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Mετρήσεις
4 5

lower limb
Upper part of 
the thigh 
circumference

Knee 
circumference

Calf 
circumference

Brace 
height

Ankle 
circumference

Shoe 
number

neck
Circumference 
and neck 
height

spine
Waist
circumference

Hip
circumference

Circumference 
under breast

Hip 
circumference 
and height to 
sternal plate

upper limb
Arm 
circumference 
(A) and shoulder 
circumference 
(B)

Wrist and 
thumb 
circumference

Finger width 
in the 
proximal 
interphalange
al joint

Band 
width

Elbow 
circumference

Hand palm 
width

Finger 
circumference 
in the proximal 
interphalangeal 
joint

Splint
length

Forearm 
length and 
hand palm

Hand palm 
circumference

Finger 
circumference 
in the distal 
interphalangeal 
joint

Wrist 
circumference

Lenght from 
palmar crease 
to distal finger 
joint

Distal 
interphalange
al joint length

Height patient

Circumference
under breast, 
waist and hip

Waist and hip 
circumference

Width of the   
fingers at the   
first phalanx 

Άνω 
μέρος της 
περιφέρειας 
του μηρού

Περιφέρεια 
γονάτου

Περιφέρεια 
κνήμης

Νούμερο 
παπουτσιού

Ύψος 
νάρθηκα

Περιφέρεια  
αστραγάλου

Κάτω άκρα

Αυχένας

Περιφέρεια 
και ύψος 
λαιμού

Ύψος 
ασθενούς

Σπονδυλική στήλη

Άνω άκρα

Περιφέρεια 
μέσης

Περιφέρεια 
ισχίου

Περιφέρεια 
ισχίου
και μέσης

Περιφέρεια 
κάτω από το 
στήθος

Περιφέρεια 
ισχίου και 
ύψος ως 
την στερνική 
μοίρα

Περιφέρεια 
κάτω από το 
στήθος, της 
μέσης και 
ισχίου.

Περιφέρεια 
βραχίονα 
(A) και 
περιφέρεια 
ώμου (B)

Περιφέρεια 
καρπού και 
αντίχειρα

Περιφέρεια 
παλάμης

Περιφέρεια 
δακτύλου 
στην 
φαλαγγική 
άρθρωση.

Μηκος 
διαφαλαγγικής 
ένωσης

Πλάτος 
δέστρας

Μήκος 
νάρθηκα

Μήκος 
δακτύλων από 
την πρώτη 
άρθρωση εως 
την άρθρωση 
στην παλάμη.

Πλάτος 
δακτύλου στην 
φαλαγγική 
άρθρωση.

Περιφέρεια 
δακτύλου στην 
φαλαγγική 
άρθρωση.

Πλάτος 
παλάμης

Πλάτος δακτύλων 
από της πρώτης 
φάλαγγας.

Περιφέρεια 
αγκώνα

Μήκος 
βραχίονα 
και παλάμης 
χεριών

Περιφέρεια 
καρπού

Περιεχόμενα
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ΝΕΟPRAIR 
ΣΕΙΡΑ ONE SIZE

ACTIVO SKIN
KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΕΙΡΑ

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 
ΔΑΚΤΥΛΩΝ 
ΧΕΡΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 
DROP FOOT
ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΝΑΡΘΗΚΑΣ AIR FIX

ΥΠΟΔΗΜΑ
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ
PRIM

ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΑΙR TEK
EΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 
ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
e - sense

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 
ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΙΟΥ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

> ΚΟΛΑΡΑ
> ΝΑΡΘΗΚΕΣ
   ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

> ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΟΡΜΟΥ, 3 ΣΗΜΕΙΩΝ 
   & TAYLOR - ΣΕΛ. 33, 34, 35
> ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
   ΘΩΡΑΚΟΣ - ΣΕΛ. 35
> ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΪΚΟΣ
   ΣΕΛ. 36
> ΝΑΡΘΗΚΕΣ & ΖΩΝΕΣ ΟΣΦΥΟΣ
   ΣΕΛ. 37 - 40
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ΝΑΡΘΗΚΕΣ KAΡΠΟΥ
ΕSSENCIAL ME 
ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ
ΕΛΑΣΜΑ

> ΦΑΚΕΛΟΙ 
   ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
> ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΩΜΟΥ

ΚΑΡΠΟΣ - ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΑ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

ΑΝΩ ΑΚΡΟ ΝΑΡΘΗΚEΣ 
ΚΑΡΠΟΥ - ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

ΜΟΤΤΙΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΑCTIVO SPORT
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΣΕΛ. 6, 7, 8, 9

ΣΕΛ. 15, 16, 17

ΣΕΛ. 20, 21

ΣΕΛ. 26, 27

ΣΕΛ. 41

ΣΕΛ. 45, 46

ΣΕΛ. 46

ΣΕΛ. 48

ΣΕΛ. 51, 52, 53
ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ19 ΣΕΛ. 54, 55ΣΕΛ. 49

STAND

2120 ΣΕΛ. 56 - 59

ΣΕΛ. 42, 43

ΣΕΛ. 44

ΣΕΛ. 47

ΣΕΛ. 28, 29,30 ,31

ΣΕΛ. 22, 23, 24
ΣΕΛ. 25

ΣΕΛ. 18
ΣΕΛ. 19

ΣΕΛ. 10, 11 ΣΕΛ. 12, 13, 14

KAΛΥΜΑ ΓΥΨΟΥ
ΓΙΑ ΧΕΡΙ - ΠΟΔΙ

ΚΑΡΠΟΣ 

ΔΑΚΤΥΛΑ ΑΥΧΕΝΑΣ

ΓΟΝΑΤΟ

ΙΣΧΙΟΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ

ΓΟΝΑΤΟ

ΩΜΟΣ ΑΓΚΩΝΑΣ 



Διατηρεί την 
θερμοκρασία 
του σώματος

Διατηρεί την 
θερμοκρασία. 
Αναπνέει...

Αποβάλει 
τον ιδρώτα

Θεραπευτική Θερμότητα

Ο εσωτερικός κύκλος 
θερμότητας διατηρείται χάρη 
στις εγγενείς ιδιότητες του 
νεοπρενίου.
Θερμότητα που ανακουφίζει 
τον πόνο και μειώνει τον
χρόνο αποθεραπείας

Η τεχνολογία 
του AirLock 
System 
παράγει 
κανάλια στο 
νεοπρένιο που 
επιτρέπουν 
στα μόρια του 
ιδρώτα να 
εξατμιστούν 
επιτρέποντας 
στο δέρμα να 
αναπνεύσει.
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Μοντέρνα Συσκευασία
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Ζώνη Οσφύος NEOPRAIR Ψηλή ONE SIZE

Κωδ.: 0802602
Ref.: NPOS154

Χαρακτηριστικά:
Μεγάλη περιοχή εφαρμογής που διευκολύνει την τοποθέτηση και βελτιώνει 
την άνεση.

Ενδείξεις:

Ήπιος πόνος στην πλάτη, μυϊκή υποτονία.

one 
size

Ζώνη Οσφύος  NEOPRAIR  ONE SIZE

Κωδ.: 0802603
Ref.: NPOS155

Χαρακτηριστικά: 
4 μπανέλες που παρέχουν μεγαλύτερη σταθερότητα στην οσφυϊκή περιοχή.
Ανατομική στερέωση για βελτιωμένη εφαρμογή.

Ενδείξεις:
Οξεία και χρόνια οσφυαλγία, μικρά τραύματα.

one 
size

Περιαγκώνιο Επικονδυλίτιδας NEOPRAIR  ONE SIZE

Κωδ.: 0802604
Ref.: NPOS172

Χαρακτηριστικά: 
Επίθεμα σιλικόνης που πιέζει τον τένοντα για να βοηθήσει στην εξάλειψη του 
πόνου.
Εσωτερική λωρίδα σιλικόνης για την αποτροπή της περιστροφής της 
άρθρωσης. Αμφίδέξιο.

Ενδείξεις:
Πλευρική επικονδυλίτιδα (αγκώνα τένις), έσω επικονδυλίτιδα (αγκώνα του 
γκολφ).

one 
size

bilateral

bilateral

bilateral

Μοντέρνα Συσκευασία
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Νάρθηκας Καρπού NEOPRAIR ONE SIZE 

Κωδ.: 0802607
Ref.: NPOS167

Χαρακτηριστικά: 
Περιτυλίσσεται γύρω από το τραπεζοειδές, το μετακάρπιο και τον καρπό.
Αμφιδεξιο.

Ενδείξεις:
Οστεοαρθρίτιδα, αρθρίτιδα, τενοντίτιδα, διαστρέμματα, μικροί 
τραυματισμοί των αρθρώσεων.

one 
size

Νάρθηκας Καρπού Αντίχειρα NEOPRAIR ONE SIZE

Κωδ.: 0802608
Ref.: NPOS165

Χαρακτηριστικά: 
Περιτυλίσσεται γύρω από το τραπεζοειδές, το μετακάρπιο και το 
καρπό.
Μειώνει τον πόνο και την αστάθεια του αντίχειρα.
Αμφιδεξιο.

Ενδείξεις:
Αρθρίτιδα, τενοντίτιδα, διαστρέμματα και ελαφρά τραύματα.

one 
size

Περικάρπιο NEOPRAIR ONE SIZE

Κωδ.: 0802606
Ref.: NPOS164

Χαρακτηριστικά: 
Εύκολα ρυθμιζόμενος μη ελαστικός 
ιμάντας.
Αμφιδεξιο.

Ενδείξεις:
Οστεοαρθρίτιδα, αρθρίτιδα, 
τενοντίτιδα, διαστρέμματα, μικροί 
τραυματισμοί των αρθρώσεων, 
κακώσεις καρπού.

one 
size

bilateral

bilateral

bilateral

Περιαγκωνίδα NEOPRAIR ONE SIZE 

Κωδ.: 0802609
Ref.: NPOS173

Χαρακτηριστικά: 
Διπλό ιμάντα πρόσδεσης για βέλτιστη εφαρμογή. 
Επιτρέπει τον έλεγχο της πίεσης.
Αμφιδεξιο.

Ενδείξεις:
Φροντίδα και πρόληψη των μυϊκών τραυματισμών, 
πλευρική επικονδυλίτιδα (αγκώνα τένις), έσω 
επικονδυλίτιδα (αγκώνα του γκολφ).

one 
size

bilateral

Μοντέρνα 
Συσκευασία

Περιμηρίδα NEOPRAIR ONE SIZE

Κωδ.: 0802610
Ref.: NPOS147

one 
size

bilateral

Περικνημίδα NEOPRAIR ONE SIZE

Κωδ.: 0802611
Ref.: NPOS120

Χαρακτηριστικά:
Συνδυάζει αναπνεόμενο neoprene διαφορετικού πάχους για 
μεγαλύτερη άνεση στη γάμπα.
Εσωτερικές ζώνες σιλικόνης με αντιολισθητικό αποτέλεσμα. Τριπλό 
ιμάντα πρόσδεσης για βέλτιστη εφαρμογή.
Aμφιδέξιο.
Ενδείξεις:
Κακώσεις και θλάσεις γαστροκνημιαίου, μεταχειρουργικό.

one 
size

bilateral

Υποεπιγονατιδικό Strap NEOPRAIR  ONE SIZE

Κωδ.: 0802605
Ref.: NPOS132

Χαρακτηριστικά: 
Επίθεμα επιγονατίδας σιλικόνης που αποφορτίζει τον επιγονατιδικό 
τένοντα.
Με αντιολισθητική επίδραση.
Αμφιδέξιο.
Ενδείξεις:
Ασθένεια Osgood - Schlatter, τενοντίτιδα, αθλητικές δραστηριότητες 
που περιλαμβάνουν αναγκαστική επέκταση του γόνατος.

one 
size

bilateral

Μοντέρνα 
Συσκευασία

Επιγονατίδα NEOPRAIR με Μπανέλες - Οπή 
& Σιλικόνη ONE SIZE

Κωδ.: 0802612
Ref.: NPOS136

Χαρακτηριστικά:
Κυκλικός δακτύλιος για τη σταθεροποίηση της επιγονατίδας. 
4 μπανέλες για τη βελτίωση της πλευρικής σταθερότητας.
Εσωτερικές ζώνες σιλικόνης με αντιολισθητικό αποτέλεσμα. Άνοιγμα στην 
ιγνυακή περιοχή για μεγαλύτερη άνεση. Διπλό ιμάντα πρόσδεσης για 
βέλτιστη εφαρμογή.
Αμφιδεξιο
Ενδείξεις:
Πόνος στις αρθρώσεις, τενοντίτιδα, αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, 
τραυματισμοί επιγονατιδίων, τραυματισμοί πλευρικού συνδέσμου 
γονάτου, ασθένεια Osgood-Schlatter, μαλάκυνση χόνδρου επιγονατίδας, 
επιγονατιδίων, μετεγχειρητική θεραπεία.

one 
size

bilateral

Επιστραγαλίδα NEOPRAIR με Strap ONE SIZE

Κωδ.: 0802613
Ref.: NPOS111  

Χαρακτηριστικά:
Συνδυάζει αναπνεόμενο neoprene διαφορετικού πάχους για 
μεγαλύτερη άνεση στο πόδι και την περιοχή στερέωσης.
Αμφιδεξιο.
Ενδείξεις:
Eλαφρά διαστρέμματα και πρόληψη διαστρέμματος κατά την 
άσκηση, τενοντίτιδα.

one 
size

bilateral

Χαρακτηριστικά:
Εσωτερικές ζώνες σιλικόνης με αντιολισθητικό 
αποτέλεσμα.  Διπλό ιμάντα πρόσδεσης για 
βέλτιστη εφαρμογή.
Αμφιδεξιο.
Ενδείξεις:
Κακώσεις και θλάσεις μηρού, μετ’εγχειρητικό.

9
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Αναπτύχθηκε για να ανακουφίσει την 
υπερβολική καταπόνηση που έχει τεθεί 
στον επιγονατιδικό τένοντα κατά τη 
διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας.

Κατάλληλο για τη θεραπεία: 
ασθένειας Osgood-Schlatter, 
επιγονατιδικής τενοντίτιδας 
(γόνατο βραχίονα),  
Chondromalacia επιγονατίδας

Κωδ.: 0802788
Ref.: T129

10

one 
size

Σχεδιασμένο για να 
ανακουφίσει την υπερβολική 
πίεση που διατίθενται 
στoυς επικόνδυλους κατά 
τη διάρκεια αθλητικών 
δραστηριοτήτων.

Κατάλληλο για τη θεραπεία:
Πλευρικής επικονδυλίτιδας (αγκώνα τένις)
Έσω επικονδυλίτιδας (αγκώνα γκολφ)

> Ανατομικό μαξιλαράκι εσω - κονδυλίτη όπου

   αποφορτίζει τον τένοντα και δημιουργεί μια αίσθηση

   μασάζ. 100% σιλικόνης, ενσωματωμένο σε απορροφητικό

   ύφασμα για μεγαλύτερη άνεση. Επανατοποθετούμενο.

> Ελαστική δέστρα για δυναμική ρύθμιση πίεσης.

> Ανατομική κατασκευή για να ρυθμίζεται στο σημείο 

     του πήχη ευκολότερα.

> Υπό - αλλεργική αντιολισθητική στήριξη για την αποφυγή 

    της άσκοπης περιστροφής αυτής.

> Αναπνέον ύφασμα χωρίς ραφές για μέγιστη άνεση.  

> Ανατομικό μαξιλαράκι επιγονατιδας όπου αποφορτίζει τον 

    τένοντα και δημιουργεί μια αίσθηση μασάζ. 100% σιλικόνης. 

     Mε αντιολισθιτική επίδραση για την αποφυγή της πτώσης

     της δέστρας.

> Ελαστική δέστρα για δυναμική ρύθμιση πίεσης.

> Ανατομική κατασκευή για να ρυθμίζεται στο σημείο της 

    επιγονατίδας ευκολότερα.

> Αναπνέον ύφασμα χωρίς ραφές για μέγιστη άνεση.  

Ανατομικό μαξιλαράκι προσθαφαιρούμενο
που δημιουργεί την αίσθηση μασάζ.

Κωδ.: 0802787
Ref.: T29

one 
size

> Strap επικονδυλίτιδας > υποστήριξη της
    επιγονατίδας

> 100% σιλικόνης. 
    Ανατομικό προσθαφαιρούμενο μαξιλαράκι το οποίο δημιουργεί 
    την αίσθηση του μασάζ.

Αμφιδεξιο Αμφιδεξιο

Περιαγκώνιο επικονδυλίτιδας
Μοttio Υποεπιγονατιδικό Strap 

Μοttio

αθλητική σειρά

> Πάντα σε 
κίνηση



12

Νέα σειρά 
προϊόντων 
όρθωσης για 
αθλητικές 
δραστηριότητες

13

Οι ελαστικοί επίδεσμοι Aqtivo, 
δομημένοι με ελαφριές και εύκαμπτες 
3D ίνες, προσαρμόζονται σαν ένα 
δεύτερο δέρμα, παρέχοντας μια 
απαλή και ευεργετική συμπίεση κατά 
τη διάρκεια της αθλητικής πρακτικής.

Οι επιλεκτικές περιοχές συμπίεσης, 
προστατεύουν τους μυς και τις 
αρθρώσεις από υπερφόρτωση, 
ευνοούν την κυκλοφορία του αίματος 
και αυξάνουν τη αθλητική απόδοση.

Ένας αποτελεσματικός σύμμαχος για τους αθλητές

Σχεδιασμένα για μέγιστη αναπνοή, 
όλοι οι ελαστικοί επίδεσμοι Aqtivo 
ενσωματώνουν το ύφασμα AirQuick, 
το οποίο απορροφά γρήγορα και 
αποβάλλει την υγρασία προς τα έξω, 
επιτρέποντας τη συνεχή ροή του 
αέρα.

Δέρμα στεγνό, Απόλυτη άνεση.

Ανατομικό σχήμα για ασφαλέστερη 
εφαρμογή
- Μείωση του βαθμού συμπίεσης

- Ολοκληρωμένο σύστημα 
αντιολισθητικής 

προστασίας
- Χωρίς ραφές 
για μεγαλύτερη 
άνεση & χωρίς 
ερεθισμούς.
- Πλευρική 

σταθεροποίηση 
για παραμονή στο 

σημείο εφαρμογής.

AirQuick

Τεχνολογία που
σου ταιριάζει

Πηχεοκαρπικός Νάρθηκας Ελαστικός AQTIVO SPORT

Ύφανση3D χωρίς ραφές
Ref.: P704

Κωδ.: 0802614

Κωδ.: 0802624

Κωδ.: 0802625

Κωδ.: 0802626

Κωδ.: 0802615

Κωδ.: 0802616

Χαρακτηριστικά:
Περιδέστε τον καρπό για την επιλεκτική 
ενίσχυση συμπίεσης. Χωρίς ραφή για 
μεγαλύτερη άνεση & χωρίς ερεθισμούς. 
Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:
Ήπια οστεοαρθρίτιδα του καρπού, 
διαστρέμματα, μετά από τραυματισμό ή 
μετεγχειρητικές φλεγμονώδεις καταστάσεις, 
τενονσινοβίτιδα. Προληπτικό μέτρο κατά 
τη διάρκεια αθλητικών και εργασιακών 
δραστηριοτήτων.

