πόλου επιγονατίδας - επιγονατιδεκτομή τένοντα σε 
συντριπτικό κάταγμα επιγονατίδας - συρραφή ρήξης τετρακέφαλου - σε ρήξη πλάγιων 
συνδέσμων MCL-LCL - οστεοσύνθεση σε σφηνοειδής 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 διακονδύλιου τύπου  Τ-Υ -  οστεοσύνθεση  σε κάταγμα έσω κονδύλου.

Κωδ: ROM ORTHOSIS 2
Μέγεθος:  ΚΟΙΝΟ

Μήκος: 50εκ
                                                                                             Χρώμα: 

○ Νάρθηκας μηροκνημικός από κράμα 
αλουμινίου ελαφρούς βάρους υψηλής 
ποιότητας, υφασμάτινα αυτοκόλλητα 
PAD μηρού – κνήμης
○ Μηχανισμός ROM ORTHOSIS  
αρθρωτής μεταλλικής κατασκευής 
γρανάζια για αντοχή - ασφάλεια, μακρά 
χρονική θεραπευτική χρήση
○ Ο νάρθηκας ROM ORTHOSIS διαθέτει 
θέσεις επιλογής EXTENSION από 0ο -90ο  
ανά 10ο  επ’ αύξησης
○ Ιμάντες σταθεροποίησης μεγάλης 
επιφανείας μηρού - κνήμης

○ Νάρθηκας μηροκνημικός από κράμα αλουμινίου ελαφρούς βάρους 
υψηλής ποιότητας, υφασμάτινα αυτοκόλλητα PAD μηρού – κνήμης.
○ Μηχανισμός ROM ORTHOSIS  αρθρωτής μεταλλικής κατασκευής 
γρανάζια για αντοχή-ασφάλεια, μακρά χρονική θεραπευτική χρήση.
○ Ο νάρθηκας ROM ORTHOSIS διαθέτει θέσεις επιλογής EXTENSION 
από 0ο -90ο  ανά 10ο  επ’ αύξησης.
○ Ιμάντες σταθεροποίησης μεγάλης επιφανείας μηρού - κνήμης.
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Σταθεροποιητικοί ιμάντες 
με αριθμημένη σειρά 
εφαρμογής

Σφήνες για την ρύθμιση 
FLEXION-EXTENSION 
Fx: 0ο-10ο-20ο-30ο-45ο-60ο-75ο-90ο 
Ex: 0ο-10ο-20ο-30ο-45ο

Lock: 0ο-10ο-20ο-30ο

Εσωτερικές 
επενδύσεις 
VELVEΤ SOFT 
EXTRA 

Κατασκευή από ελαφρύ 
κράμα αλουμινίου υψηλής 
ποιότητας και αντοχής

Ενδείξεις
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Σε ρήξη πλαγίων συνδέσμων  MCL-LCL - οπίσθια έξω γωνίας PLC προεγχειρητικά 
σε ρήξη προσθίου χιαστού ACL - προεγχειρητικά σε ρήξη οπισθίου χιαστου PCL.
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ  ΘΕΡΑΠ/ΚΗ ΑΓΩΓΗ
Συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού ACL - συνδεσμοπλαστική οπισθίου χιαστού 
PCL - συνδεσμοπλαστική  σε ρήξη έσω πλαγίου MCL - συνδεσμοπλαστική σε ρήξη 
έξω πλαγίου LCL - οπίσθια έξω γωνία PLC.

NAΡΘΗΚΑΣ ΧΙΑΣΤΟΥ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

“4 POINT POWER”
ΚΩΔ: TEC 704 

                                               Μέγεθος:   
Περ. μηρ. σε εκ.:  39-46 | 46-53 | 53-60 | 60-67 

ΔΕΞΙ -ΑΡΙΣΤΕΡΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΗΡΟΥ

20
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ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ
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○ OPEN ANKLE SUPPORT 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Σε απλές παθήσεις περί της άρθρωσης του αστραγάλου.
○ STRAP-GO 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Διάστρεμμα σφυρών  ποδοκνημικής.
Παθήσεις ρευματοειδής αρθρίτιδα ποδοκνημικής.
Βλαισά σφυρά ποδοκνημικής.
Για επανένταξη σε άθληση - καθημερινότητα.

