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Νάρθηκας ώμου Erix-One
ΩΜΟΣ

Ο νάρθηκας ώμου ErixOne είναι
κατασκευασμένος από NeoTex, το οποίο
απομονώνει τη θερμότητα του σώματος.
Στο εξωτερικό του νάρθηκα υπάρχει
ύφασμα υπό μορφή βρόγχου, στο οποίο
μπορεί να προσαρτηθεί άγκιστρο. Στο
εσωτερικό υπάρχουν ταινίες σιλικόνης,
οι οποίες παρέχουν αποτελεσματική
ανάρτηση και ενισχυμένη ιδιοδεκτικότητα.
Χρησιμοποιώντας τους ημιελαστικούς
σταθεροποιητικούς ιμάντες πρόσδεσης,
μπορείτε να εφαρμόσετε πρόσθετη
πίεση τοπικά. Το άγκιστρο, το
οποίο μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί ή να
προσαρμοστεί, εξασφαλίζει την αποτελεσματική
και ασφαλή τοποθέτηση. Προσθέτοντας τη
ζώνη στήθους, έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε
τόσο την απαγωγή όσο και την περιστροφή.
Ο νάρθηκας ErixOne είναι ιδανικός για περιπτώσεις
τραυματισμών σε συνδέσμους καθώς και για
μυϊκούς τραυματισμούς στην άρθρωση του ώμου.
Η ευελιξία που παρέχει με τις διάφορες επιλογές
επιπλέον σταθερότητας και στήριξης, τον καθιστά
μοναδικό στην αγορά. Ο νάρθηκας είναι επίσης
εξαιρετικός στις περιπτώσεις ασθενών που
χρειάζονται ανάρτηση για την αφαίρεση φορτίου
από την άρθρωση ή τους μύες τους ώμου.
MR990 Νάρθηκας ώμου με όλα τα εξαρτήματα,
XS-XL, Αριστερό/Δεξί.
MR980 Νάρθηκας ώμου, μόνο ο νάρθηκας,
XS-XL, Αριστερό/Δεξί.
MR981 Ζώνη στήθους για τον ErixOne/ErixTwo,
S-L.
MR982 Πρόσθετοι ιμάντες σταθεροποίησης για
έλεγχο της απαγωγής, 50 mm και 30 mm, συν τα
καλύμματα.
MR983 Επιθέματα για πρόσθετη στήριξη.
Σε σχήμα ημισέληνου για το Δεξί και
το Αριστερό, συν ένα κυκλικό επίθεμα.
Ενδείξεις Μετά από εξάρθρημα ώμου,
τραυματισμός στροφικού (τενόντιου)
πετάλου, αστάθεια ακρωμιοκλειδικής
άρθρωσης, μυϊκός τραυματισμός και γενική
αστάθεια του ώμου.

Νάρθηκας ώμου Erix-One
Πίνακας μετρήσεων:
Μεγέθη

Περιφέρεια, μέτρηση γύρω από τον δικέφαλο μυ

X-Small
Small
Medium
Large
X-Large

24-28 cm
28-32 cm
32-35 cm
25-38 cm
38-42 cm
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MR960

MR960 Νάρθηκας ώμου ErixTwo

Ο νάρθηκας ErixTwo είναι μια απλοποιημένη έκδοση του προηγμένου
μοντέλου ErixOne. Ο ErixTwo διαθέτει απλούστερη κατασκευή με
ιμάντες και μεγαλύτερες περιοχές βρόγχου για την προσάρτηση
ιμάντων πρόσδεσης. Στην μπροστινή και πίσω πλευρά έχουν
προσαρτηθεί δύο ημιελαστικοί ιμάντες για την παροχή πρόσθιας/
οπίσθιας στήριξης στην άρθρωση του ώμου. Στην κορυφή υπάρχει
ένας επιπλέον ιμάντας, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
ανάρτηση του ώμου. Ο ErixTwo κατασκευάζεται από NeoTex, το
οποίο παρέχει θερμότητα και στήριξη. Στο εσωτερικό του υπάρχουν
ταινίες σιλικόνης για τη μεταφορά των δυνάμεων από τον νάρθηκα
στο δέρμα με στόχο την ενίσχυση της ιδιοδεκτικότητας και της βιοανατροφοδότησης. Το εσωτερικό του νάρθηκα διαθέτει επίσης ένα
υλικό με θέση για άγκιστρο, το οποίο διευκολύνει την τοποθέτηση
πρόσθετων επιθεμάτων στήριξης και συμπίεσης. Ο νάρθηκας ErixTwo
είναι αρθρωτός και μπορεί να συμπληρωθεί με τα εξαρτήματα του ErixOne για έλεγχο της απαγωγής ή πρόσθετη στήριξη. Ενδείξεις Μετά
από εξάρθρημα ώμου, τραυματισμός στροφικού (τενόντιου) πετάλου,
αστάθεια ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης, μυϊκός τραυματισμός και
γενική αστάθεια του ώμου.
MR960