Size Measurement 
(cm)*

S 14 - 17

M 17 - 20

L 20 - 24

Επιστραγαλίδα Ελαστική με Επίθεμα Σιλικόνης & 
Δεσίματα Σταυρωτά AQTIVO SPORT

Ref.: P706

Χαρακτηριστικά:
Λειτουργική εφαρμογή οκτωειδούς δέστρας που επιτρέπει 
την επιλεκτική ακινητοποίηση και παρέχει σταθερότητα 
κάτω από υψηλά φορτία.
Ανατομικό σχήμα.
Ανατομική επένδυση σιλικόνης που βοηθά στη διασπορά 
της έντασης και στη μείωση του στρες στον αστράγαλο, 
παρέχοντας σταθεροποίηση.
Χωρίς ραφή για μεγαλύτερη άνεση χωρίς ερεθισμούς.
Αμφιδεξιο.

Ενδείξεις:
Ήπια οστεοαρθρίτιδα και αρθρίτιδα του αστραγάλου, 
μικρές βλάβες και αστάθεια, ενοχλήσεις των αρθρώσεων, 
παραμορφώσεις, χρόνιος ερεθισμός, μετεγχειρητική και 
μετά τον τραυματισμό, αδυναμία των συνδέσμων.
Προληπτικό μέτρο κατά τη διάρκεια αθλητικών και 
εργασιακών δραστηριοτήτων. 

Περιφέρεια καρπού

Size Measurement 
(cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

Περιφέρεια αστραγάλου

Επιγονατίδα Ελαστική με Μπανέλες & Επίθεμα Σιλικόνης
AQTIVO SPORT

Ref.: P701

Χαρακτηριστικά:
Ανατομικό μαξιλάρι επιγονατίδας που κεντράρει την 
επιγονατίδα. Ενσωματωμένο σύστημα αντιολισθητικής 
προστασίας για την αποφυγή ολίσθησης από την όρθοση, 
Μαλακός κυκλικός δακτύλιος. Πλευρική ενίσχυση για 
καλύτερο έλεγχο. Χωρίς ραφή για μεγαλύτερη άνεση χωρίς 
ερεθισμούς.
Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:
Ήπια οστεοαρθρίτιδα και αρθρίτιδα του γόνατος, 
ελαφρύς τραυματισμός και αστάθεια, ήπια διαστρέμματα, 
μετεγχειρητικές φλεγμονώδεις καταστάσεις.

Size Measurement 
(cm)*

S 32 - 35

M 36 - 39

L 40 - 46

XL 47 - 52
lower limb

Upper part of 
the thigh 
circumference

Knee 
circumference

Calf 
circumference

Brace 
height

Ankle 
circumference

Shoe 
number

neck
Circumference 
and neck 
height

spine
Waist
circumference

Hip
circumference

Circumference 
under breast

Hip 
circumference 
and height to 
sternal plate

upper limb
Arm 
circumference 
(A) and shoulder 
circumference 
(B)

Wrist and 
thumb 
circumference

Finger width 
in the 
proximal 
interphalange
al joint

Band 
width

Elbow 
circumference

Hand palm 
width

Finger 
circumference 
in the proximal 
interphalangeal 
joint

Splint
length

Forearm 
length and 
hand palm

Hand palm 
circumference

Finger 
circumference 
in the distal 
interphalangeal 
joint

Wrist 
circumference

Lenght from 
palmar crease 
to distal finger 
joint

Distal 
interphalange
al joint length

Height patient

Circumference
under breast, 
waist and hip

Waist and hip 
circumference

Width of the   
fingers at the   
first phalanx 

Περιφέρεια γονάτου

Κωδ.: 0802620

Κωδ.: 0802621

Κωδ.: 0802622

Κωδ.: 0802623
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Ύφανση  
AirQuick
Σχεδιασμένο για μέγιστo αερισμό, τα 
Activo Skin περιέχουν ύφασμα AirQuick, 
τα οποία απορροφούν γρήγορα και 
αποβάλλουν την υγρασία προς τα έξω, 
επιτρέποντας συνεχή ροή αέρα.

Στεγνό δέρμα για μέγιστη άνεση.   

> Ανατομικό σχήμα για
    ασφαλέστερη εφαρμογή
>  Μείωση του βαθμού συμπίεσης
>  Ενσωματωμένο σύστημα
    αντιολισθητικής προστασίας
>  Χωρίς ραφές για μεγαλύτερη
    άνεση χωρίς ερεθισμούς.
> Πλευρική σταθεροποίηση ώστε
    να παραμένει στην θέση του.

15

Νέα σειρά σχεδιασμένη για καθημερινή χρήση

Περιαγκωνίδα Ελαστική με Επίθεμα Σιλικόνης 
AQTIVO SPORT 

Ref.: P707

Χαρακτηριστικά:
Ανατομική επένδυση σιλικόνης για πλευρική 
επικονδυλίτιδα.
Ο ιμάντας του αντιβράχιου ενισχύει επιλεκτικά 
την πίεση.
Χωρίς ραφή για μεγαλύτερη άνεση χωρίς 
ερεθισμούς.
Αμφιδεξιο.

Ενδείξεις:
Ήπια οστεοαρθρίτιδα του αγκώνα, πλευρική 
και μεσαία επικονδυλίτιδα, μετεγχειρητικές 
φλεγμονώδεις καταστάσεις, μετά από 
τραυματισμό, τενοντίτιδα, ελαφρύ μώλωπα.

lower limb
Upper part of 
the thigh 
circumference

Knee 
circumference

Calf 
circumference

Brace 
height

Ankle 
circumference

Shoe 
number

neck
Circumference 
and neck 
height

spine
Waist
circumference

Hip
circumference

Circumference 
under breast

Hip 
circumference 
and height to 
sternal plate

upper limb
Arm 
circumference 
(A) and shoulder 
circumference 
(B)

Wrist and 
thumb 
circumference

Finger width 
in the 
proximal 
interphalange
al joint

Band 
width

Elbow 
circumference

Hand palm 
width

Finger 
circumference 
in the proximal 
interphalangeal 
joint

Splint
length

Forearm 
length and 
hand palm

Hand palm 
circumference

Finger 
circumference 
in the distal 
interphalangeal 
joint

Wrist 
circumference

Lenght from 
palmar crease 
to distal finger 
joint

Distal 
interphalange
al joint length

Height patient

Circumference
under breast, 
waist and hip

Waist and hip 
circumference

Width of the   
fingers at the   
first phalanx 

Περιφέρεια αγκώνα

Μέγεθος Mέτρηση (cm)*

S 23 - 27

M 27 - 31

L 31 - 35

Κωδ.: 0802617

Κωδ.: 0802618

Κωδ.: 0802619

Τελευταίας Γενιάς Νάρθηκας Aντίχειρα

Ζώνες αερισμού και εξαερισμού.
Κατασκευασμένο από αεριζόμενο 
βελούδο και υλικά τελευταίας γενιάς 
(αφρός, βελούδο, σπόγγος).

Σύστημα ακινητοποίησης.
Αποτελείται από έναν ελαστικό 
αλουμινένιο νάρθηκα, ο οποίος μπορεί 
να διαμορφωθεί σύμφωνα με τη 
μορφολογία του ασθενούς.

Αμφιδεξια Σχεδίαση.
Ο σχεδιασμός επιτρέπει στο στήριγμα 
να χρησιμοποιείται στο αριστερό και 
στο δεξί χέρι. 

Νάρθηκας Ακινητοποίησης 
Αντίχειρα ΑΙR MED

Ref.: AM202G

Χαρακτηριστικά:
Σταθεροποίηση και ακινητοποίηση.

Ενδείξεις:
Σύνδρομο De Quervain.
Μετατραυματική ακινητοποίηση 
αντίχειρα.

Mετρήσεις (cm)*

S 14 - 18 5 - 7

L 18 - 22 6 - 8

              

AM202G             Grey

Περιφέρεια καρπού

Κωδ.: 0802789

Κωδ.: 0802790

Καρπός
Μεγέθη

Αντίχειρας

14
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Περικάρπιο Ελαστικό Μπεζ AQTIVO SKIN

Eπιστραγαλίδα ελαστική με επίθεμα Σιλικόνης 
AQTIVO SKINRef.: P703BG

Χαρακτηριστικά:
Με ιμάντα περίδεσης καρπού. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:
Σταθεροποίηση και συμπίεση μετά από 
τραυματισμούς στον καρπό.
Ήπια οστεοαρθρίτιδα του καρπού, γενικός πόνος 
στον καρπό, τενοντίτιδα, ελαφρύ μώλωπα.
Προληπτικό μέτρο κατά τη διάρκεια αθλητικών και 
εργασιακών δραστηριοτήτων.

Περιαγκωνίδα Ελαστική AQTIVO SKIN

Ref.: P705BG

Χαρακτηριστικά:
Μαλακό πάτημα και στην περιοχή της πτέρνας. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:
Σταθεροποίηση και συμπίεση μετά από μικρές βλάβες 
στον αστράγαλο. Ήπια οστεοαρθρίτιδα και αρθρίτιδα 
του αστραγάλου, μικρές βλάβες και αστάθεια, ενοχλήσεις 
των αρθρώσεων, παραμορφώσεις και εκρήξεις, χρόνιος 
ερεθισμός, μετεγχειρητικός και μετά τον τραυματισμό, 
αδυναμία των συνδέσμων. Προληπτικά μέτρα κατά 
τη διάρκεια του αθλητισμού και των εργασιακών 
δραστηριοτήτων. 

Mετρήσεις (cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

Ref.: P707BG

Χαρακτηριστικά:
Ανατομική επένδυση για επικονδυλίτιδα. Αντιβράχιο με 
ρυθμιζόμενο Strap.
Μαλακή περιοχή αντιβραχίου και αγκώνα. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:
Σταθεροποίηση και συμπίεση μετά από ελαφρά τραύματα 
στον αγκώνα.
Ήπια οστεοαρθρίτιδα του αγκώνα, πλευρική και μεσαία 
επικονδυλίτιδα, μετεγχειρητικές φλεγμονώδεις καταστάσεις, 
μετά τον τραυματισμό, τενοντίτιδα, ελαφρύ μώλωπα. 
Προληπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια του αθλητισμού και 
των εργασιακών δραστηριοτήτων. 

Μέγεθος Mετρήσεις 
(cm)*

S 23 - 27

M 27 - 31

L 31 - 35

Περιφέρεια αγκώνα.
Αμφιδεξιο

one 
size
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Επιστραγαλίδα Ελαστική με Επίθεμα Σιλικόνης 
& Σταυρωτά Δεσίματα AQTIVO SKIN

Ref.: P706BG

Χαρακτηριστικά:
Μαλακή περιοχή καμάρας και πτέρνας. 
Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:
Σταθεροποίηση και συμπίεση μετά από μικρές 
βλάβες στον αστράγαλο.
Ήπια οστεοαρθρίτιδα και αρθρίτιδα του 
αστραγάλου, μικρές βλάβες και αστάθεια, 
ενοχλήσεις των αρθρώσεων, παραμορφώσεις 
και εκρήξεις, χρόνιος ερεθισμός, μετ 
εγχειρητικός και μετά τον τραυματισμό, 
αδυναμία των συνδέσμων.
Προληπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια των 
αθλητικών και εργασιακών δραστηριοτήτων.

Επιγονατίδα Ελαστική AQTIVO SKIN
Ref.: P700BG

Χαρακτηριστικά:
Ενσωματωμένο σύστημα αντι - ολισθητικής προστασίας. 
Μαλακός δακτύλιος. Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:
Σταθεροποίηση και συμπίεση μετά από μικρές βλάβες στο 
γόνατο. Ήπια οστεοαρθρίτιδα και αρθρίτιδα του γόνατος, 
ελαφρύ τραυματισμό και αστάθεια, ήπια διαστρέμματα, 
φλεγμονές.
Προληπτικό μέτρο κατά τη διάρκεια αθλητικών και 
εργασιακών δραστηριοτήτων.

Περιφέρεια γονάτου.

Επιγονατίδα Ελαστική με Μπανέλες & Επίθεμα 
Σιλικόνης AQTIVO SKIN

Ref.: P701BG

Χαρακτηριστικά:
Ενσωματωμένο σύστημα αντί - ολισθητικής προστασίας. 
Μαλακή ιγνυακή περιοχή και γόνατο. Αμφιδεξιο.

Ενδείξεις:
Σταθεροποίηση και συμπίεση μετά από μικρές βλάβες στο 
γόνατο.
Ήπια οστεοαρθρίτιδα και αρθρίτιδα του γόνατος, ελαφριά 
βλάβη και αστάθεια, ήπια διαστρέμματα, άρθρωση και 
φλεγμονή, μετ’ εγχειρητικές φλεγμονώδεις καταστάσεις, 
επαναλαμβανόμενη άρθρωση, τάση προς αστάθεια. 
Προληπτικό μέτρο κατά τη διάρκεια των αθλητικών και 
εργασιακών δραστηριοτήτων. 

Mετρήσεις (cm)*

S 32 - 35

M 36 - 39

L 40 - 46

XL 47 - 52

Mετρήσεις (cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

Περιφέρεια αστραγάλου.
Αμφιδεξιο.

Περιφέρεια αστραγάλου.
Αμφιδεξιο.

Mετρήσεις (cm)*

S 32 - 35

M 36 - 39

L 40 - 46

XL 47 - 52

bilateral

Χαρακτηριστικά:
Με ιμάντα περίδεσης καρπού. Αμφιδέξιο..

Ενδείξεις:
Σταθεροποίηση και συμπίεση μετά από τραυματισμούς 
στον καρπό.
Ήπια οστεοαρθρίτιδα του καρπού, μετά τον 
τραυματισμό ή μετ’εγχειρητικές, φλεγμονώδεις 
καταστάσεις, τενοντίτιδα.
Προληπτικό μέτρο κατά τη διάρκεια αθλητικών και 
εργασιακών δραστηριοτήτων.

Μέγεθος Mετρήσεις
(cm)*

S 14 - 17

M 17 - 20

L 20 - 24

Περιαγκώνιο ελαστικό 
με πίεστρο σιλικόνης 
μπεζ AQTIVO SKIN
Αμφιδεξιο

Περιφέρεια γονάτου.

Ύφανση  
AirQuick

Σχεδιασμένο για μέγιστo αερισμό, τα 
Activo Skin περιέχουν ύφασμα AirQuick, 

τα οποία απορροφούν γρήγορα και 
αποβάλλουν την υγρασία προς τα έξω, 

επιτρέποντας συνεχή ροή αέρα.
Στεγνό δέρμα για μέγιστη 

άνεση.   

Πηχεοκαρπικός Νάρθηκας Ελαστικός 
Μπεζ AQTIVO SKIN

Ref.: P704BG
Ύφανση  

AirQuick
Σχεδιασμένο για μέγιστo αερισμό, τα 

Activo Skin περιέχουν ύφασμα AirQuick, 
τα οποία απορροφούν γρήγορα και 

αποβάλλουν την υγρασία προς τα έξω, 
επιτρέποντας συνεχή ροή αέρα.

Στεγνό δέρμα για μέγιστη 
άνεση.   

Κωδ.: 0802631

Κωδ.: 0802632

Κωδ.: 0802633

Κωδ.: 0802627

Κωδ.: 0802628

Κωδ.: 0802629

Κωδ.: 0802630

Κωδ.: 0802645

Κωδ.: 0802642
Μέγεθος

Μέγεθος

Μέγεθος

Μέγεθος

Κωδ.: 0802643

Κωδ.: 0802644

Κωδ.: 0802634

Κωδ.: 0802635

Κωδ.: 0802636
Κωδ.: 0802637

Κωδ.: 0802646

Κωδ.: 0802647

Κωδ.: 0802638

Κωδ.: 0802639

Κωδ.: 0802640

Κωδ.: 0802641
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Τελευταίας Γενιάς Νάρθηκας Aντίχειρα

Ζώνες αερισμού και εξαερισμού.
Κατασκευασμένο από αεριζόμενο 
βελούδο και υλικά τελευταίας γενιάς 
(αφρός, βελούδο, σπόγγος).

Σύστημα ακινητοποίησης.
Αποτελείται από έναν ελαστικό 
αλουμινένιο νάρθηκα, ο οποίος μπορεί 
να διαμορφωθεί σύμφωνα με τη 
μορφολογία του ασθενούς.

Αμφιδεξια Σχεδίαση.
Ο σχεδιασμός επιτρέπει στο στήριγμα 
να χρησιμοποιείται στο αριστερό και 
στο δεξί χέρι. 

Νάρθηκας Ακινητοποίησης 
Αντίχειρα ΑΙR MED

Ref.: AM202G

Χαρακτηριστικά:
Σταθεροποίηση και ακινητοποίηση.

Ενδείξεις:
Σύνδρομο De Quervain.
Μετατραυματική ακινητοποίηση 
αντίχειρα.

Mετρήσεις (cm)*

S 14 - 18 5 - 7

L 18 - 22 6 - 8

              

AM202G             Grey

Περιφέρεια καρπού

Κωδ.: 0802789

Κωδ.: 0802790

Καρπός
Μεγέθη

Αντίχειρας

18 19

Άνω άκρο
Άνω άκρο

Ref.: 943

Νάρθηκας Πηχεοκαρπικός με Αντίχειρα
από Τhermo - Foam

Χαρακτηριστικά:
Όρθωση καρπού με διπλό στρώμα από θερμο - 
αφρό. 45% ελαφρύτερο βάρος, ακτινοδιαπερατό με 
σύστημα αερισμού. Μια συσκευή θερμού αέρα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την ρύθμηση και διαμόρφωση 
του νάρθηκα κατά την τοποθέτηση του. Εύκολο στη 
διαμόρφωση κρατώντας τη συσκευή θερμού αέρα σε 
απόσταση 15-20 cm και τον αέρα στους 160 ° C.
Ενδείξεις:
Ενδείκνυται για νευρολογικές βλάβες περιφερικής ή 
κεντρικής προέλευσης (χαλαρή παράλυση, σπαστική 
παράλυση). Πρόληψη και θεραπεία παραμορφώσεων 
ρευματικής προέλευσης.

Περίμετρο καρπού.
Δεξιά ή αριστερά (R, L).

Παλάμη 
(cm)*

Μήκος
(cm)

S 7 - 8 28
M 8 - 9

33
L 9 - 10

Μεγέθη

ΚΩΔ.: 0802720 L

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΔΕΞΙ

ΚΩΔ.: 0802723 R

ΚΩΔ.: 0802724 R

ΚΩΔ.: 0802725 R

ΚΩΔ.: 0802721 L

ΚΩΔ.: 0802722 L
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S 12 - 15

20
M 15 - 17
L 17 - 19

XL 19 - 21

Κοντός Ελαστικός Νάρθηκας Σταθεροποίησης 
Καρπού με ‘Ελασμα “Essencial”

Ref.: C500

Χαρακτηριστικά:
Με αφαιρούμενη μπανέλα αλουμινίου, για τη 
σταθεροποίηση της άρθρωσης του καρπού 
ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.
Με αυτοκόλλητο Velcro για εύκολο άνοιγμα, 
ρύθμιση, τοποθέτηση και αφαίρεση.
Εσωτερικό ύφασμα με αποτέλεσμα “micro-
massage”
για την προώθηση της κυκλοφορίας του 
αίματος.

Ενδείξεις:
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, σύνδρομο του 
καναλιού του Guyon, σύνδρομο De Quervain, 
τενοντίτιδα, τραυματισμοί συνδέσμων, τραύμα, 
μετεγχειρητικός, σταθεροποιητής καρπού 
κατάλληλο για αθλητικούς τραυματισμούς.