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ
“OPEN ANKLE SUPPORT”

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ
ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ 
“STRAP-GO”

Κωδ: CON 5901
                             Μέγεθος:            

Περ.σφ.σε εκ.: 18-23 | 21-25 | 24-29 | 29-33
                                                                         Χρώμα: 

Κωδ: CON 5902
Μέγεθος:            
Περ.σφ.σε εκ.: 18-23 | 21-25 | 24-29 | 29-33
Χρώμα: 

○ Κατάλληλη γα άσκηση και καθημερινότητα
○ Ελαστική, αεριζόμενη άριστη ποιότητα υφάσματος
○ Ανοιχτή φτέρνα για άνεση

○ Επανένταξη στην άθληση 
○ Ιμάντας STRAP αυξανόμενης έντασης με VELCRO για 
περιορισμό της κινησημότητας  της ποδοκνημικής
○ Προσθαφαιρούμενο STRAP
○ Ανοιχτή φτέρνα για άνεση στην εφαρμογή
○ Ελαστική αεριζόμενη αριστής ποιότητας ύφασμα

Ενδείξεις

Μπορεί να πλυθεί

Μπορεί να πλυθεί

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΦΥΡΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΦΥΡΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΑ



○ Κατασκευασμένη από 100% αναπνεύσιμο 3D ύφασμα με 
AIRMESH τεχνολογία ,μειώνοντας σημαντικά την εφίδρωση
○ Πλευρικές μπανέλες και οκτωειδής επένδυση με VELCRO,
παρέχει φυσική υποστήριξη χωρίς δυσφορία
○ Εφαρμογή και έσω του υποδήματος για επανένταξη στην άθληση 
και στην καθημερινή δραστηριότητα
○ Εύκολη τοποθέτηση και εφαρμογή 
○ Πέλμα και οπίσθια πλευρά από 100% AIRMESH τεχνολογία

○ Κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό ελαφρού τύπου υψηλής ποιότητα
○ Δυο τμήματα PANEL επιπλέον πρόσθια - οπίσθια για σταθεροποίησης της ΠΔΚ
○ Υφασμάτινη επένδυση με αεροκυψέλες air-cells που προσφέρουν ομοιόμορφη πίεση 
στα σφυρά για σταθεροποίηση  και αποφυγή οιδήματος
○ Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής του αέρα με εύκολο τρόπο
○ Ιμάντες σταθεροποίησης κνημιαία - πελματιαία 
○ Σόλα ROCKER BOTTOM για άνετη βάδιση διαθέτει αντιολισθητική σόλα

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ AIR MESH NEOPRENE
“NEW GAMMA 3D”

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ  
AIR-TALL

“AIR SHIELD”

Κωδ: ΤΟ 4102N
Μέγεθος:                         
Περιφ.σφυρών σε εκ.: 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30+
Χρώμα: 

Κωδ: 5922
                                                                      Μέγεθος:       

Μεγ. υποδ.: 36-39 | 40-43 | 44-46 
                                                                                                     Χρώμα: 

○ NEW GAMMA 3D
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικης - κακώσεις συνδέσμων τενόντων
- παθήσεις τενόντων - επανένταξη στην άθληση.

○ AIR SHIELD
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κάταγμα σταθερό έσω-έξω σφυρού
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΕ

Κάταγμα με εξάρθρημα ταρσομεταταρσιαίας άρθρωσης LISFRANK.
Σε αμφισφύριο κάταγμα  WEBER C1 C2 C3 σε τρισφύριο κάταγμα.

Κάταγμα περιφερικής περόνης με πλήρης εξάρθρημα κνήμης BOSWORTH.
Κάταγμα περόνης με ρήξη κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης MAISONNUEVE.

Ενδοαρθρικό κάταγμα περιφερικής κνήμης PILLON.
Κάταγμα αυχένος αστραγάλου – κάταγμα αστραγάλου σώματος.

 Κάταγμα κνήμης με ρήξη δελτοειδούς συνδέσμου.

Ενδείξεις

Μπορεί να πλυθεί
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