Νάρθηκας ώμου Erix-Two

Πίνακας μετρήσεων:
Μεγέθη:
Περιφέρεια, μέτρηση γύρω από τον δικέφαλο μυ:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large

8011

24-28
28-32
32-35
35-38
38-42

cm
cm
cm
cm
cm

8011 Σταθεροποιητικό στήριγμα ώμου

Ένα στήριγμα ώμου με ρυθμιζόμενους ιμάντες για έλεγχο της κίνησης.
Το στήριγμα κατασκευάζεται από 3 mm NeoTex, ένα υλικό που
προσφέρει καλή θερμική μόνωση, αποτελεσματική συμπίεση και
σταθερότητα. Το στήριγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο δεξί
όσο και στο αριστερό χέρι, χάρη στο ευέλικτο σύστημα πρόσδεσης
με ιμάντες. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Ήπιες αστάθειες ώμου και φλεγμονές στην
περιοχή του ώμου.
8011

Σταθεροποιητικό στήριγμα ώμου
Πίνακας μετρήσεων:
Μεγέθη:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large

Περιφέρεια, μέτρηση γύρω από τον δικέφαλο μυ:
24-28 cm
28-32 cm
32-35 cm
35-38 cm
38-41 cm

Ένα μοντέλο για Αριστερό και Δεξί
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8010 Στήριγμα ώμου

Ένα ανατομικό στήριγμα ώμου σχεδιασμένο για να παρέχει στήριξη
και ελαφριά συμπίεση στον τραυματισμένο ώμο. Κατασκευάζεται
από 3 mm NeoTex, ένα υλικό που προσφέρει καλή θερμική μόνωση,
αποτελεσματική συμπίεση και σταθερότητα. Το στήριγμα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί τόσο στο δεξί όσο και στο αριστερό χέρι, χάρη
στο ευέλικτο σύστημα πρόσδεσης με ιμάντες. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Ήπιες
αστάθειες ώμου και φλεγμονές στην περιοχή του ώμου.

8010

Στήριγμα ώμου

8010

Πίνακας μετρήσεων:
Μεγέθη:
Περιφέρεια, μέτρηση γύρω από τον δικέφαλο μυ:
X-Small
24-28 cm
Small
28-32 cm
Medium
32-35 cm
Large
35-38 cm
Ένα μοντέλο για Αριστερό και Δεξί

8004

8004 Ειδικός Αορτήρας Χεριού

Κατασκευάζεται από ανθεκτικό υλικό βαμβακερού καμβά. Η εφαρμογή
του είναι εύκολη χάρη στους μεταλλικούς δακτυλίους σε σχήμα D.
Ο ιμάντας διαθέτει ένα προσαρμόσιμο επίθεμα για τον ώμο. Το
μπροστινό άνοιγμα του αορτήρα είναι εξοπλισμένο με έναν ιμάντα
αντίχειρα για την αποφυγή της παράλυσης των εκτεινόντων μυών του
καρπού (wrist-drop). Η σωστή εφαρμογή είναι όταν η άρθρωση του
αγκώνα αποφορτίζεται σε γωνία 90°. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Ακινητοποίηση του
βραχίονα ή του ώμου μετά από τραυματισμό.
8004

Ειδικός Αορτήρας Χεριού

Διάγραμμα μετρήσεων:
Μεγέθη:
Small
23-28 cm
28-33 cm
Medium
33-40 cm
Large
40-51 cm
X-Large
Η μέτρηση πρέπει να ληφθεί από την άκρη του αγκώνα έως την
μετακαρπιοφαλαγγική (ΜΚΦ) άρθρωση του μικρού δακτύλου.