Μακρύς Ελαστικός Νάρθηκας Ακινητοποίησης 
Καρπού με Eλασμα “Essencial”

Χαρακτηριστικά:
Με αφαιρούμενη μπανέλα αλουμινίου για τη 
σταθεροποίηση της άρθρωσης του καρπού ανάλογα 
με τις ανάγκες του ασθενούς.
Με κλείστρο Velcro για εύκολο άνοιγμα, ρύθμιση, 
τοποθέτηση και αφαίρεση του νάρθηκα.
Διαθέτει ελαστικό ιμάντα στην περιοχή του καρπού 
για μεγαλύτερη εφαρμογή και σταθερότητα.
Εσωτερικό ύφασμα με αποτέλεσμα “micro-massage”
για την προώθηση της κυκλοφορίας του αίματος.

Ενδείξεις:
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, σύνδρομο του 
καναλιού του Guyon, σύνδρομο De Quervain, 
τενοντίτιδα, τενονσινίτιδα, τραυματισμούς 
συνδέσμου, τραύμα, μετεγχειρητικό, 
σταθεροποιητής καρπού και αθλητικοί τραυματισμοί.

Περίμετρο καρπού.
Δεξιά ή αριστερά (R, L).

Μέγεθος   Καρπός (cm)  Μήκος (cm)

Ref.: C400

Χαρακτηριστικά:
Με 2 αφαιρούμενες και διαμορφώσιμες μπανέλες 

αλουμινίου, τοποθετημένες σε σχήμα V, παρέχοντας 

υψηλή σταθερότητα και μεγαλύτερη άνεση.

Αγκαλιάζει τον καρπό σταθερά κρατώντας το χέρι 

ελεύθερο για περισσότερη άνεση.

Με κλείστρο Velcro για εύκολο άνοιγμα, ρύθμιση, 

τοποθέτηση και αφαίρεση του νάρθηκα.

Εσωτερικό ύφασμα με αποτέλεσμα “micro-massage”

για την προώθηση της κυκλοφορίας του αίματος.

Ενδείξεις:
Σταθεροποίηση και προστασία του αντίχειρα, προστασία 

μετά από τραυματισμό, αστάθεια, ερεθισμό.

Αθλητικά τραύματα (π.χ. αντίχειρα του σκιέρ).

S 12 - 15

22
M 15 - 17
L 17 - 19

XL 19 - 21

Χαρακτηριστικά:
Η σειρά προϊόντων ESSENCIAL περιλαμβάνει 
ενσωματωμένους και αφαιρούμενους νάρθηκες 
αλουμινίου στην περιοχή των παλάμων και / ή 
των αντίχειρων για εξατομικευμένη, άνετη και 
αποτελεσματική σταθεροποίηση των αρθρώσεων.
Αναπνεόμενο ύφασμα.
Χωρίς λάτεξ.
Εσωτερικό ύφασμα με “micro - masagge”. 
Ασφαλές δέσιμο.

Ενδείξεις:
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, σύνδρομο του 
καναλιού του Guyon, σύνδρομο De Quervain, 
τενοντίτιδα, τραύματα συνδέσμου, θλάσεις,
κακώσεις καρπού, ακινητοποίηση μετ΄εγχειρητικών
καταστάσεων.

S 12 - 15

6
M 15 - 17
L 17 - 19

XL 19 - 21

NEW

Περίμετρο καρπού.
Δεξί ή αριστερό (R, L).

Περίμετρο καρπού.
Αμφιδεξιο

Ref.: C600

Μέγεθος   Καρπός (cm)   Μήκος (cm)

Ελαστικός Νάρθηκας Ακινητοποίησης Καρπού & 
Αντίχειρα “Essencial”

Μέγεθος   Καρπός (cm)   Μήκος (cm)

Κωδ.: 0802700 L

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΔΕΞΙ

Κωδ.: 0802704 R

Κωδ.: 0802705 R

Κωδ.: 0802706 R
Κωδ.: 0802707 R

Κωδ.: 0802701 L

Κωδ.: 0802702 L

Κωδ.: 0802703 L

Κωδ.: 0802708 L Κωδ.: 0802712 R

Κωδ.: 0802713 R
Κωδ.: 0802714 R

Κωδ.: 0802715 R

Κωδ.: 0802709 L

Κωδ.: 0802710 L

Κωδ.: 0802711 L

Κωδ.: 0802716

Κωδ.: 0802717

Κωδ.: 0802718

Κωδ.: 0802719

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΔΕΞΙ
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Φάκελος Ανάρτησης
Ref.: 901

Χαρακτηριστικά:

Ο Φάκελος ανάρτησης κατασκευάζεται 

από αναπνεόμενο ύφασμα προσφέροντας 

υψηλή άνεση. Σχεδιασμένο με σύστημα 

ρυθμίσεως και Velcro® το οποίο επιτρέπει 

την προσαρμογή στην πιο κατάλληλη, για 

τον ασθενή, θέση .

Ενδείξεις:

Κράτημα του τραυματισμένου βραχίονα 

στη σωστή θέση.

Φάκελος Ανάρτησης Παιδικός
Ref.: 907

Χαρακτηριστικά:

Κατασκευασμένο από βαμβάκι και πολυεστέρα. 

Εύκολη προσαρμογή. 

Διαστάσεις του βραχίονα 28 x 14 cm.

Ενδείξεις:

Κράτημα τραυματισμένου βραχίονα σε σωστή 

θέση.

Μέγεθος   Μήκος (cm)* 

S 28 - 36 

M 35 - 42

L 41 - 49

XL 48 - 56

Ακινητοποιητής Ώμου - Βραχίονα
Ref.: 903

Χαρακτηριστικά:
Κατασκευασμένο από μαλακό ύφασμα. Ρυθμιζόμενο 
κατά ύψος με αγκράφα και Velcro®. Σχεδιασμένο με 
ζώνη ακινητοποίησης.

Ενδείξεις:
Εξάρθρωση ώμου και άλλες παθολογίες που απαιτούν 
ακινητοποίηση ώμου ή στήριξη αντιβραχίονα.

Ακινητοποιητής Ώμου
Ref.: 902

Χαρακτηριστικά:
Ορθή ακινητοποίηση. Οι ιμάντες ώμου που διασχίζουν 
το πίσω μέρος παρέχουν καλύτερη υποστήριξη και 
άνεση. 
Πρόσθετος ιμάντας περιμετρικά του κορμού για 
καλύτερη ακινητοποίηση του ώμου & βραχίονα.

Ενδείξεις:
Εξάρθρωση ώμου και άλλες παθολογίες που απαιτούν 
ακινητοποίηση ώμων ή στήριξη αντιβραχίονα. 

Μέγεθος Μήκος (cm)*

S 28 - 36 

M 35 - 42

L 41 - 49

XL 48 - 56

Sizes Length (cm)*

S/M 28 - 41 

L/XL 40 - 55

Μήκος βραχίονα 
και παλάμης. 
Αμφιδεξιο

one 
size

bilateral

Μήκος 
βραχίονα και 
παλάμης. 
Αμφιδεξιο

Μήκος βραχίονα και 
παλάμης.
Αμφιδεξιο

Ώμος Ώμος

Κωδ.: 0802685

Κωδ.: 0802689

Κωδ.: 0802686

Κωδ.: 0802687

Κωδ.: 0802688

Κωδ.: 0802827

Κωδ.: 0802690

Κωδ.: 0802691

Κωδ.: 0802692

Κωδ.: 0802693

Κωδ.: 0802828
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Νάρθηκας Ακινητοποίησης Ώμου
Ref.: 904 30º/45º

Χαρακτηριστικά:
Αποτελείται από ένα μαξιλάρι με βάση που επιτρέπει μια γωνία απαγωγής 30 ° 
για τον ώμο. Δύο δυνατότητες προσαρμογής:
1. Λωρίδες βραχιόνων που συνδέονται με το Velcro® στη ζώνη 
    στερέωσης του ιμάντα.
2. Προσάρτηση στη θέση της μέσης και ακινητοποίηση του αγκώνα 
    και του αντιβραχίου.
Αξεσουάρ 904:
904 02: κλίση 15°. Η κλίση εξασφαλίζει πλήρη στήριξη στην αξονική ζώνη.
Όλα τα κομμάτια συνδέονται με γάντζο / βρόχο τύπου Velcro®. Συνδέοντας την 
κλίση 15° με την όρθωση των 30°, επιτυγχάνεται γωνία απόκλισης 45°.

Ενδείξεις:
Μετ εγχειρητικές θεραπείες στον ώμο. Προσθετική ώμου.
Κατάγματα της κεφαλής του βραχιονίου. Μετα - αρθροσκόπηση του ώμου.

Νάρθηκας Ακινητοποίησης Ώμου 
Ref.: 910 10º

Χαρακτηριστικά:
Βάση μαξιλαριού από αφρό πολυουρεθάνης 
που καλύπτεται από αφρώδες υλικό, 
ρυθμιζόμενος, αυτοκόλλητο με Velcro®. 
Το καμπύλο σχήμα ταιριάζει στη μέση του 
ασθενούς. Το μαξιλαροειδές κομμάτι ώμων 
αυξάνει τη βάση στήριξης και ελαχιστοποιεί 
την πίεση στην κλείδα.
Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:
Μετεγχειρητικές θεραπείες του ώμου, μετά 
την ανακατασκευή του τραυματισμού της 
περιστροφικής μανσέτας και την αναδόμηση 
της κάψουλας. Προσθετικη ώμου. Κατάγματα 
της κεφαλής του βραχιονίου. Μετα-
αρθροσκόπηση του ώμου.

Μέγεθος Μήκος
(cm)*

910 S 28 - 38

910 L 38 - 48

Νάρθηκας Ακινητοποίησης Κλείδας
Ref.: CLAVISAN

Χαρακτηριστικά:
Όρθωση για την ακινητοποίηση της 
κλείδας. Χρώμα σαμπάνιας.

Ενδείξεις:
Σταθερά κατάγματα της κλείδας. 
Άλλες παθολογίες όπου απαιτείται 
υποστήριξη /τέντωμα του ώμου.* Από το κέντρο της πλάτης, κάτω 

από τον ώμο, γύρω από τον ώμο 
και στο κέντρο της πλάτης.

* Mήκος βραχίονα 
  & παλάμης

Μέγεθος Ωμος(cm)* 

S 56 - 68 

M 68 - 78

L 78 - 88

XL 88 - 100

one 
size Νάρθηκας Αγκώνα Ρυθμιζόμενος Τηλεσκοπικός

Ref.: C202

Χαρακτηριστικά:
Νάρθηκας Αγκώνα σχεδιασμένος για να εμποδίζει ή να ελέγχει την κίνηση 

κατά τη διάρκεια της θεραπείας των συνδέσμων ή σταθερών καταγμάτων.

Επιτρέπει τον έλεγχο επέκτασης από 0 έως 90 ° και κάμψη από 0 ° έως 

120 ° .

Η όρθωση μπορεί να περιοριστεί σε βήματα των 10 °.

Πλευρική επεκτάσιμη ράβδος από 36 cm έως 45 cm.

Δεξί ή αριστερό (R, L).

Ενδείξεις:
Ακινητοποίηση και ρύθμιση του άνω άκρου, ακόμα και όταν απαιτείται για 

τον έλεγχο ή την παρεμπόδιση κάμψης και έκτασης διαφορών βαθμών.

Κατάγματα, μετεγχειρητικά, παθολογίες όπου απαιτείται ο έλεγχος της 

έκτασης της άρθρωσης.

one 
size

ΑγκώναςΚωδ.: 0802829

Κωδ.: 0802830

Κωδ.: 0802698 L - Αριστερό
Κωδ.: 0802699 R - Δεξί

Κωδ.:0802694

Κωδ.:0802695

Κωδ.:0802696

Κωδ.:0802697

Κωδ.: 0802831

24 25

Ώμος
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ΔάκτυλοΔάκτυλο
Νάρθηκας Δακτύλου Stack
Ref.: 947

Χαρακτηριστικά:
Νάρθηκας δακτύλου για την 
ακινητοποιήση της πρώτης 
φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης του
δαχτύλου.

Ενδείξεις:
Ενδείκνυται για την ακινητοποίηση της 
πρώτης φάλαγγας μετά από από κάταγμα 
ή χειρουργείο.

Νάρθηκας Δακτύλου Ανοικτού Τύπου
Ref.: 948

Νάρθηκας Ακινητοποίησης Δακτύλου
Ref.: 940

Περιφέρεια της απομακρυσμένης 
διαφραγματικής άρθρωσης.
Αμφίδέξιο.

Χαρακτηριστικά:
Νάρθηκας για την ακινητοποίηση 
μεσοφαλαγγικής άρθρωσης. 
Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο. 

Ενδείξεις:
Ενδείκνυται για την ακινητοποίηση.

Χαρακτηριστικά:
Ακινητοποιεί την πρώτη & δεύτερη φάλαγγα.
Παρέχει προστασία και ακινητοποίηση του 
δακτύλου.

Ενδείξεις:
Κακώσεις συνδέσμων, τενόντων, 
μετεγχειρητική.

1 5
2 5,5
3 5,8
4 6,1
5 6,3

5,5 6,8
6 7,3

Περιφέρεια της μεσοφαλαγγικής 
άρθρωσης. Αμφιδέξιο.

1 5
2 5,5
3 5,8
4 6,1
5 6,3
6 7,3

S 5,5
M 7
L 8

XL 9,5

Ref.: 941 

Χαρακτηριστικά:
Ο νάρθηκας του δακτύλου είναι 
κατασκευασμένος από μαλακό 
αλουμίνιο, το οποίο ακινητοποιεί την
πρώτη & δεύτερη φάλαγγα.

Ενδείξεις:
Έντονες ή τραυματικές διεργασίες 
στα χέρια των δακτύλων. 
Κακώσεις φαλαγγοφαλαγγικής και 
μεσοφαλαγγικής άρθρωσης.

S 5,7
M 7
L 7,6

Νάρθηκας Δακτύλου Οβάλ

Νάρθηκας Δακτύλου RF

Χαρακτηριστικά:
Ελαστικοί νάρθηκες που ασκούν πίεση σε 3 
σημεία, επιτρέποντας τη διόρθωση σε οποιαδήποτε 
κατεύθυνση. Πολύ αποτελεσματικά, καθώς επιτρέπουν 
στον ασθενή να συνεχίσει να πραγματοποιεί τη φυσική 
κίνηση των χεριών.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα 
περισσότεροι από ένας νάρθηκες λόγω του μειωμένου 
πλάτους τους.

Διαθέσιμα Πακέτα:
Κωδ.: 0802853 / P1008-K:
Πακέτο 44 τεμαχίων όλων των μεγεθών, με την 
παρακάτω ανάλυση:
Νο 2 & 15 1 ΤΕΜ / Μέγεθος
Νο 3, 4, 13 & 14 2 ΤΕΜ / Μέγεθος
Νο 11 & 12 3 ΤΕΜ / Μέγεθος
Νο 5 & 10 4 ΤΕΜ / Μέγεθος
Νο 6, 7, 8 & 9 5 ΤΕΜ / Μέγεθος

Κωδ.: 0802868/ P1008-S: 
Πακέτο 14 τεμαχίων,  1 τεμάχιο ανά μέγεθος.

Ενδείξεις:
Ενδείκνυται σε κατάγματα, δυσμορφίες δακτύλων 
& νυχιών.

2, 3, 4 4,3 - 4,95
4, 5, 6 4,95 - 5,7
6, 7, 8 5,7 - 6,14

8, 9, 10 6,14 - 6,8
10, 11, 12 6,8 - 7,4
13, 14, 15 7,65 - 8,2

Περιφέρεια του 
δακτύλου στη βάση 
του. Αμφιδέξιο.

Μήκος Νάρθηκα.
Αμφιδέξιο.

Περιφέρεια της 
μεσοφαλαγγικής άρθρωσης. 
Αμφιδέξιο.

Μεγέθη              Περιφέρεια (cm)

Μεγέθη              Περιφέρεια (cm)

Μεγέθη              Περιφέρεια (cm)

Μεγέθη                Μήκος (cm)

Μεγέθη               Δάκτυλο (cm)

26 27

Κωδ.: 0802832

Κωδ.: 0802833

Κωδ.: 0802834

Κωδ.: 0802835

Κωδ.: 0802836

Κωδ.: 0802837

Κωδ.: 0802838

Κωδ.: 0802839

Κωδ.: 0802840
Κωδ.: 0802841

Κωδ.: 0802842
Κωδ.: 0802843

Κωδ.: 0802845

Κωδ.: 0802846

Κωδ.: 0802847

Κωδ.: 0802848

Κωδ.: 0802849

Κωδ.: 0802850

Κωδ.: 0802851

Κωδ.: 0802852

P1008 - T - 5: 
Πακέτο 5  τεμαχίων, 

του ίδιου μεγέθους 

ανά τεμάχιο

Κωδ.: / 5άδα 
0802854 / No2
0802855 / No3
0802856 / No4
0802857 / No5
0802858 / No6
0802859 / No7
0802860 / No8
0802861 / No9
0802862 / No10
0802863 / No11
0802864 / No12
0802865 / No13
0802866 / No14
0802867 / No 15
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Αυχένας

Αυχένας

28
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Αυχενικό Κολάρο 2 σε 1 
(Μαλακό & Ημίσκληρο)

Ref.: CC121

Χαρακτηριστικά:
Κολάρο από αφρό πολυουρεθάνης 
καλυμμένο από βαμβάκι.
Κατασκευασμένο κολάρο με πλαστική 
ενίσχυση από πολυαιθυλένιο 1 mm, 
παρέχοντας μεγαλύτερη ακαμψία.
Αυτή η ενίσχυση μπορεί να αφαιρεθεί 
ανάλογα με τη δυσκαμψία που μπορεί να 
χρειαστεί ο ασθενής.
Μπεζ χρώμα.

Ενδείξεις:
Μέτριo τραύμα. Σοβαρή αρθρίτιδα 
αυχένα. Μέτρια δισκοειδή κήλη. Μέτρια 
διαστρέμματα. 
Μετ’εγχειρητικό, αυχενικό σύνδρομο.

Μεγέθη  Περιφέρεια
(cm)

Ύψος
(cm)

S/low 35 - 38 8

S/medium 35 - 38 9

M/medium 38 - 41 8

L/medium 41 - 43 9

L/high 41 - 43 11

XL/medium 43 - 48 9

XL/high 43 - 48 11

Aυχενικό Κολάρο τύπου Φιλαδέλφεια
Ref.: 961

Χαρακτηριστικά:
Κολάρα από αφρό πολυαιθυλενίου 11 mm με τραχειακή οπή που επιτρέπει τον 
αερισμό. Δυο τμήματα. Εύκολη τοποθέτηση χωρίς την ανάγκη μετακίνησης του 
ασθενούς. Ακτινοδιαπέρατα μέρη. 
Χρησιμοποιείται και σε ιατρικά επείγοντα περιστατικά.

Ενδείξεις:
Σοβαρά τραύματα. Σοβαρή αρθρίτιδα του αυχένα. Κατάγματα του αυχένα. 
Σοβαρά διαστρέμματα. Μετεγχειρητικό.

Μεγέθη
MEΤΡΗΣΕΙΣ (cm)*

 Περιφέρεια Ύψος

S/xlow

25,4-33

5,46
S/low 8

S/medium 10,54
S/high 13,08
M/xlow

33-40,6 

5,46
M/low 8

M/medium 10,54
M/high 13,08

Μεγέθη
MEΤΡΗΣΕΙΣ (cm)*

 Περιφέρεια Ύψος

L/xlow

40,6-48,3

5,46
L/low 8

L/medium 10,54
L/high 13,08

XL/xlow

+48,3

5,46
XL/low 8

XL/medium 10,54
XL/high 13,08

* Περιφέρεια και ύψος 
του λαιμού.

* Περιφέρεια και ύψος 
του λαιμού.

Νάρθηκας “Stabilizer” για κολάρο Philadelphia 
τύπου 961

Αυχενικός Νάρθηκας Ρυθμιζόμενου Ύψους

Ref.: 717247 (Κατόπιν Παραγγελίας)

Χαρακτηριστικά:
Ο νάρθηκας έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση της 
ακινητοποίησης του αυχένα σε ασθενείς που μπορεί να 
χρειαστούν υψηλότερο βαθμό ακινητοποίησης σε συνδυασμό 
με το κολλάρο Philadelphia. 
Εύκολη τοποθέτηση χάρη στα πλευρικά κλείστρα Velcro®. 
Ακτινοδιαπέρατα μέρη. Μπεζ χρώμα.
Το κολλάρο Philadelphia τύπου 961, παρέχεται ξεχωριστά. 

Ενδείξεις:
Σοβαρά τραύματα, αυχεναλγία, μετεγχειρητικά κατάγματα 
του αυχενικού.

I.M.O.

Ref.: E45 (Κατόπιν Παραγγελίας)

Χαρακτηριστικά:
Διατηρεί την ακινητοποίηση του κεφαλιού 
του ασθενούς. Το ραχιαίο τμήμα επιτρέπει 
στον ασθενή να ξαπλώσει άνετα κρατώντας 
το κεφάλι ακινητοποιημένο. Περιλαμβάνει 2 
υποστηρίγματα: της γνάθου και της ινιακής 
χώρας. Το κομμάτι της στήριξης της κάτω 
γνάθου είναι εκείνο που θα χρησιμοποιηθεί 
καθ ‘όλη τη διάρκεια της ημέρας, ωστόσο 
μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί για να 
αντικατασταθεί από την ινιακή στήριξη 
για να πραγματοποιηθούν καθημερινές 
δραστηριότητες που απαιτούν τη χρήση της 
κάτω γνάθου, όπως την σίτιση. Μπορεί να 
τοποθετηθεί στον ασθενή υπό έλξη.

Ενδείξεις:
Σοβαρή αυχεναλγία συμπιεστικής 
προέλευσης. Σοβαρά τραύματα αυχένα.
Μετ’εγχειρητικό. Κατάγματα αυχένα.

Μεγέθη Ύψος Ασθενούς
(cm)*

S -144 cm

L +144 cm

one 
size

υποστήριξη γνάθου

ινιακή 
υποστήριξη

Μετωπιαία 
υποστήριξη

Το κολάρο 961 δεν 

περιλαμβάνεται 

στον 

σταθεροποιητή

Αυχένας Αυχένας

Υψος
ασθενούς

Κωδ.: 0802669

Κωδ.: 0802671

Κωδ.: 0802672

Κωδ.: 0802673

Κωδ.: 0802674

Κωδ.: 0802675

Κωδ.: 0802676

Κωδ.: 0802791
Κωδ.: 0802792
Κωδ.: 0802793
Κωδ.: 0802794
Κωδ.: 0802795
Κωδ.: 0802796
Κωδ.: 0802797
Κωδ.: 0802798

Κωδ.: 0802799
Κωδ.: 0802800
Κωδ.: 0802801
Κωδ.: 0802802
Κωδ.: 0802803
Κωδ.: 0802804
Κωδ.: 0802805
Κωδ.: 0802806

Κωδ.: 0802807

Κωδ.: 0802808

Κωδ.: 0802809
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Σπονδυλική στήλη

Νάρθηκας Κορμού Ορθοτικός
Ref.: SP500

ΚΩΔ.: 0802768

ΚΩΔ.: 0802769

ΚΩΔ.: 0802770

ΚΩΔ.: 0802771

ΚΩΔ.: 0802772

Χαρακτηριστικά:
Ρυθμιζόμενες λουρίδες. Ελαφρύς και διαμορφώσιμος.
Άνοιγμα τύπου πεταλούδα. Οσφυϊκή ενίσχυση. Κεντρική ανατομική ζώνη.
Ελαστικές περιοχές ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.

Ενδείξεις:
Οστεοπόρωση, οστεοαρθρίτιδα και σπονδυλική αρθρίτιδα. 

Sizes
Hip 

Circumference
(cm)

Height
(cm)

S1 78 - 93 51 - 59

M1 90 - 105 51 - 59

M2 90 - 105 59 - 68

L2 103 - 120 59 - 68

L3 103 - 120 68 - 75

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΙΡΑΝΤΕΣ
Ρυθμιζόμενη για προοδευτική διόρθωση.
Αφαιρούμενη και εφαρμόσιμη για εξατομικευμένη 
εφαρμογή.
Προσαρμοσμένη για μέγιστη άνεση στη μασχάλη

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
Προωθεί και βελτιώνει την 
κατάσταση των ώμων.
Χωρίς πλευρική υποστήριξη για 
αυξημένη άνεση.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣΦΥΟΣ
Μεγαλύτερη σταθεροποίηση, 
μεγαλύτερη οσφυϊκή 
εφαρμογή. Με μεγάλα, 
στρογγυλεμένα τμήματα για 
αυξημένη άνεση

ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΕΥΠΛΑΣΤΟ
Με εύκαμπτα επάνω πτερύγια 
για την προώθηση της 
ανατομικής εφαρμογής της 
όρθωσης στους ώμους.
Διαθέτει μαλακή επένδυση 
για βελτίωση της άνεσης του 
ασθενή.

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ON / OFF

Πλήρης προσαρμοστικότητα, 
μέγιστη στερέωση.

* Η περιφέρεια του 
ισχίου και το ύψος 
από το ιερό οστό 
ως τη στερνική 
μοίρα.

Lightweight

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
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Νάρθηκας 3 σημείων

+ ελαφρύς
+ προσαρμόσιμος 

Χαρακτηριστικά:
Υλικά υψηλής ποιότητας. Βελτιωμένη λειτουργικότητα. Έλεγχος πλάτους 
Sternal και έλεγχος γωνίας. Το πλάτος και ο έλεγχος της άρθρωσης.
Ενδείξεις:
Καταγμάτα σπονδυλικής συμπίεσης. Οστεοπόρωση. Εξάρθρωση. 
Σπονδυλική αρθρίτιδα.

Νάρθηκας Κορμού 3 Σημείων C35+ 
Ref.: C35+ Avant

Η περιφέρεια του 
ισχίου και το ύψος από 
το σημείο της κόρης 
μέχρι το πέλμα της 
σπονδυλικής στήλης.

Lightweight
High frecuency 

technology 

Στερνική γωνία 
στήριξης ρυθμιζόμενη 
από έως 6ο.

Εργονομική και λειτουργική συσκευή 
στερέωσης με συρταρωτό σύστημα.

Η πυελική ζώνη αρθρώνεται 
ή σταθεροποιείται ανάλογα 
με την ανάγκη. Χρήζει 
εργαλείου για τη ρύθμιση.

Δυνατότητα 
συνεχούς 
προσαρμογής της 
στερνικής πλάκα

Νάρθηκας Κορμού 3 Σημείων C35 
Plus Basic

Ref.: C35Plus Basic

Χαρακτηριστικά:
Ρυθμιζόμενο κατά πλάτος και 
ύψος, για καλύτερη προσαρμογή. 
Οι πλευρικές ζώνες βελτιώνουν τη 
ρύθμιση και την άνεση. Η πυελική 
ζώνη μπορεί να διατηρείται σταθερή 
ή να έχει κλίση ώστε να ταιριάζει 
στις διαφορετικές κινήσεις του 
ασθενούς
Σύστημα τροχαλιών μειώνοντας τις 
προσπάθειες του ασθενούς κατά το 
κλείσιμο.

Ενδείξεις:
Κατάγματα σπονδυλικής συμπίεσης. 
Οστεοπόρωση. Εξάρθρωση. 
Σπονδυλική αρθρίτιδα.Ρυθμιζόμενη πυελική ζώνη

* Περιφέρεια ισχίου 
και ύψος από την 
ηβική ζώνη εως την 
στερνική πλάκα.

S 74 - 86 37 - 41
M 84 - 94 41 - 47
L 90 - 102 44 - 50

XL 102 - 112 47 - 54
S/M 84 - 94 37 - 41
S/L 96 - 102 41 - 48

S/XL 102 - 112 43 - 49

Μεγέθη       Ισχίο       Υψος

20% 
Ελαφρύτερο

Ισχίο (cm)* Υψος
(cm)

S 76-86 39-48

M 84-98 42-51

M/S 84-98 38-43

L 96-110 45-52

L/S 96-110 42-51

XL 106-120 48-57

XL/S 106-120 45-54

ΚΩΔ.: 0802773
ΚΩΔ.: 0802774

ΚΩΔ.: 0802775
ΚΩΔ.: 0802776

ΚΩΔ.: 0802777

ΚΩΔ.: 0802778

ΚΩΔ.: 0802779

Μεγέθη

Νάρθηκας Προστασίας Θώρακος

Κωδ.: 0802810
Ref.: EcoPrim 3

Χαρακτηριστικά:
Απλή προσαρμογή σε διαφορετικούς τύπους ασθενών. 
Κατασκευάζεται από υλικά αναπνεόμενα και πλενόμενα. 
Εργονομικές λαβές (κατασκευασμένες από ABC) για 
να προσφέρουν ένα πιο άνετο και αποτελεσματικό 
σύστημα προστασίας πρόσφυσης.
Ύφη Βελούδου δύο όψεων.

Ενδείξεις:
Συνιστάται η χρήση του τουλάχιστον κατά τη διάρκεια 
ενός μήνα μετά τη χειρουργική επέμβαση θώρακος.
Σταθεροποιεί το θώρακα μετά από καρδιολογική 
επέμβαση αποφεύγοντας δυσάρεστες συνέπειες στη 
χειρουργική τομή, σε περίπτωση βήχα.

one 
size

Τοποθετήστε το 
Ecoprime 3 σαν ένα 
γιλέκο, εισάγοντας τα 
χέρια μέσα από τους 
ιμάντες.

Με τα κλιπς κουμπωμένα, 
προσαρμόστε το μήκος του 
έτσι ώστε ο ιμάντας στήθους να 
βρίσκεται ακριβώς κάτω από τις 
μασχάλες. *

Ρυθμίστε το διάκενο μεταξύ των δακτυλίων 
(5-10 εκ.), Σφίγγοντας τον ιμάντα στο στήθος 
με το πλευρικό Velcro. Η απόσταση πρέπει 
να επιτρέπει στον ασθενή να αρπάξει το 
δαχτυλίδι με το ένα χέρι, χωρίς να τους 
φτάσει μαζί. *

* Κόψ’τε το ύφασμα που περισεύει αν χρειαστεί

Τοποθετήστε την ταινία 
κεντρικά ώστε η πρόσβαση 
των ασθενών στους 
δακτυλίους να είναι απλή ανά 
πάσα στιγμή. *

Εξηγήσετε στον ασθενή τα οφέλη της σωστής τοποθέτησης και χρήσης για γρήγορη αποθεραπεία.

ΚΩΔ.: 0802677

ΚΩΔ.:  0802678
ΚΩΔ.:  0802679
ΚΩΔ.:  0802680

ΚΩΔ.: 0802927

ΚΩΔ.: 0802928

ΚΩΔ.: 0802929

Περιφέρεια 
γοφών

Θωρακοοσφυικός Κηδεμόνας TAYLOR DUO
Ref.: Taylor Duo

Χαρακτηριστικά:
Νέα σειρά καλαίσθητης ζώνης, Τaylor Duo η οποία παρέχει 
συγκράτηση του κορμού.
Εύκολη τοποθέτηση χάρη στο ειδικό κλείσιμο του 
συστήματος Velcro® που επιτρέπει την καλύτερη 
προσαρμογή των ιμάντων των ώμων.

Ενδείξεις:
Ενδείκνυται για δυσλειτουργίες που επηρεάζουν τη 
σπονδυλική στήλη και απαιτούν την ακινητοποίηση της 
περιστροφής και της πλευρική κάμψης στο μέσο και 
στο κάτω ραχιαίο τμήμα της σπονδυλικής στήλης και σε 
ολόκληρη την οσφυϊκή περιοχή.
Κήφωση και αρχικό στάδιο οστεοπόρωσης. 

Μεγέθη Ισχίο (cm)

S 76 - 84

M 84 - 93

L 93 - 104
XL 104 - 112

Κωδ.: 0802681

Κωδ.: 0802682

Κωδ.: 0802683

Κωδ.: 0802684

Κωδ.: 0802926 XXL 112 - 130
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Σύστημα υποστήριξης απόλυτα 
προσαρμόσιμο στις ανάγκες σας.

Nάρθηκας Οσφύος 
Οptima με Χειρολαβές 
& Προσθαφαιρούμενη 
Ενίσχυση.

Ref.: 995G

Kατασκευή 
υψηλής τεχνολογίας.
Προωθεί τη διακριτικότητα, 
παρέχοντας την τελειότητα και τον 
εκσυγχρονισμό.
Το απαλό αναπνεόμενο ύφασμα και 
η οσφυϊκή υποστήριξη, μαζί με ένα 
μοντέρνο σχεδιασμό, βελτιστοποιούν 
τη σχέση μεταξύ της άνεσης και της 
στήριξης που χρειάζεται ο ασθενής.

Χειρολαβές: 
για ευκολότερη 
τοποθέτηση και 
ρύθμιση.

4 ατσάλινες 
μπανέλες για να 
εξασφαλίσουν 
την συγκράτηση 
της οσφυϊκής 
χώρας.

Περιλαμβάνει 
προσθαφαιρούμενο 
τμήμα 
οσφυϊκής χώρας 
για μεγαλύτερη 
ακινητοποίηση.

Ευέλικτος, ελαφρύς σχεδιασμός: προάγει 
την άνεση ακόμα και όταν κάθεστε.

Μicro Velcro για ασφαλή στερέωση.

Διπλοί ιμάντες για άριστη 
ακινητοποίηση και άνεση.

Κατασκευή υψηλής τεχνολογίας

Κατασκευή χωρίς ραφές

Front width Back width Ref. Xs  S M L XL XXL

Low back support 16 26 995/995G 75-82 82-90 90-100 100-110 110-120 120-130

High back support 20 30 996/996G 75-82 82-90 90-100 100-110 110-120 120-130

* Περιφέρεια 
ισχίου σε cm

Εμπρόσθιο 
πλατος

Οπίσθιο 
πλάτος

Υποστήριξη πλάτης 
χαμηλά

Υποστήριξη πλάτης  
ψηλά

Κωδ.: 
0802780

Κωδ.: 
0802781

Κωδ.: 
0802782

Κωδ.: 
0802783

Κωδ.: 
0802784

Κωδ.: 
0802785

Άκαμπτη στήριξη 
οσφυϊκής πλάτης

Νάρθηκας Θωρακοοσφυϊκός

ΚΩΔ.: 0802786 
Ref.: EspOneG

Νάρθηκας στήριξης πλάτης OPTIMA μπορεί να συνδεθεί με το 
νάρθηκα οσφύος OPTIMA για την δημιουργία θωρακοοσφυϊκού 
νάρθηκα. Η ποιότητα του 100% αναπνεόμενου υφάσματος, 
μαζί με τις ενισχυμένες
μπανέλες, παρέχουν σταθερότητα, συμπίεση και ομοιόμορφη 
στήριξη.

Κλειδαριές τύπου 
κροκόδειλου που 
επιτρέπουν την 
προσαρμογή του 
ύψους του ιμάντα

Ενισχυμένοι ιμάντες ώμου που 
μπορούν να προσαρμοστούν για 
άνετη εφαρμογή.

Ενισχυμένο κεντρικό με δύο
μεταλλικά ελάσματα 

Μικρό velcro για ασφαλή 
στερέωση σε οποιαδήποτε θέση.

Βήμα 1:
κόψτε το λουράκι

Βήμα 2:
τοποθετήστε τον 
ιμάντα μέσα στο 

κλείσιμο
χρ

ώ
μα

τα

Θωρακοοσφυϊκή
υποστήριξη

Άκαμπτη Θωρακοοσφυϊκή
υποστήριξη

Συνδυασμοί

optima.prim.es

995G EspOneG
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Χαρακτηριστικά:
Ημι-άκαμπτη οσφυϊκή υποστήριξη με διπλό ιμάντα συμπίεσης 
και διπλό σταυρωτό κράτημα στο πίσω μέρος. Επιτρέπει 
την προσαρμογή της συμπίεσης ανάλογα με την εξέλιξη του 
τραυματισμού. Διαθέτει 4 χαλύβδινες μπανέλες στο πίσω μέρος 
που προσαρμόζονται στην ανατομία του ασθενούς, παρέχοντας 
πρόσθετη υποστήριξη.

Ενδείξεις:
Μέτριος πόνος στην πλάτη, πρόληψη τραυματισμών, 
οσφυαλγία, εκφυλιστικές διεργασίες της οσφυϊκής μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης, κήλη δίσκου, σπονδυλόλυση και οσφυϊκή 
σπονδυλολίσθηση, μετεγχειρητικές οσφυϊκές θεραπείες, χρήση 
μετά από κηδεμόνες.

Ζώνη Οσφύος με Διπλό Σταυρωτό 
Ιμάντα Criss Cross “Αction Fit”

+sturdy +tough

Ref.: 521BG

Η νέα σειρά Action Fit είναι κατάλληλη 
υποστήριξη οσφύος
κατασκευασμένη από αναπνεόμενα 
υλικά, δίνουν αίσθηση
“soft” και ανακουφίζουν από τον πόνο.

Η νέα σειρά Action Fit είναι κατάλληλη 
υποστήριξη οσφύος κατασκευασμένη από 
αναπνεόμενα υλικά, δίνουν αίσθηση
“soft” και ανακουφίζουν από τον πόνο.

Περιφέρεια 
μηρού

Παρέχουν 
προσθαφαιρούμενο 
τμήμα οσφύος (PL001) για 
μεγαλύτερη ακινητοποίηση.

Παρέχουν προσθαφαιρούμενο τμήμα 
οσφύος (PL001) για μεγαλύτερη 
ακινητοποίηση.

Μεγέθη Περιφέρεια
 (cm)*

Υψος μπροστά
(cm)

Υψος πίσω 
(cm)

XXS 63 - 75

16 26

XS 75 - 83

S 83 - 91

M 91 - 99

L 99 - 107

XL 107 - 115

XXL 115 - 123

Κωδ.: 0802814

Κωδ.: 0802815

Κωδ.: 0802816

Κωδ.: 0802817

Κωδ.: 0802818

Κωδ.: 0802819

Κωδ.: 0802820

Ζώνη Οσφύος με Διπλό Σταυρωτό Ιμάντα 
Criss Cross “Αction Fit” & δύο επιπλέον 
ιμάντες αυτοκόλλητους για επαύξηση της 
συμπίεσης

Ref.: 981

Χαρακτηριστικά:
Οι ζώνες CrissCross πλάτης ενισχίουν την οσφυϊκή περιοχή.
Με 4 χαλύβδινες μπανέλες που τοποθετούντε σύμφωνα με 
την ανατομία του ασθενούς. Το οσφυϊκό σύστημα CrissCross 
(σταυρωτό) είναι το πιο συνηθισμένο για στήριξη στην 
ευρεία χαμηλή περιοχή της πλάτης. Διαθέτει δύο έξτρα ζώνες 
αυτοκόλλητες για ρυθμιζομενη πίεση στην Ο.Μ.Σ.Σ

Ενδείξεις:
Lumbago, lumbosciatica, αποκατάσταση, μυϊκή αδυναμία, 
εκφυλιστική διαδικασία, οσφυαλγία.

Περιφέρεια 
μηρού

Μεγέθη    Περιφέρεια (cm)  
Μπροστά
Ύψος (cm)

Πίσω
Ύψος (cm)

Κωδ.: 0802822
Κωδ.: 0802821

Κωδ.: 0802823

Κωδ.: 0802824

Κωδ.: 0802825
Κωδ.: 0802826

S 70 - 90 26

M 90 - 110 26

Ref.: 313

Χαρακτηριστικά:
Για ήπιο πόνο ή μακράς διαρκείας θεραπεία.
Κατασκευασμένη από αεριζόμενο ύφασμα “Poromax” 
υψηλής ποιότητας & αντοχής.
Χρώμα: Μπεζ.

Ενδείξεις:
Μετεγχειρητική

Ζώνη ελαστική Μετεγχειρητική
Μεγέθη   Περιφέρεια (cm)  Ύψος (cm)

Περιφέρεια 
μηρού

Κωδ.: 0802811

Κωδ.: 0802813

Κωδ.: 0802812

L               110-130                 26

  XXL          125 -135

Διπλές ζώνες
για καλύτερο κράτημα
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Happymammy

Υποστήριξη της πλάτης της εγκύου.
Η πιο άνετη και φυσική επιλογή για 
την απόλαυση της εγκυμοσύνης.

2

5

Η ανατομική ζώνη ανυψώνει την κοιλιά σας 
για να ανακουφίσει την αίσθηση βαρύτητας 
στην περιοχή της πυέλου

Βοηθητικοί οδηγοί σωστής προσαρμογής 
της ζώνης.

Οι μπανέλες στην οσφυϊκή μοίρα 
υποστηρίζουν την πλάτη σας και 
βελτιώνουν τη στάση σας, βοηθώντας στην 
ανακούφιση του πόνου στην πλάτη.

Οι πλευρικοί ιμάντες σάς επιτρέπουν 
να προσαρμόσετε την τάση όταν είναι 
απαραίτητο.

Μοντέρνα και εξαιρετικά μαλακά ελαστικά 
υφάσματα για άνεση και ελαφρότητα.

1

3

4

ΖΩΝΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ Happymammy

ΚΩΔ.: 0802601
Ref.: 984 

Το 76% των γυναικών πάσχουν από πόνο στην πλάτη 
κάποια στιγμή κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Είναι συνήθως ήπιos στην αρχή, αλλά στη συνέχεια 
χειροτερεύει, διαρκεί περισσότερο και επεκτείνεται καθώς 
η εγκυμοσύνη εξελίσσεται.

Ενδείξεις:
Εγκυμοσύνη.

984               Beige

one 
size

40 41Κάτω άκρο

Κάτω άκρο
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Συμπίεση
Αναπνεόμενο, ελαστικό, 
βελουτέ ύφασμα το οποίο 
παρέχει την πίεση όπου 
χρειάζεται στο σημείο.

πολυ -κυψελικό 
ύφασμα

Βαμβακερό ύφασμα

Βαμβακερό ύφασμα

αφρολέξ

αφρολέξ

Βελούδινο 
ύφασμα

Άνεση
Εξαιρετικά ελαστικό και αναπνεόμενο, 
ύφασμα τεχνικής επίδρασης που 
προσαρμόζεται στη δυναμική της 
κίνησης, παρέχοντας στον ασθενή 
πλήρη άνεση.

43

Επιγονατίδα Ελαστική ΑΙR - TEX με Μπανέλες 
και Ιμάντες

Ref.: T136

Χαρακτηριστικά:
Κατασκευασμένο με ιμάντες στερέωσης που σημειώνονται 
με μπλε κουκίδα για την περιοχή του μηρού και κόκκινη 
κηλίδα κατω από το γόνατο, για την απώτερη περιοχή. 
Αμφιδεξιο.

Ενδείξεις:
Πόνος στις αρθρώσεις, τενοντίτιδα, αρθρίτιδα, 
οστεοαρθρίτιδα, επιγονατιδικά τραύματα, τραυματισμοί 
πλευρικών συνδέσμων στο γόνατο, ασθένεια Osgood-
Schlatter, μαλάκυνση χόνδρου επιγονατίδας. 
Μετά τον τραυματισμό και μετ’εγχειρητική θεραπεία.

Επιγονατίδα Ελαστική με Μπανέλες & Ιμάντες
Πολυκεντρικού Τύπου ΑΙR - TEX

Ref.: T140

Χαρακτηριστικά:
Κατασκευασμένο με ιμάντες στερέωσης που 
σημειώνονται με μπλε κουκίδα για την περιοχή του 
μηρού και κόκκινη κηλίδα κατω από το γόνατο.
Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:
Πόνος στις αρθρώσεις, τενοντίτιδα, αρθρίτιδα, 
οστεοαρθρίτιδα, επιγονατιδικά τραυμάτων, τραύματα 
πλευρικών συνδέσμων στο γόνατο, ασθένεια Osgood-
Schlatter, μαλάκυνση χόνδρου επιγονατίδας.
Μετά τον τραυματισμό και μετ’ εγχειρητική θεραπεία.

Ύψος
(cm)

Γόνατο
(cm)*

S 33 32 - 35

M 33 35 - 38

L 33 38- 41

XL 33 41 - 45

XXL 33 45 - 50

Περιφέρεια γόνατος.
Αμφιδέξιο.

Μέγεθος

Μέγεθος

Περιφέρεια γόνατος.
Αμφιδέξιο.

Υψος
(cm)

Γόνατο
(cm)*

S 33 32 - 35

M 33 35 - 38

L 33 38- 41

XL 33 41 - 45

XXL 33 45 - 50

Ύφανση με πολυ-
κυψελωτη υφή για 
μεγαλύτερη άνεση.

Ύφασμα με υψηλή 
ελαστικότητα ικανή να 
προσαρμόζεται σε όλες 
τις αλλαγές.

Ανατομικές 
ραφές για άνετη 
εφαρμογή.

Αμφιδέξιο

Αναπνεόμενα & Άνετα
σε όλα τα μεγέθη

Κωδ.: 0802648

Κωδ.: 0802653

Κωδ.: 0802654

Κωδ.: 0802655

Κωδ.: 0802656

Κωδ.: 0802657

Κωδ.: 0802649

Κωδ.: 0802650

Κωδ.: 0802651

Κωδ.: 0802652
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Λιγότερες ρυθμίσεις
Απλή συναρμολόγηση, χωρίς 
εργαλεία για ρύθμιση.

Σύστημα έκτασης 
τηλεσκοπικών ράβδων 
για την προσαρμογή 
ύψους από 46 έως και 
69 cm.

Κλείδωμα με ένα μόνο κουμπί. 
Εύκολο και άνετο στις: 0 °, 15 ° και 30 °

Ευρύ φάσμα ελέγχου σημείων κάμψης / έκτασης.
Έλεγχος ευκαμψίας από 0 ° έως 120 ° σε βήματα των 10° και 
έλεγχος της  επέκτασης από 0 ° έως 90 ° επίσης σε βήματα των 
10 °

Αναπνεομενα μαξιλαράκια με 
αντιολισθητική υφή, για μεγαλύτερη
άνεση.
Εμποδίζουν την όρθωση να γλιστρήσει 
ή να περιστραφεί γύρω από το πόδι.

Μηροκνημικός Νάρθηκας Τηλεσκοπικός με ΓωνιόμετροΜηροκνημικός Νάρθηκας Τηλεσκοπικός με Γωνιόμετρο

 
Κωδ.: 0802668

one 
size

Παρουσιάζοντας το νέο βελτιστοποιημένο 
τηλεσκοπικό νάρθηκα γόνατος 
ROM e-sense για τον έλεγχο και την 
προστασία της ασφάλισης / έκτασης 
και των κινήσεων του γόνατος σε προ 
/ μετεγχειρητικές  ή μετατραυματικές 
καταστάσεις.

Αμφι-
δέξιο

Εξάρτημα Μεταταρσίου “DROP FOOT” AIRMED
Ref.: ATX11

Χαρακτηριστικά:
Χρησιμοποιείται χωρίς υποδήματα. 
Σχεδιασμένο σύμφωνα με τη 
μορφολογία του αριστερού ή δεξιού 
ποδιού, προσαρμόζοντας στην 
καμάρα του πέλματος.
Δεν περιλαμβάνεται στο ATX01. 
Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις:
Πτώση ποδoκνημικής που προέρχεται 
από νευρολογικές ασθένειες. 
Αστάθεια του αστραγάλου.

Size Μέτρηση (cm)*

S 17 - 21

M 21 - 25

L 25 - 29

Περιφέρεια του ποδιού. 
Αμφιδέξιο.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΔΕΞΙ

Νάρθηκας “DROP FOOT” AIRMED 
Ref.: ATX01

Χαρακτηριστικά:
Αποτελείται από δύο χωριστά κομμάτια, ένα 
ιμάντα πάνω από τους αστραγάλους και ένα μη 

ολισθηρό σύνδεσμο στήριξης για τοποθέτηση μεταξύ 
της γλώσσας και του κορδονιού. 
Και τα δύο μέρη συνδέονται με ένα ελαστικό 
ρυθμιζόμενο, για μεγάλη ή μικρή ελαστικότητα.
Στο πίσω μέρος του ιμάντα, υπάρχει ένα επίθεμα gel 
για μεγαλύτερη άνεση στον αχίλλειος τένοντα   και το 
εσωτερικό μέρος είναι συμπαγής ώστε να αποφεύγονται 
οι τριβές και οι ανεπιθύμητες συμπιέσεις.
Διακριτική, ευέλικτη, δεν χρειάζεται χώρο στο παπούτσι, 
καθώς είναι εύκολο να το τοποθετήσετε. 
Για χρήση με παπούτσι με κορδόνια. Αμφιδέξιο.
Ενδείξεις:
Πτώση ποδoκνημικής που προέρχεται από νευρολογικές 
ασθένειες. Αστάθεια του αστραγάλου.

Κάθε ΑΤΧ01 αποτελείται από:

Size Μέτρηση (cm)*

XS 13 - 17

S 17 - 21

M 21 - 25

L 25 - 29

Περιφέρεια αστραγάλου. 
Αμφιδέξιο.

Επίθεμα 
αστραγάλου

Υποστήριξη 
παπουτσιού

(ΑΤx12)

Γάντζοι
(ΑΤx14)

bilateral

Κωδ.: 0802658

Κωδ.: 0802662 L Κωδ.: 0802665 R

Κωδ.: 0802666 R

Κωδ.: 0802667 R

Κωδ.: 0802663 L

Κωδ.: 0802664 L

Κωδ.: 0802659

Κωδ.: 0802660

Κωδ.: 0802661
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Ισχίο Νάρθηκας Απαγωγής Iσχίου Ρυθμιζόμενος
(κατόπιν παραγγελίας)

Ref.: NEW CAMP 3

Χαρακτηριστικά:
Μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε γυναίκες όσο και 
σε άνδρες. Ο σύνδεσμος έχει ρυθμιζόμενο εύρος 
κάμψης και έκταση από 0° έως 90° κάμψης (κάθε 
15°), μπορεί να κλειδώσει στις απαιτούμενες 
γωνίες.
Ο σύνδεσμος έχει επίσης ρυθμιζόμενη απαγωγή 
(0 - 15 - 30° ή ελεύθερη).
Το τμήμα του νάρθηκα οσφύος και το τμήμα του 
μηρού πωλούνται χωριστά, επιτρέποντας τον 
συνδυασμό σε μεγέθη. 

Ενδείξεις:
Μετα-χειρουργική επέμβαση ισχίου- Αντικατάσταση 
της ολικής πρόθεσης ισχίου. Εξάρθρημα του ισχίου. 
Κατάγματα που σχετίζονται με την πρόσθεση ισχίου. 
Οστεοπόρωση. Κατάγματα της άρθρωσης του Ισχίου.

1 60 - 90

2 80 - 110

3 105 - 135

Μεγέθη     Μέση (cm)   

1 40 - 50

2 50 - 60

3 60 - 70

Μεγέθη                        Μηρός (cm)

Κωδ.: 0802876   1L / ΑΡΙΣΤΕΡΟ

Κωδ.: 0802877   1R / ΔΕΞΙ

Κωδ.: 0802878   2L / ΑΡΙΣΤΕΡΟ

Κωδ.: 0802879   2R / ΔΕΞΙ

Κωδ.: 0802880   3L / ΑΡΙΣΤΕΡΟ

Κωδ.: 0802881   3R / ΔΕΞΙ

Νάρθηκας Μηρού

Κωδ.: 0802882   1L / ΑΡΙΣΤΕΡΟ

Κωδ.: 0802883   1R / ΔΕΞΙ

Κωδ.: 0802884   2L / ΑΡΙΣΤΕΡΟ

Κωδ.: 0802885  2R / ΔΕΞΙ

Κωδ.: 0802886   3L / ΑΡΙΣΤΕΡΟ

Κωδ.: 0802887  3R / ΔΕΞΙ

S

M

L

Νάρθηκας Ποδοκνημικής AIRFIX ONE SIZE

Kωδ.:0802726 
Ref.: AIRFIX

Χαρακτηριστικά:
Δύο νάρθηκες παρέχουν μεσο-πλευρική σταθεροποίηση του 
αστραγάλου κρατώντας και διατηρώντας την άρθρωση του 
αστραγάλου σε λειτουργική θέση.
Προσφέρουν καλύτερη προσαρμογή και άνεση στον ασθενή. 
Εύκολη προσαρμογή χάρη στα εξωτερικά velcro.
Τα κελύφη είναι επενδεδυμένα με ένα μαξιλάρι αέρα και αφρό 
που μπορεί να ρυθμιστεί. Διευκολύνει την διακύμανση της 
ποσότητας αέρα στα μαξιλάρια, επιτρέποντας έτσι τον έλεγχο της 
ασκούμενης υποστήριξης και την προσαρμογή της στις ανάγκες 
του ασθενούς. Μέσα στην περιοχή των μαξιλαριών προσφέρεται 
άνετη στήριξη στο σφυρί. Χωρίς λάτεξ.

Ενδείξεις:
Μετα - χειρουργική επέμβαση σφυρών ποδοκνιμηκής. 
Κατάγματα συνδέσμων.

one 
size

bilateral

Σφήνα για Μπότα Στήριξης
Ref.: ΑW

Χαρακτηριστικά:
Σφήνες κατασκευασμένες από αφρό υψηλής 
πυκνότητας. Ταιριάζει στις μπότες.
Τοποθετείται στη βάση της μπότας.

Ενδείξεις:
Μετεγχειρητική αποκατάσταση των τενόντων 
του Αχίλλειου.

Νούμερο 
παπουτσιού.
Αμφιδέξιο.

Kωδ.: 0802727 L

Kωδ.: 0802733 L Kωδ.: 0802734 R

Kωδ.: 0802729 L

Kωδ.: 0802731 L

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΔΕΞΙ

Kωδ.: 0802732 R

Kωδ.: 0802730 R

Kωδ.: 0802728 R

Νάρθηκας Ποδοκνημικής Έσω Υποδήματος 
“Drop Foot” 

Ref.: NA410

Χαρακτηριστικά:
Παρέχει την επαρκή ευελιξία στο πόδι 
κατά την περιορίζοντας την πελματική 
κάμψη κατά 90° κατά την φάση 
κύλισης. Σχεδιασμένο με πλήρη 
σόλα.
Με αυτοκόλλητο Velcro. Στηρίζεται 
στο γαστροκνημιαίο
με αυτοκόλλητο Velcro.
Από εγχυμένο θερμοπλαστικό 
εμπλουτισμένο με πούδρα 20%.

Ενδείξεις:
Ενδείκνυται σε ασθενείς που 
πάσχουν από παράλυση του κάτω 
άκρου, πτώση ποδοκνιμηκής.

Μέγεθος
παπουτσιού

Υψος 
(cm)

Bάση
(cm)

S (32 - 34) 29 23

M (35 - 37) 31 24,5

L (38 - 40) 33 26

XL (41 - 43) 35 27,5

Νούμερο 
παπουτσιού.
Αριστερό ή δεξί 
(L ή R).

      Μεγέθη         Μεγ. παπουτσιού
34 - 38

39 - 42

43 - 45

Kωδ.: 0802888

Kωδ.: 0802889

Kωδ.: 0802890
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Ref.: PS100

Χαρακτηριστικά:
Μετεγχειρητικά παπούτσια που προστατεύουν 
και διατηρούν το πόδι στη σωστή θέση κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης. 
Παπούτσι με φτέρνα χωρίς ραφές. 
Αντιολισθητική σόλα. Πωλούνται ανά μονάδα. 
Αμφιδέξιο. Τα νέα μεταχειρουργικά παπούτσια 
της PRIM διαθέτουν σύστημα κλεισίματος Velcro 
που μπορεί να προσαρμόζεται στα πόδια με 
σημαντικές παραμορφώσεις ή μετεγχειρητικούς 
επίδεσμους ή με γύψο. Κατασκευασμένο από 
αναπνεόμενο ύφασμα για άνετη χρήση.

Ενδείξεις:
Μετεγχειρητικά, για χρήση με γύψο στο πόδι.

Ref.: PS200

Μεγέθη Μεγ. παπουτσιού

XS 33 - 35

S 36 - 38

M 39 - 40

L 41 - 42

XL 43 - 45

XXL 46 - 48

Μετεγχειρητικό Υπόδημα Πρόσθιας 
Αποφόρτισης PRIM

Χαρακτηριστικά:

Μετεγχειρητικά παπούτσια που προστατεύουν 

και διατηρούν το πόδι στη σωστή θέση κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης. 

Παπούτσι με φτέρνα χωρίς ραφές. Κλεισίματα 

Velcro®. Αντιολισθητική σόλα. Πωλούνται ανά μονάδα. 

Αμφιδέξιο. Τα νέα μεταχειρουργικά παπούτσια της 

PRIM διαθέτουν σύστημα κλεισίματος Velcro που 

μπορεί να προσαρμόζεται στα πόδια με σημαντικές 

παραμορφώσεις ή μετεγχειρητικούς επίδεσμους ή γύψο.

Κατασκευασμένο από αναπνεόμενο ύφασμα για άνετη 

χρήση.

Ενδείξεις:

Μετεγχειρητικά, για χρήση με γύψο στο πόδι.

Μεγέθη  Μεγ. παπουτσιού

XS 33 - 35

S 36 - 38

M 39 - 40

L 41 - 42

XL 43 - 45

bilateral

Πόδι

Μέγεθος
παπουτσιού.

Μέγεθος
παπουτσιού.

Kωδ.: 0802891

Kωδ.: 0802897

Kωδ.: 0802898
Kωδ.: 0802899

Kωδ.: 0802900

Kωδ.: 0802901

Kωδ.: 0802892

Kωδ.: 0802893

Kωδ.: 0802894

Kωδ.: 0802895
Kωδ.: 0802896
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Νέα σειρά 
Comforsil® 100% 
καθαρής σιλικόνης

Φροντίζει τα πόδια σας για σας!

Relieves pain caused by the pressure and 
chafing of footwear on the shin.  Made from 
'Aqua' silicone, it distributes pressure and 
dissipates chafing.  Because of its thinness, 
it takes up very little space.  Washable and 
reusable for approximately 25 washes.

CC332
CONDITIONS: Chafing.

  Ref.      Size 
CC332 9,5X9,5 cm 

x1
«Aqua» shin protector

Designed to protect the most sensitive areas of 
the foot while helping relieve the pain of calluses, 
chafing and corns. 'Aqua' silicone is self-adhesive, 
with no adhesive necessary. Washable and 
reusable for approximately 25 washes.

«Aqua» self-adhesive strip

CC329

CONDITIONS: Chafing.

  Ref.      Size 
CC329 9,5X9,5 cm 

x1

Relieve the discomfort caused by calluses thanks to 
their 'Aqua' silicone, ensuring the absence of chafing 
on the skin. Their adhesion ensures correct fixing to 
the area that needs treating without using adhesive. 
Washable and reusable for approximately 25 washes.

«Aqua» self-adhesive callus 
plasters

CC327
CONDITIONS: Calluses.

  Ref.      Size 
CC327 ONE SIZE 

x4

Pure wool felt strip with hypoallergenic adhesive to 
protect against chafing and bothersome irritations. 
Because of its thinness and pleasant feel, it can also 
be used to protect interdigital areas.

Felt anti-chafing protective strip

CC249

CONDITIONS: Chafing and blisters.

  Ref.     Size 
CC249 22x7 cm 

x1

Prevent friction and irritation. Help prevent 
chafing and blistering. Supplied in packs of 4 x 
5x3 cm strips.

Self-adhesive protective strips

CC224

CONDITIONS: Chafing and blisters.

  Ref.      Size 
CC224 5x3 cm 

x4

Help protect against chafing and bothersome irritations.
Their adhesion ensures correct fixing to the area that 
needs treating without using adhesive. Do not occupy 
space inside the footwear. Washable and reusable for 
approximately 25 washes.

«Aqua» self-adhesive rectangular 
plasters for chafing

CC326
  Ref.      Size 
CC326 3x5 cm 

CONDITIONS: Chafing.

x2

Takes care of your feet for you

New Comforsil® Line 
100% PURE SILICONE

Anti-chafing

Anti-chafing

Anti-chafing

Anti-chafing

Anti-chafing

Relieves pain caused by the pressure and 
chafing of footwear on the shin.  Made from 
'Aqua' silicone, it distributes pressure and 
dissipates chafing.  Because of its thinness, 
it takes up very little space.  Washable and 
reusable for approximately 25 washes.

CC332
CONDITIONS: Chafing.

  Ref.      Size 
CC332 9,5X9,5 cm 

x1
«Aqua» shin protector

Designed to protect the most sensitive areas of 
the foot while helping relieve the pain of calluses, 
chafing and corns. 'Aqua' silicone is self-adhesive, 
with no adhesive necessary. Washable and 
reusable for approximately 25 washes.

«Aqua» self-adhesive strip

CC329

CONDITIONS: Chafing.

  Ref.      Size 
CC329 9,5X9,5 cm 

x1

Relieve the discomfort caused by calluses thanks to 
their 'Aqua' silicone, ensuring the absence of chafing 
on the skin. Their adhesion ensures correct fixing to 
the area that needs treating without using adhesive. 
Washable and reusable for approximately 25 washes.

«Aqua» self-adhesive callus 
plasters

CC327
CONDITIONS: Calluses.

  Ref.      Size 
CC327 ONE SIZE 

x4

Pure wool felt strip with hypoallergenic adhesive to 
protect against chafing and bothersome irritations. 
Because of its thinness and pleasant feel, it can also 
be used to protect interdigital areas.

Felt anti-chafing protective strip

CC249

CONDITIONS: Chafing and blisters.

  Ref.     Size 
CC249 22x7 cm 

x1

Prevent friction and irritation. Help prevent 
chafing and blistering. Supplied in packs of 4 x 
5x3 cm strips.

Self-adhesive protective strips

CC224

CONDITIONS: Chafing and blisters.

  Ref.      Size 
CC224 5x3 cm 

x4

Help protect against chafing and bothersome irritations.
Their adhesion ensures correct fixing to the area that 
needs treating without using adhesive. Do not occupy 
space inside the footwear. Washable and reusable for 
approximately 25 washes.

«Aqua» self-adhesive rectangular 
plasters for chafing

CC326
  Ref.      Size 
CC326 3x5 cm 

CONDITIONS: Chafing.

x2

Takes care of your feet for you

New Comforsil® Line 
100% PURE SILICONE

Anti-chafing

Anti-chafing

Anti-chafing

Anti-chafing

Anti-chafing

Αυτοκόλλητο Επικάλιο Επίθεμα “Aqua” Comforsil
 

Ανακουφίστε την ταλαιπωρία που προκαλούν οι κάλοι 
χάρη στο επίθεμα σιλικόνης Aqua. 
Εξασφαλίζει τη σωστή στερέωση στην περιοχή που 
χρειάζεται θεραπεία χωρίς τη χρήση κόλλας. Πλένεται και 
επαναχρησιμοποιείται για περίπου 25 πλύσεις.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Πρόληψη δημιουργίας κάλων στα δάκτυλα
ONE SIZE

Relieves pain caused by the pressure and 
chafing of footwear on the shin.  Made from 
'Aqua' silicone, it distributes pressure and 
dissipates chafing.  Because of its thinness, 
it takes up very little space.  Washable and 
reusable for approximately 25 washes.

CC332
CONDITIONS: Chafing.

  Ref.      Size 
CC332 9,5X9,5 cm 

x1
«Aqua» shin protector

Designed to protect the most sensitive areas of 
the foot while helping relieve the pain of calluses, 
chafing and corns. 'Aqua' silicone is self-adhesive, 
with no adhesive necessary. Washable and 
reusable for approximately 25 washes.

«Aqua» self-adhesive strip

CC329

CONDITIONS: Chafing.

  Ref.      Size 
CC329 9,5X9,5 cm 

x1

Relieve the discomfort caused by calluses thanks to 
their 'Aqua' silicone, ensuring the absence of chafing 
on the skin. Their adhesion ensures correct fixing to 
the area that needs treating without using adhesive. 
Washable and reusable for approximately 25 washes.

«Aqua» self-adhesive callus 
plasters

CC327
CONDITIONS: Calluses.

  Ref.      Size 
CC327 ONE SIZE 

x4

Pure wool felt strip with hypoallergenic adhesive to 
protect against chafing and bothersome irritations. 
Because of its thinness and pleasant feel, it can also 
be used to protect interdigital areas.

Felt anti-chafing protective strip

CC249

CONDITIONS: Chafing and blisters.

  Ref.     Size 
CC249 22x7 cm 

x1

Prevent friction and irritation. Help prevent 
chafing and blistering. Supplied in packs of 4 x 
5x3 cm strips.

Self-adhesive protective strips

CC224

CONDITIONS: Chafing and blisters.

  Ref.      Size 
CC224 5x3 cm 

x4

Help protect against chafing and bothersome irritations.
Their adhesion ensures correct fixing to the area that 
needs treating without using adhesive. Do not occupy 
space inside the footwear. Washable and reusable for 
approximately 25 washes.

«Aqua» self-adhesive rectangular 
plasters for chafing

CC326
  Ref.      Size 
CC326 3x5 cm 

CONDITIONS: Chafing.

x2

Takes care of your feet for you

New Comforsil® Line 
100% PURE SILICONE

Anti-chafing

Anti-chafing

Anti-chafing

Anti-chafing

Anti-chafing

PRO0108

“Tuboprote”  Σωληνοειδής Επίδεσμος
   Δάκτυλου του Ποδιού Comforsil

Αποτελεσματική προστασία του πόνου των ποδιών 
που προκαλείται από ερεθισμούς, φουσκάλες, κάλους. 
Βαμβακερή εσωτερική επένδυση.
Αναπνέων υλικό

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Εκδορές ανάμεσα στα δάκτυλα.
Πρόληψη δημιουργίας κάλων.
SIZE: S/M/LΠΟΔΟΛΟΓΙΑ

50 51

Κωδ.: 0802948 Σωληνοειδής επιδ. δακτυλ. ποδιού tuboprotex12 (S) 

Κωδ.: 0802951 Eπικάλιο επίθεμα αυτοκόλλητο x4 one size

Κωδ.: 0802949
Κωδ.: 0802950

Σωληνοειδής επιδ. δακτυλ. ποδιού tuboprotex12 (Μ) 
Σωληνοειδής επιδ. δακτυλ. ποδιού tuboprotex12 (L) 
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Takes care of your feet for youToes

Made from extra-soft silicone to straighten and align the 
big toe, preventing rubbing and overlapping toes. 
Relieves bunion discomfort.

Thick toe separator 
hourglass-shaped

CC218

CONDITIONS: Hallux valgus, overlapping toes.

  Ref.    Size 
CC218  S/M/L 

x2
Prevents friction between the toes and 
abrasions that cause irritation,
calluses and chafing, especially indicated for 
overlapping or misaligned toes.

Extra-thin toe separator 
crescent-shaped

CC206
  Ref.    Size 
CC206 S/M/L 

x3

CONDITIONS: Hallux valgus, overlapping toes.

Toe crests with reinforced closure are small splints 
placed under the toes where they adapt anatomically. 
Used to provide relief for patients with claw or 
hammer toes.

Toe crests with loop

CC226

CONDITIONS: Claw or hammer toes.

  Ref.    Size 
CC226 S/M/L 

x2
Toe caps protect the toes from impacts and 
chafing.  Ideal for protection of the outer part of 
the toes and nails. Specially reinforced at the tip.

Protective toe cap

CC227

CONDITIONS: Injuries and ingrown toenails.

  Ref.  Size 
CC227 S/L 

x2

Effective tubular protection for painful toes caused 
by irritations, blisters, calluses and warts. 
Cotton-lined interior. Suitable for the prevention of 
chafing.

«Tuboprote» tubular toe bandage

CC248
  Ref.  Size 
CC248 MIX 

MIX (S/M/L) 8cm

x12

CONDITIONS: Calluses, injuries and ingrown toenails.

Effective tubular protection for painful toes 
caused by irritations, blisters, calluses and 
warts. Cotton-lined interior. Suitable for the 
prevention of chafing.

«Tuboprote» tubular toe bandage

PRO0108
  Ref.    Size 
PRO0108 S/M/L 

MIX (S/M/L) 25cm

x3

CONDITIONS: Calluses, injuries and ingrown toenails.

Made from elastic fabric and featuring a silicone 
pad inside. Prevents bunion pain in the little toe 
caused by the pressure of footwear and eliminates 
discomfort from rubbing.

Little toe bunion 
protector

CC321

CONDITIONS: Hallux valgus.

  Ref.  Size 
CC321 S/L 

x1

Night-time bunion corrector

CC250/251/252

CONDITIONS: Hallux valgus.

  Ref.      Size 
CC250 ONE SIZE (x2) 
CC251 RIGHT (x1) 
CC252 LEFT (x1) 

Night-time splint to relieve pain and keep 
the big toe in the correct position at night. 
Exerts pressure on the bunion to reduce 
its development and prevent pain. The 
joint should not be forced to the extent 
that the pain prevents sleep during the 
night. The splint should not be used when 
standing or walking. Easy fitting.

Anti-chafing

BreathableAnti-chafing

Anti-chafing Breathable

With wash bag

New Comforsil® Line 
100% PURE SILICONE

A new range of COMFORSIL® 
silicone foot products that 
offer effective solutions to your 
feet problems.

Provide comfort and cushioning 
throughout the day.  Help prevent pain 
on the sole of the foot and are non-slip 
for added safety.

Extra-thin mini insoles for rest

CC257

CONDITIONS: Metatarsalgia.

  Ref.      Size 
CC257 ONE SIZE 

x2 Extra-thin

With internal silicone pad. Prevents bunion pain 
caused by the pressure of footwear and eliminates 
discomfort from rubbing.

Elastic fabric bunion
protector

CC264

CONDITIONS: Hallux valgus.

  Ref.  Size 
CC264 S/L 

x1

Replacement set of 5 drills for polishing, 
filing and shining the nails.

Micromotor replacement drill set

CC293

x1

Adaptable to the shape of the foot. Features an 
extra-soft silicone pad inside. Ideal for the 
protection and relief of forefoot pain. Helps 
reduce calluses while relaxing the metatarsal 
area. Made from soft elastic fabric. Place the 
fabric strip between the big and second toe.

Plantar protector with pad

CC256

CONDITIONS: Metatarsalgia.

  Ref.     Size 
CC256 XS/S/L 

x2

Padded elastic protector 
triple protection

CC320

CONDITIONS: Hallux valgus, metatarsalgia, calluses. 

  Ref.  Size 
CC320 SP 

LP 

Made with inner silicone pad and elastic fabric. Provides 
'triple protection': it relieves footwear pressure on the 
bunion, absorbs shocks, reduces calluses and relieves 
pain in the metatarsal area, and, lastly, protects the big toe 
from chafing.

x2

Elastic support especially indicated for post hallux valgus 
surgery. Designed to provide adequate forefoot support for 
rapid post-surgical rehabilitation. Recommended for post 
subcutaneous hallux valgus surgery. Features a wide Velcro 
for adequate compression and fit to the foot.

Post bunion surgery 
metatarsal support

CC322

CONDITIONS: Hallux valgus.

  Ref.  Size 
CC322 S/L 

x1 Adjustable

Forefoot Help to eliminate calluses on the sole of the foot. 
Reduce pressure and rubbing that causes pain 
when walking. Ideal for patients who walk a lot or 
have to spend a long time standing.

Metatarsal pads with 3rd toe 
holding loop

CC220

CONDITIONS: Metatarsalgia, calluses.

  Ref.      Size 
CC220 ONE SIZE 

x2

Provide comfort and rest. Cushion the tips of the toes 
while micro massaging the metatarsal heads. Made 
from elastic fabric.

Forefoot protectors with pad

CC225

CONDITIONS: Metatarsalgia.

  Ref.  Size 
CC225 S/L 

x2

For the personal care and beauty of the 
nails of the hands and feet. With storage 
bag. Includes a set of 5 drills for 
polishing, filing and shining the nails. 
Works with 2 batteries (not included). Do 
not use rechargeable batteries.

Portable nail care manicure set

CC284

x1+ SET With wash bag

With wash bag

With wash bag

Anti-chafing
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Takes care of your feet for youToes

Made from extra-soft silicone to straighten and align the 
big toe, preventing rubbing and overlapping toes. 
Relieves bunion discomfort.

Thick toe separator 
hourglass-shaped

CC218

CONDITIONS: Hallux valgus, overlapping toes.

  Ref.    Size 
CC218  S/M/L 

x2
Prevents friction between the toes and 
abrasions that cause irritation,
calluses and chafing, especially indicated for 
overlapping or misaligned toes.

Extra-thin toe separator 
crescent-shaped

CC206
  Ref.    Size 
CC206 S/M/L 

x3

CONDITIONS: Hallux valgus, overlapping toes.

Toe crests with reinforced closure are small splints 
placed under the toes where they adapt anatomically. 
Used to provide relief for patients with claw or 
hammer toes.

Toe crests with loop

CC226

CONDITIONS: Claw or hammer toes.

  Ref.    Size 
CC226 S/M/L 

x2
Toe caps protect the toes from impacts and 
chafing.  Ideal for protection of the outer part of 
the toes and nails. Specially reinforced at the tip.

Protective toe cap

CC227

CONDITIONS: Injuries and ingrown toenails.

  Ref.  Size 
CC227 S/L 

x2

Effective tubular protection for painful toes caused 
by irritations, blisters, calluses and warts. 
Cotton-lined interior. Suitable for the prevention of 
chafing.

«Tuboprote» tubular toe bandage

CC248
  Ref.  Size 
CC248 MIX 

MIX (S/M/L) 8cm

x12

CONDITIONS: Calluses, injuries and ingrown toenails.

Effective tubular protection for painful toes 
caused by irritations, blisters, calluses and 
warts. Cotton-lined interior. Suitable for the 
prevention of chafing.

«Tuboprote» tubular toe bandage

PRO0108
  Ref.    Size 
PRO0108 S/M/L 

MIX (S/M/L) 25cm

x3

CONDITIONS: Calluses, injuries and ingrown toenails.

Made from elastic fabric and featuring a silicone 
pad inside. Prevents bunion pain in the little toe 
caused by the pressure of footwear and eliminates 
discomfort from rubbing.

Little toe bunion 
protector

CC321

CONDITIONS: Hallux valgus.

  Ref.  Size 
CC321 S/L 

x1

Night-time bunion corrector

CC250/251/252

CONDITIONS: Hallux valgus.

  Ref.      Size 
CC250 ONE SIZE (x2) 
CC251 RIGHT (x1) 
CC252 LEFT (x1) 

Night-time splint to relieve pain and keep 
the big toe in the correct position at night. 
Exerts pressure on the bunion to reduce 
its development and prevent pain. The 
joint should not be forced to the extent 
that the pain prevents sleep during the 
night. The splint should not be used when 
standing or walking. Easy fitting.

Anti-chafing

BreathableAnti-chafing

Anti-chafing Breathable

With wash bag

New Comforsil® Line 
100% PURE SILICONE

A new range of COMFORSIL® 
silicone foot products that 
offer effective solutions to your 
feet problems.

Takes care of your feet for youToes

Made from extra-soft silicone to straighten and align the 
big toe, preventing rubbing and overlapping toes. 
Relieves bunion discomfort.

Thick toe separator 
hourglass-shaped

CC218

CONDITIONS: Hallux valgus, overlapping toes.

  Ref.    Size 
CC218  S/M/L 

x2
Prevents friction between the toes and 
abrasions that cause irritation,
calluses and chafing, especially indicated for 
overlapping or misaligned toes.

Extra-thin toe separator 
crescent-shaped

CC206
  Ref.    Size 
CC206 S/M/L 

x3

CONDITIONS: Hallux valgus, overlapping toes.

Toe crests with reinforced closure are small splints 
placed under the toes where they adapt anatomically. 
Used to provide relief for patients with claw or 
hammer toes.

Toe crests with loop

CC226

CONDITIONS: Claw or hammer toes.

  Ref.    Size 
CC226 S/M/L 

x2
Toe caps protect the toes from impacts and 
chafing.  Ideal for protection of the outer part of 
the toes and nails. Specially reinforced at the tip.

Protective toe cap

CC227

CONDITIONS: Injuries and ingrown toenails.

  Ref.  Size 
CC227 S/L 

x2

Effective tubular protection for painful toes caused 
by irritations, blisters, calluses and warts. 
Cotton-lined interior. Suitable for the prevention of 
chafing.

«Tuboprote» tubular toe bandage

CC248
  Ref.  Size 
CC248 MIX 

MIX (S/M/L) 8cm

x12

CONDITIONS: Calluses, injuries and ingrown toenails.

Effective tubular protection for painful toes 
caused by irritations, blisters, calluses and 
warts. Cotton-lined interior. Suitable for the 
prevention of chafing.

«Tuboprote» tubular toe bandage

PRO0108
  Ref.    Size 
PRO0108 S/M/L 

MIX (S/M/L) 25cm

x3

CONDITIONS: Calluses, injuries and ingrown toenails.

Made from elastic fabric and featuring a silicone 
pad inside. Prevents bunion pain in the little toe 
caused by the pressure of footwear and eliminates 
discomfort from rubbing.

Little toe bunion 
protector

CC321

CONDITIONS: Hallux valgus.

  Ref.  Size 
CC321 S/L 

x1

Night-time bunion corrector

CC250/251/252

CONDITIONS: Hallux valgus.

  Ref.      Size 
CC250 ONE SIZE (x2) 
CC251 RIGHT (x1) 
CC252 LEFT (x1) 

Night-time splint to relieve pain and keep 
the big toe in the correct position at night. 
Exerts pressure on the bunion to reduce 
its development and prevent pain. The 
joint should not be forced to the extent 
that the pain prevents sleep during the 
night. The splint should not be used when 
standing or walking. Easy fitting.

Anti-chafing

BreathableAnti-chafing

Anti-chafing Breathable

With wash bag

New Comforsil® Line 
100% PURE SILICONE

A new range of COMFORSIL® 
silicone foot products that 
offer effective solutions to your 
feet problems.

Takes care of your feet for youToes

Made from extra-soft silicone to straighten and align the 
big toe, preventing rubbing and overlapping toes. 
Relieves bunion discomfort.

Thick toe separator 
hourglass-shaped

CC218

CONDITIONS: Hallux valgus, overlapping toes.

  Ref.    Size 
CC218  S/M/L 

x2
Prevents friction between the toes and 
abrasions that cause irritation,
calluses and chafing, especially indicated for 
overlapping or misaligned toes.

Extra-thin toe separator 
crescent-shaped

CC206
  Ref.    Size 
CC206 S/M/L 

x3

CONDITIONS: Hallux valgus, overlapping toes.

Toe crests with reinforced closure are small splints 
placed under the toes where they adapt anatomically. 
Used to provide relief for patients with claw or 
hammer toes.

Toe crests with loop

CC226

CONDITIONS: Claw or hammer toes.

  Ref.    Size 
CC226 S/M/L 

x2
Toe caps protect the toes from impacts and 
chafing.  Ideal for protection of the outer part of 
the toes and nails. Specially reinforced at the tip.

Protective toe cap

CC227

CONDITIONS: Injuries and ingrown toenails.

  Ref.  Size 
CC227 S/L 

x2

Effective tubular protection for painful toes caused 
by irritations, blisters, calluses and warts. 
Cotton-lined interior. Suitable for the prevention of 
chafing.

«Tuboprote» tubular toe bandage

CC248
  Ref.  Size 
CC248 MIX 

MIX (S/M/L) 8cm

x12

CONDITIONS: Calluses, injuries and ingrown toenails.

Effective tubular protection for painful toes 
caused by irritations, blisters, calluses and 
warts. Cotton-lined interior. Suitable for the 
prevention of chafing.

«Tuboprote» tubular toe bandage

PRO0108
  Ref.    Size 
PRO0108 S/M/L 

MIX (S/M/L) 25cm

x3

CONDITIONS: Calluses, injuries and ingrown toenails.

Made from elastic fabric and featuring a silicone 
pad inside. Prevents bunion pain in the little toe 
caused by the pressure of footwear and eliminates 
discomfort from rubbing.

Little toe bunion 
protector

CC321

CONDITIONS: Hallux valgus.

  Ref.  Size 
CC321 S/L 

x1

Night-time bunion corrector

CC250/251/252

CONDITIONS: Hallux valgus.

  Ref.      Size 
CC250 ONE SIZE (x2) 
CC251 RIGHT (x1) 
CC252 LEFT (x1) 

Night-time splint to relieve pain and keep 
the big toe in the correct position at night. 
Exerts pressure on the bunion to reduce 
its development and prevent pain. The 
joint should not be forced to the extent 
that the pain prevents sleep during the 
night. The splint should not be used when 
standing or walking. Easy fitting.

Anti-chafing

BreathableAnti-chafing

Anti-chafing Breathable

With wash bag

New Comforsil® Line 
100% PURE SILICONE

A new range of COMFORSIL® 
silicone foot products that 
offer effective solutions to your 
feet problems.Συμπαγή Διαχωριστικό Δακτύλου 

με Σχήμα Κλεψύδρας Comforsil

Πέλμα Σφυροδακτυλίας Comforsil

Βοήθημα Μεταταρσίου με 
Δακτύλιο Συγκράτησης Comforsil

Κατασκευασμένο από εξαιρετικά μαλακή σιλικόνη 
για να ισιώσει και να ευθυγραμμίσει το
μεγάλο δάκτυλο του ποδιού, αποτρέποντας τον 
ερεθισμό και την τριβή με το δεύτερο δάκτυλο.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Δάκτυλα που παρεκκλίνουν ή σταυρώνουν, 
Ηallux valgus.
SIZE: S/M/L

Mικροί νάρθηκες που τοποθετούνται κάτω από 
τα δάκτυλα των ποδιών όπου προσαρμόζονται 
ανατομικά. 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Χρησιμοποιείται για την παροχή 
ανακούφισης από την πίεση που ασκείται στα δάκτυλα 
και στο μετατάρσιο.
SIZE: S/M/L

Βοήθεια για την εξάλειψη των κάλων στο πέλμα 
του ποδιού. Μειώνει την πίεση και την τριβή που 
προκαλούν πόνο κατά το περπάτημα και την 
πολύωρη ορθοστασία

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Πόνο στο μετατάρσιο
ONE SIZE

Μια νέα γκάμα προϊόντων ποδιών 
σιλικόνης COMFORSIL® που 
προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις 
στα προβλήματα των ποδιών σας.

Takes care of your feet for youToes

Made from extra-soft silicone to straighten and align the 
big toe, preventing rubbing and overlapping toes. 
Relieves bunion discomfort.

Thick toe separator 
hourglass-shaped

CC218

CONDITIONS: Hallux valgus, overlapping toes.

  Ref.    Size 
CC218  S/M/L 

x2
Prevents friction between the toes and 
abrasions that cause irritation,
calluses and chafing, especially indicated for 
overlapping or misaligned toes.

Extra-thin toe separator 
crescent-shaped

CC206
  Ref.    Size 
CC206 S/M/L 

x3

CONDITIONS: Hallux valgus, overlapping toes.

Toe crests with reinforced closure are small splints 
placed under the toes where they adapt anatomically. 
Used to provide relief for patients with claw or 
hammer toes.

Toe crests with loop

CC226

CONDITIONS: Claw or hammer toes.

  Ref.    Size 
CC226 S/M/L 

x2
Toe caps protect the toes from impacts and 
chafing.  Ideal for protection of the outer part of 
the toes and nails. Specially reinforced at the tip.

Protective toe cap

CC227

CONDITIONS: Injuries and ingrown toenails.

  Ref.  Size 
CC227 S/L 

x2

Effective tubular protection for painful toes caused 
by irritations, blisters, calluses and warts. 
Cotton-lined interior. Suitable for the prevention of 
chafing.

«Tuboprote» tubular toe bandage

CC248
  Ref.  Size 
CC248 MIX 

MIX (S/M/L) 8cm

x12

CONDITIONS: Calluses, injuries and ingrown toenails.

Effective tubular protection for painful toes 
caused by irritations, blisters, calluses and 
warts. Cotton-lined interior. Suitable for the 
prevention of chafing.

«Tuboprote» tubular toe bandage

PRO0108
  Ref.    Size 
PRO0108 S/M/L 

MIX (S/M/L) 25cm

x3

CONDITIONS: Calluses, injuries and ingrown toenails.

Made from elastic fabric and featuring a silicone 
pad inside. Prevents bunion pain in the little toe 
caused by the pressure of footwear and eliminates 
discomfort from rubbing.

Little toe bunion 
protector

CC321

CONDITIONS: Hallux valgus.

  Ref.  Size 
CC321 S/L 

x1

Night-time bunion corrector

CC250/251/252

CONDITIONS: Hallux valgus.

  Ref.      Size 
CC250 ONE SIZE (x2) 
CC251 RIGHT (x1) 
CC252 LEFT (x1) 

Night-time splint to relieve pain and keep 
the big toe in the correct position at night. 
Exerts pressure on the bunion to reduce 
its development and prevent pain. The 
joint should not be forced to the extent 
that the pain prevents sleep during the 
night. The splint should not be used when 
standing or walking. Easy fitting.

Anti-chafing

BreathableAnti-chafing

Anti-chafing Breathable

With wash bag

New Comforsil® Line 
100% PURE SILICONE

A new range of COMFORSIL® 
silicone foot products that 
offer effective solutions to your 
feet problems.

Takes care of your feet for youToes

Made from extra-soft silicone to straighten and align the 
big toe, preventing rubbing and overlapping toes. 
Relieves bunion discomfort.

Thick toe separator 
hourglass-shaped

CC218

CONDITIONS: Hallux valgus, overlapping toes.

  Ref.    Size 
CC218  S/M/L 

x2
Prevents friction between the toes and 
abrasions that cause irritation,
calluses and chafing, especially indicated for 
overlapping or misaligned toes.

Extra-thin toe separator 
crescent-shaped

CC206
  Ref.    Size 
CC206 S/M/L 

x3

CONDITIONS: Hallux valgus, overlapping toes.

Toe crests with reinforced closure are small splints 
placed under the toes where they adapt anatomically. 
Used to provide relief for patients with claw or 
hammer toes.

Toe crests with loop

CC226

CONDITIONS: Claw or hammer toes.

  Ref.    Size 
CC226 S/M/L 

x2
Toe caps protect the toes from impacts and 
chafing.  Ideal for protection of the outer part of 
the toes and nails. Specially reinforced at the tip.

Protective toe cap

CC227

CONDITIONS: Injuries and ingrown toenails.

  Ref.  Size 
CC227 S/L 

x2

Effective tubular protection for painful toes caused 
by irritations, blisters, calluses and warts. 
Cotton-lined interior. Suitable for the prevention of 
chafing.

«Tuboprote» tubular toe bandage

CC248
  Ref.  Size 
CC248 MIX 

MIX (S/M/L) 8cm

x12

CONDITIONS: Calluses, injuries and ingrown toenails.

Effective tubular protection for painful toes 
caused by irritations, blisters, calluses and 
warts. Cotton-lined interior. Suitable for the 
prevention of chafing.

«Tuboprote» tubular toe bandage

PRO0108
  Ref.    Size 
PRO0108 S/M/L 

MIX (S/M/L) 25cm

x3

CONDITIONS: Calluses, injuries and ingrown toenails.

Made from elastic fabric and featuring a silicone 
pad inside. Prevents bunion pain in the little toe 
caused by the pressure of footwear and eliminates 
discomfort from rubbing.

Little toe bunion 
protector

CC321

CONDITIONS: Hallux valgus.

  Ref.  Size 
CC321 S/L 

x1

Night-time bunion corrector

CC250/251/252

CONDITIONS: Hallux valgus.

  Ref.      Size 
CC250 ONE SIZE (x2) 
CC251 RIGHT (x1) 
CC252 LEFT (x1) 

Night-time splint to relieve pain and keep 
the big toe in the correct position at night. 
Exerts pressure on the bunion to reduce 
its development and prevent pain. The 
joint should not be forced to the extent 
that the pain prevents sleep during the 
night. The splint should not be used when 
standing or walking. Easy fitting.

Anti-chafing

BreathableAnti-chafing

Anti-chafing Breathable

With wash bag

New Comforsil® Line 
100% PURE SILICONE

A new range of COMFORSIL® 
silicone foot products that 
offer effective solutions to your 
feet problems.

Takes care of your feet for youToes

Made from extra-soft silicone to straighten and align the 
big toe, preventing rubbing and overlapping toes. 
Relieves bunion discomfort.

Thick toe separator 
hourglass-shaped

CC218

CONDITIONS: Hallux valgus, overlapping toes.

  Ref.    Size 
CC218  S/M/L 

x2
Prevents friction between the toes and 
abrasions that cause irritation,
calluses and chafing, especially indicated for 
overlapping or misaligned toes.

Extra-thin toe separator 
crescent-shaped

CC206
  Ref.    Size 
CC206 S/M/L 

x3

CONDITIONS: Hallux valgus, overlapping toes.

Toe crests with reinforced closure are small splints 
placed under the toes where they adapt anatomically. 
Used to provide relief for patients with claw or 
hammer toes.

Toe crests with loop

CC226

CONDITIONS: Claw or hammer toes.

  Ref.    Size 
CC226 S/M/L 

x2
Toe caps protect the toes from impacts and 
chafing.  Ideal for protection of the outer part of 
the toes and nails. Specially reinforced at the tip.

Protective toe cap

CC227

CONDITIONS: Injuries and ingrown toenails.

  Ref.  Size 
CC227 S/L 

x2

Effective tubular protection for painful toes caused 
by irritations, blisters, calluses and warts. 
Cotton-lined interior. Suitable for the prevention of 
chafing.

«Tuboprote» tubular toe bandage

CC248
  Ref.  Size 
CC248 MIX 

MIX (S/M/L) 8cm

x12

CONDITIONS: Calluses, injuries and ingrown toenails.

Effective tubular protection for painful toes 
caused by irritations, blisters, calluses and 
warts. Cotton-lined interior. Suitable for the 
prevention of chafing.

«Tuboprote» tubular toe bandage

PRO0108
  Ref.    Size 
PRO0108 S/M/L 

MIX (S/M/L) 25cm

x3

CONDITIONS: Calluses, injuries and ingrown toenails.

Made from elastic fabric and featuring a silicone 
pad inside. Prevents bunion pain in the little toe 
caused by the pressure of footwear and eliminates 
discomfort from rubbing.

Little toe bunion 
protector

CC321

CONDITIONS: Hallux valgus.

  Ref.  Size 
CC321 S/L 

x1

Night-time bunion corrector

CC250/251/252

CONDITIONS: Hallux valgus.

  Ref.      Size 
CC250 ONE SIZE (x2) 
CC251 RIGHT (x1) 
CC252 LEFT (x1) 

Night-time splint to relieve pain and keep 
the big toe in the correct position at night. 
Exerts pressure on the bunion to reduce 
its development and prevent pain. The 
joint should not be forced to the extent 
that the pain prevents sleep during the 
night. The splint should not be used when 
standing or walking. Easy fitting.

Anti-chafing

BreathableAnti-chafing

Anti-chafing Breathable

With wash bag

New Comforsil® Line 
100% PURE SILICONE

A new range of COMFORSIL® 
silicone foot products that 
offer effective solutions to your 
feet problems.

Υποπτέρνια με Προσθαφαιρούμενη 
Οπή Comforsil

Υποπτέρνια Σιλικόνης Comforsil

Πέλματα Απορρόφησης 
Κραδασμών Comforsil

Το αποσπώμενο βύσμα έχει σχεδιαστεί για την 
αποφόρτιση της πτέρνας. Απομακρύνει την πίεση 
από την οδυνηρή περιοχή της πτέρνας.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για ακάνθα πτέρνας. 
Αποκατάσταση  πτερναλγίας. 
SIZE: S/M/L

Κατασκευασμένο από σιλικόνη με δύο διαφορετικές 
πυκνότητες. Διαθέτει ένα κυκλικό σημείο 
χαμηλότερης πυκνότητας στο κέντρο. Συνιστάται για 
τη θεραπεία του άκανθα της πτέρνας.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ακάνθα πτέρνας.
SIZE: S/M/L

Με δύο πυκνότητες, απορροφούν κραδασμούς κατά 
το περπάτημα. Προσφέρουν ανακούφιση και άνεση 
με την αποφόρτιση στην περιοχή της φτέρνας και των 
μεταταρσίων. Ιδιαίτερα κατάλληλο για κουρασμένα, 
αδύναμα και ευαίσθητα πόδια.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Μεταταρσαλγία, πτερναλγία.
SIZE: S  (35-37) 
          M (38-40)
          L  (41-43)

Ideal for protecting the front of the foot (metatarsal area, 
toes and instep) thanks to its top and bottom layer of 
silicone. Helps reduce corns and calluses, protecting the 
toes from chafing and pressure. Especially suitable for 
protecting toes with bone deviations or deformations. 
Made from elastic fabric for a snug anatomical fit.

Anatomical forefoot protector
with pad

CC372
CONDITIONS: Metatarsalgia, calluses.

  Ref.    Size 
CC372 S/M/L 

x2

Elastic splay foot bandage

CC254

CONDITIONS: Splay foot.

  Ref.  Size 
CC254 M/L 

Designed to place any bones of the central part of the 
foot that have separated in a straight radial position 
and the metatarsus in a varus position.

x1

Cushions the plantar area and the metatarsal heads. 
Absorbs shocks and reduces calluses. Made from 
elastic fabric with a silicone pad inside.

Elastic splay foot bandage 
with pad

CC229

CONDITIONS: Splay foot, metatarsalgia.

  Ref.    Size 
CC229 S/M/L 

x1

x2
Provide cushioning throughout the day. 
Prevent the formation of calluses in the 
forefoot area. Suitable for patients who 
walk a lot or have to spend a long time 
standing.

Anatomical half insoles

CC204

CONDITIONS: Metatarsalgia.

  Ref.      Size 
CC204 ONE SIZE 

Prevent foot movement inside footwear. 
Specially designed with a NON-SLIP 
AREA for use with open and heeled 
footwear. Provide cushioning throughout 
the day.

Extra-thin lined mini insoles for rest

CCF401

CONDITIONS: Metatarsalgia.

  Ref.      Size 
CCF401 ONE SIZE 

x2

Heel

x4
Adheres to the inside of the footwear to 
prevent the foot from slipping and causing 
chafing to the heel. Designed to relieve 
and protect the heel from the back of the 
footwear, helping to prevent chafing and 
damage to stockings and socks.

Self-adhesive heel protector

CC213

CONDITIONS: Chafing.

  Ref.     Size 
CC213 ONE SIZE 

x2
Adheres to the inside of the footwear. 
Designed to protect the heel from the back of 
the footwear and prevent damage to 
stockings and socks. Helps prevent chafing.  
Its anatomical shape and the friction points 
made from silicone with different densities 
help provide greater protection.

Anatomical heel protector

CC268
CONDITIONS: Chafing.

  Ref.      Size 
CC268 ONE SIZE 

The removable plug is designed to make heel 
unloading even more effective. Especially 
suitable for calcaneal spurs that cause intense 
or acute pain. Their high viscosity provides 
cushioning to the loading points and removes 
pressure from the painful area.

Calcaneal spur heel pads
with removable plugs

CC215

CONDITIONS: Calcanean spur.

  Ref.   Size 
CC215 S/M/L 

x2

Made from silicone with two different 
densities. Feature a lower density circular 
point in the centre. Recommended for the 
treatment of calcaneus spur and heel 
bursitis.

Heel cups for 
calcaneal spur

CC212

CONDITIONS: Calcanean spur.

  Ref.    Size 
CC212 S/M/L 

x2

Anti-chafing

Anti-chafing

Anti-chafing

With wash bag

Made with two densities, they absorb 
impacts and shocks when walking. 
Provide relief and comfort by preventing 
pressure in the area of the heel and 
metatarsals. Especially suitable for tired, 
weak and delicate feet.

Insoles with shock-absorbing cushioning

CC209

CONDITIONS: Plantar fasciitis, metatarsalgia, cavus foot, flat feet.

x2

  Ref.      Size Size
CC209 S (35-37) 

M (38-40) 
L (41-43) 
XL (44-46) 

Provide relief by preventing pressure and 
heel and metatarsal impacts.
Cushion loading points during walking and 
standing. Absorb the impact forces of the 
foot when walking and, with regular use, 
alleviate foot, leg and hip pain.

«Comfortable Tread» insoles for rest

CC208

CONDITIONS: Metatarsalgia and diabetic foot.

x2

  Ref.      Size Size
CC208 S (35-37) 

M (38-40) 
L (41-43) 
XL (44-46) 

Ideal for total absorption of foot impacts 
when walking and better distribution of 
pressure.

Extra-thin trimmable daily-use
lined insoles

CCF400

CONDITIONS: Metatarsalgia, diabetic foot.

x2

  Ref.       Size 
CCF400 ONE SIZE 

Provide relief by preventing pressure and 
heel and metatarsal impacts.
Rapid relief of ligaments and muscles, 
especially under loading and conditions 
of prolonged strain.

Insoles for weak and tired feet

CC203

CONDITIONS: Varus/valgus feet, flat feet 
and cavus foot.

x2

  Ref.      Size 
CC203 S (35-37) 

M (38-40) 
L (41-43) 
XL (44-46) 

Absorb shocks when walking and 
distribute pressure better. Provide relief 
and well-being, preventing tiredness after 
prolonged walking or standing for long 
periods of time.

Special thickness trimmable 
lined insoles

CCF306

CONDITIONS: Metatarsalgia.

  Ref.      Size 
CCF306 ONE SIZE 

x2

Made with two layers of different density 
silicone. The first layer is extra soft and the 
second layer is higher density and features 
anti-impact unloading areas. Cushion 
loading points and pressure areas, 
achieving uniform distribution of them.

«Total Care» diabetic insoles

CC301

CONDITIONS: Diabetic foot.

x2

  Ref.      Size 
CC301 S (35-37) 

M (38-40) 
L (41-43) 
XL (44-46) 

Three-layer insole: 1st layer is 100% 
polyester fabric in red, 2nd layer has a high 
charcoal content (12.5%), which absorbs 
sweat and neutralises bad odours, 3rd layer 
is synthetic foam in grey. One size fits all and 
trimmable from size 35 to 45.

«Odour Control» charcoal insoles

CC297

x2

  Ref.      Size 
CC297 ONE SIZE 

Lined insoles with removable arch

CSF0201

  Ref.    Size 
CSF0201 S/M/L 

x2
Inner removable arch. With two densities. 
Absorb impacts. With extra protection on 
the heel area.

INDICATION: Metatarsalgia.

Plasters

Alleviate hallux valgus pain, distributing pressure and 
diminishing the friction that causes pain. Their 
adhesion ensures correct fixing to the area that needs 
treating without using adhesive. Approx. 1.5 mm thick. 
Washable and reusable for approximately 25 washes.

«Aqua» adhesive bunion patches

CC330
  Ref.      Size. 
CC330 9,5X9,5 cm 

CONDITIONS: Hallux valgus.

x2

CONDITIONS: Hyperhidrosis.

Anti-chafing

Made with two densities, they absorb 
impacts and shocks when walking. 
Provide relief and comfort by preventing 
pressure in the area of the heel and 
metatarsals. Especially suitable for tired, 
weak and delicate feet.

Insoles with shock-absorbing cushioning

CC209

CONDITIONS: Plantar fasciitis, metatarsalgia, cavus foot, flat feet.

x2

  Ref.      Size Size
CC209 S (35-37) 

M (38-40) 
L (41-43) 
XL (44-46) 

Provide relief by preventing pressure and 
heel and metatarsal impacts.
Cushion loading points during walking and 
standing. Absorb the impact forces of the 
foot when walking and, with regular use, 
alleviate foot, leg and hip pain.

«Comfortable Tread» insoles for rest

CC208

CONDITIONS: Metatarsalgia and diabetic foot.

x2

  Ref.      Size Size
CC208 S (35-37) 

M (38-40) 
L (41-43) 
XL (44-46) 

Ideal for total absorption of foot impacts 
when walking and better distribution of 
pressure.

Extra-thin trimmable daily-use
lined insoles

CCF400

CONDITIONS: Metatarsalgia, diabetic foot.

x2

  Ref.       Size 
CCF400 ONE SIZE 

Provide relief by preventing pressure and 
heel and metatarsal impacts.
Rapid relief of ligaments and muscles, 
especially under loading and conditions 
of prolonged strain.

Insoles for weak and tired feet

CC203

CONDITIONS: Varus/valgus feet, flat feet 
and cavus foot.

x2

  Ref.      Size 
CC203 S (35-37) 

M (38-40) 
L (41-43) 
XL (44-46) 

Absorb shocks when walking and 
distribute pressure better. Provide relief 
and well-being, preventing tiredness after 
prolonged walking or standing for long 
periods of time.

Special thickness trimmable 
lined insoles

CCF306

CONDITIONS: Metatarsalgia.

  Ref.      Size 
CCF306 ONE SIZE 

x2

Made with two layers of different density 
silicone. The first layer is extra soft and the 
second layer is higher density and features 
anti-impact unloading areas. Cushion 
loading points and pressure areas, 
achieving uniform distribution of them.

«Total Care» diabetic insoles

CC301

CONDITIONS: Diabetic foot.

x2

  Ref.      Size 
CC301 S (35-37) 

M (38-40) 
L (41-43) 
XL (44-46) 

Three-layer insole: 1st layer is 100% 
polyester fabric in red, 2nd layer has a high 
charcoal content (12.5%), which absorbs 
sweat and neutralises bad odours, 3rd layer 
is synthetic foam in grey. One size fits all and 
trimmable from size 35 to 45.

«Odour Control» charcoal insoles

CC297

x2

  Ref.      Size 
CC297 ONE SIZE 

Lined insoles with removable arch

CSF0201

  Ref.    Size 
CSF0201 S/M/L 

x2
Inner removable arch. With two densities. 
Absorb impacts. With extra protection on 
the heel area.

INDICATION: Metatarsalgia.

Plasters

Alleviate hallux valgus pain, distributing pressure and 
diminishing the friction that causes pain. Their 
adhesion ensures correct fixing to the area that needs 
treating without using adhesive. Approx. 1.5 mm thick. 
Washable and reusable for approximately 25 washes.

«Aqua» adhesive bunion patches

CC330
  Ref.      Size. 
CC330 9,5X9,5 cm 

CONDITIONS: Hallux valgus.

x2

CONDITIONS: Hyperhidrosis.

Anti-chafing

Made with two densities, they absorb 
impacts and shocks when walking. 
Provide relief and comfort by preventing 
pressure in the area of the heel and 
metatarsals. Especially suitable for tired, 
weak and delicate feet.

Insoles with shock-absorbing cushioning

CC209

CONDITIONS: Plantar fasciitis, metatarsalgia, cavus foot, flat feet.

x2

  Ref.      Size Size
CC209 S (35-37) 

M (38-40) 
L (41-43) 
XL (44-46) 

Provide relief by preventing pressure and 
heel and metatarsal impacts.
Cushion loading points during walking and 
standing. Absorb the impact forces of the 
foot when walking and, with regular use, 
alleviate foot, leg and hip pain.

«Comfortable Tread» insoles for rest

CC208

CONDITIONS: Metatarsalgia and diabetic foot.

x2

  Ref.      Size Size
CC208 S (35-37) 

M (38-40) 
L (41-43) 
XL (44-46) 

Ideal for total absorption of foot impacts 
when walking and better distribution of 
pressure.

Extra-thin trimmable daily-use
lined insoles

CCF400

CONDITIONS: Metatarsalgia, diabetic foot.

x2

  Ref.       Size 
CCF400 ONE SIZE 

Provide relief by preventing pressure and 
heel and metatarsal impacts.
Rapid relief of ligaments and muscles, 
especially under loading and conditions 
of prolonged strain.

Insoles for weak and tired feet

CC203

CONDITIONS: Varus/valgus feet, flat feet 
and cavus foot.

x2

  Ref.      Size 
CC203 S (35-37) 

M (38-40) 
L (41-43) 
XL (44-46) 

Absorb shocks when walking and 
distribute pressure better. Provide relief 
and well-being, preventing tiredness after 
prolonged walking or standing for long 
periods of time.

Special thickness trimmable 
lined insoles

CCF306

CONDITIONS: Metatarsalgia.

  Ref.      Size 
CCF306 ONE SIZE 

x2

Made with two layers of different density 
silicone. The first layer is extra soft and the 
second layer is higher density and features 
anti-impact unloading areas. Cushion 
loading points and pressure areas, 
achieving uniform distribution of them.

«Total Care» diabetic insoles

CC301

CONDITIONS: Diabetic foot.

x2

  Ref.      Size 
CC301 S (35-37) 

M (38-40) 
L (41-43) 
XL (44-46) 

Three-layer insole: 1st layer is 100% 
polyester fabric in red, 2nd layer has a high 
charcoal content (12.5%), which absorbs 
sweat and neutralises bad odours, 3rd layer 
is synthetic foam in grey. One size fits all and 
trimmable from size 35 to 45.

«Odour Control» charcoal insoles

CC297

x2

  Ref.      Size 
CC297 ONE SIZE 

Lined insoles with removable arch

CSF0201

  Ref.    Size 
CSF0201 S/M/L 

x2
Inner removable arch. With two densities. 
Absorb impacts. With extra protection on 
the heel area.

INDICATION: Metatarsalgia.

Plasters

Alleviate hallux valgus pain, distributing pressure and 
diminishing the friction that causes pain. Their 
adhesion ensures correct fixing to the area that needs 
treating without using adhesive. Approx. 1.5 mm thick. 
Washable and reusable for approximately 25 washes.

«Aqua» adhesive bunion patches

CC330
  Ref.      Size. 
CC330 9,5X9,5 cm 

CONDITIONS: Hallux valgus.

x2

CONDITIONS: Hyperhidrosis.

Anti-chafing
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Kωδ.: 0802902 S
Kωδ.: 0802903 M
Kωδ.: 0802904 L

Kωδ.: 0802909 S
Kωδ.: 0802910 M
Kωδ.: 0802911 L

Kωδ.: 0802912 S
Kωδ.: 0802913 M
Kωδ.: 0802914 L

Kωδ.: 0802915 S
Kωδ.: 0802916 M
Kωδ.: 0802917 L

Kωδ.: 0802905 S
Kωδ.: 0802906 M
Kωδ.: 0802907 L

Kωδ.: 0802908

Ideal for protecting the front of the foot (metatarsal area, 
toes and instep) thanks to its top and bottom layer of 
silicone. Helps reduce corns and calluses, protecting the 
toes from chafing and pressure. Especially suitable for 
protecting toes with bone deviations or deformations. 
Made from elastic fabric for a snug anatomical fit.

Anatomical forefoot protector
with pad

CC372
CONDITIONS: Metatarsalgia, calluses.

  Ref.    Size 
CC372 S/M/L 

x2

Elastic splay foot bandage

CC254

CONDITIONS: Splay foot.

  Ref.  Size 
CC254 M/L 

Designed to place any bones of the central part of the 
foot that have separated in a straight radial position 
and the metatarsus in a varus position.

x1

Cushions the plantar area and the metatarsal heads. 
Absorbs shocks and reduces calluses. Made from 
elastic fabric with a silicone pad inside.

Elastic splay foot bandage 
with pad

CC229

CONDITIONS: Splay foot, metatarsalgia.

  Ref.    Size 
CC229 S/M/L 

x1

x2
Provide cushioning throughout the day. 
Prevent the formation of calluses in the 
forefoot area. Suitable for patients who 
walk a lot or have to spend a long time 
standing.

Anatomical half insoles

CC204

CONDITIONS: Metatarsalgia.

  Ref.      Size 
CC204 ONE SIZE 

Prevent foot movement inside footwear. 
Specially designed with a NON-SLIP 
AREA for use with open and heeled 
footwear. Provide cushioning throughout 
the day.

Extra-thin lined mini insoles for rest

CCF401

CONDITIONS: Metatarsalgia.

  Ref.      Size 
CCF401 ONE SIZE 

x2

Heel

x4
Adheres to the inside of the footwear to 
prevent the foot from slipping and causing 
chafing to the heel. Designed to relieve 
and protect the heel from the back of the 
footwear, helping to prevent chafing and 
damage to stockings and socks.

Self-adhesive heel protector

CC213

CONDITIONS: Chafing.

  Ref.     Size 
CC213 ONE SIZE 

x2
Adheres to the inside of the footwear. 
Designed to protect the heel from the back of 
the footwear and prevent damage to 
stockings and socks. Helps prevent chafing.  
Its anatomical shape and the friction points 
made from silicone with different densities 
help provide greater protection.

Anatomical heel protector

CC268
CONDITIONS: Chafing.

  Ref.      Size 
CC268 ONE SIZE 

The removable plug is designed to make heel 
unloading even more effective. Especially 
suitable for calcaneal spurs that cause intense 
or acute pain. Their high viscosity provides 
cushioning to the loading points and removes 
pressure from the painful area.

Calcaneal spur heel pads
with removable plugs

CC215

CONDITIONS: Calcanean spur.

  Ref.   Size 
CC215 S/M/L 

x2

Made from silicone with two different 
densities. Feature a lower density circular 
point in the centre. Recommended for the 
treatment of calcaneus spur and heel 
bursitis.

Heel cups for 
calcaneal spur

CC212

CONDITIONS: Calcanean spur.

  Ref.    Size 
CC212 S/M/L 

x2

Anti-chafing

Anti-chafing

Anti-chafing

With wash bag
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Βρεφικός Νάρθηκας Ποδιού TIBAX
Ref.: TIBAX

Χαρακτηριστικά:
Επιτρέπει την γρήγορη και ακριβή ρύθμιση 
της διόρθωσης της περιστροφής και των 
δύο ποδιών μέσω ειδικού κλειδιού. Η 
περιστροφική ρύθμιση μπορεί να διαβαστεί σε 
βαθμολογημένη κλίμακα.
Επιτρέπει την προσαρμογή των παπουτσιών 
σε κάθε επίπεδο ή την άμεση τοποθέτηση 
του νάρθηκα BEBAX, έχοντας τη δυνατότητα 
να ενεργεί ταυτόχρονα στις δυσμορφίες του 
ποδιού.
Μπορεί να τοποθετηθεί ή να αφαιρεθεί χωρίς 
να χάσει τη ρύθμιση που έχει καθοριστεί από 
τον εφαρμοστή.
Παρέχεται με δύο ράβδους και με τα 
απαραίτητα στοιχεία για να προσαρμόζεται 
σε νάρθηκες BEBAX, τα οποία πωλούνται 
ξεχωριστά.

Ενδείξεις:
Διόρθωση του συστήματος περιστροφής 
κνήμης, ρύθμιση απαγωγής των ισχίων.

Ref.: BEBAX

Βρεφικός Νάρθηκας Άκρου Ποδός “BEBAX”

Χαρακτηριστικά:
Επιτρέπει την σταδιακή διόρθωση των 
παραμορφώσεων των ποδιών στα βρέφη, 
ακολουθώντας τα τρία διαστημικά επίπεδα: 
κάθετα, οριζόντια και πλάγια.
Η θεραπεία διαρκεί περίπου 35 ημέρες.

Ενδείξεις:
Οστικές Δυσπλασίες άκρου ποδός σε νεογνά, 
ραιβότητα, βλαισότητα.

Μεγέθη Ελαχ.
(cm)

 
(cm)

Short bar 5,5 20,5

Long bar 20,5 35,5

Μέγιστο

Μεγέθη

Από 7,5 έως 10 
(σε προσαυξήσεις 0,5 cm)

Από 10,5 έως 13,5 
(σε βήματα 1 cm)

Από 14,5 έως 16,5 
(σε βήματα 1 cm)

*Μέγεθος ποδιού 
παιδιών από τη 
φτέρνα μέχρι την 
άκρη του μεγάλου 
δάχτυλου του 
ποδιού.
Δεξιά ή αριστερά 
(R, L).

Μέτρηση απόστασης 
μεταξύ των ιγνυακών
οστών σε απαγωγή.

Kωδ.: 0802762

Kωδ.: 0802761

Kωδ.: 0802755 L

Kωδ.: 0802757 L

Kωδ.: 0802759 L

Kωδ.: 0802735 L

Kωδ.: 0802737 L

Kωδ.: 0802739 L

Kωδ.: 0802741 L

Kωδ.: 0802743 L

Kωδ.: 0802745 L

Kωδ.: 0802747 L

Kωδ.: 0802749 L

Kωδ.: 0802758 R

Kωδ.: 0802760 R

Kωδ.: 0802736 R

Kωδ.: 0802738 R

Kωδ.: 0802740 R

Kωδ.: 0802742 R

Kωδ.: 0802744 R

Kωδ.: 0802746 R

Kωδ.: 0802748 R

Kωδ.: 0802750 R

Kωδ.: 0802753 L

Kωδ.: 0802751 L

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΔΕΞΙ

Kωδ.: 0802752 R

Kωδ.: 0802754 R

Kωδ.: 0802756 R

Μέγεθος
παπουτσιού

7,5cm

8cm

8,5cm

9,5cm

10cm

9cm

10,5cm

11,5cm

12,5cm

13,5cm

14,5cm

15,5cm

16,5cm

Παιδική σειράΠαιδική σειρά

S 18 - 23

M 24 - 29

L 30 - 40

Ελαστικός Βρεφικός Νάρθηκας Ισχίου 
Pavlik harness
(κατόπιν παραγγελίας)

Ref.: 115

Χαρακτηριστικά:
Με πλαστική αγκράφα quick release η οποία 
μπορεί εύκολα να απελευθερωθεί, αλλά δεν 
μπορεί να χαλαρώσει ακούσια. Η απαγωγή 
μπορεί να είναι διαφορετική σε κάθε ισχίο. 
Η ελεύθερη κίνηση εμποδίζει τη νέκρωση της 
κεφαλής του μηρού.

Ενδείξεις:
Συγγενές εξάρθρημα ισχίου. Δυσπλασία του 
ισχίου.

Νάρθηκας Dennis Βrown
(κατόπιν παραγγελίας)

Ref.: C29

Χαρακτηριστικά:
Όρθωση οπου βοηθά τα παιδιά να 
κρατήσουν το ισχίο στη θέση του. Άνετο και 
ελαφρύ. 
Επένδυση με πολυουρεθάνη στα άκρα 
στήριξης του μηρού. Δομή από ανοξείδωτο 
χάλυβα.

Ενδείξεις:
Συγγενές εξάρθρημα ισχίου. Δυσπλασία του 
ισχίου.

XS 23 - 33

S 33 - 40

M 40 - 50

L 50 - 60

*Μέτρηση περιφέρειας
θώρακος.
Αμφιδέξιο.

*Μέτρηση απόστασης
μεταξύ των ιγνυακών
των οστών σε απαγωγή.

Μεγέθη              Περιφέρεια (cm)

Μεγέθη              Απόσταση (cm)

Κωδ.: 0802869

Κωδ.: 0802873

Κωδ.: 0802874

Κωδ.: 0802875

Κωδ.: 0802870

Κωδ.: 0802871

Κωδ.: 0802872

Φάκελος Ανάρτησης Παιδικός
Ref.: 907

Χαρακτηριστικά:

Κατασκευασμένο από βαμβάκι και πολυεστέρα. 

Εύκολη προσαρμογή. 

Διαστάσεις του βραχίονα 28 x 14 cm.

Ενδείξεις:

Κράτημα τραυματισμένου βραχίονα σε σωστή 

θέση.

one 
size

bilateral

Κωδ.: 0802689
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Stand επιδαπέδιο 
μεταλλικό Prim

Κωδ.: 0802766
Ref.: EXP PRIM

Περιέχει:
1   - Πλαίσιο συναρμολόγησης
18 - Άγκιστρα (18 cm)

Ref: SOPORTE EXP PRIM
(προαιρετικό)
Θήκη για πατερίτσες και μπαστούνια
2 τεμάχια

Διαστάσεις: 
191 x 37,2 x 30,5cm 
54 θέσεων
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