4442

4442 Αορτήρας χεριού, ένα μέγεθος

Ένας ιδιαίτερα ευέλικτος και χρήσιμος αορτήρας, ο οποίος μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά από ενδείξεις για τον βραχίονα
και τον ώμο. Κατασκευάζεται από διάτρητο αφρώδες υλικό για
μεγαλύτερη άνεση ασθενή. Ένα μέγεθος. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Μετεγχειρητική
ακινητοποίηση ή αφαίρεση φορτίου από τον ώμο, τον βραχίονα ή τον
αγκώνα.
4442

Αορτήρας χεριού, ένα μέγεθος

Διάγραμμα μετρήσεων:
Ένα μέγεθος
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6

ΩΜΟΣ • ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ

1163

1163 Επίθεμα ώμου II

Ο νάρθηκας αυτός κατασκευάζεται από υφασμάτινο υλικό με
δυνατότητα τοποθέτησης αγκίστρου, η οποία προσφέρει απεριόριστες
δυνατότητες προσαρμογής. Ο σάκος βραχίονα προσαρμόζεται για
αποτελεσματική καθήλωση του βραχίονα. Ο ιμάντας της μέσης διαθέτει
αγκράφα άμεσης αποδέσμευσης για εύκολη εφαρμογή. Το μπλοκ
αφρού παρέχει απαγωγή 35 μοιρών στην άρθρωση του
ώμου. Παρέχεται με μια μπάλα εξάσκησης χεριού για την
αποφυγή του οιδήματος του βραχίονα κατά τη διάρκεια
της ακινητοποίησης. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Μετεγχειρητικά
μετά από τραυματισμό του στροφικού (τενόντιου)
πετάλου, αποκατάσταση της γληνοβραχιόνιας κάψας
με πρόσθια προσπέλαση, εγχείρηση bankart, μετά
από ημιεξάρθρημα, διάστρεμμα και τραυματισμούς
μαλακών ιστών στον ώμο.
1163

Επίθεμα ώμου II
Διάγραμμα μετρήσεων:
Small
Μέγεθος:
Μέγεθος σάκου: 18x40 cm

1165

Medium
18x43 cm

Large
18x46 cm

X-Large
18x49 cm

1165 Μαξιλάρι απαγωγής ώμου

Κατασκευάζεται από αφρό κλειστών κυψελών με μικρό βάρος. Ο
ανατομικός σχεδιασμός και το βαμβακερό υλικό σε στενή επαφή
με το δέρμα, εξασφαλίζουν την άνετη χρήση. Παρέχει απαγωγή 55
έως 70 μοίρες και σταθεροποιείται με τον ιμάντα μέσης. Ο ιμάντας
βραχίονα παρέχει αποτελεσματική σταθεροποίηση. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μετεγχειρητικά μετά από τραυματισμό του στροφικού (τενόντιου)
πετάλου, αποκατάσταση της γληνοβραχιόνιας κάψας με πρόσθια
προσπέλαση, εγχείρηση bankart.
1165

ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ

EU5001

Μαξιλάρι απαγωγής ώμου
Διάγραμμα μετρήσεων:
Μέγεθος:
Μεγέθη μαξιλαριού:
Small
Medium
Large

63x60 cm
75x68cm
77x91 cm

EU5001 Ελαστική επιστραγαλίδα χιαστί

Ένας ελαστικός και ιδιαίτερα αποτελεσματικός ιμάντας χιαστί για την
αυτόνομη στήριξη του αστραγάλου. Ο ιμάντας μπορεί να περιτυλιχθεί
με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις ανάγκες του
χρήστη. Κατασκευάζεται σε δύο μεγέθη, τα οποία ταιριάζουν στους
περισσότερους ανθρώπους. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Αστάθεια ποδοκνημικής και
διαστρέμματα.
EU5001

Ελαστική επιστραγαλίδα χιαστί

Διάγραμμα μετρήσεων:
Μέγεθος
Μέγεθος υποδήματος
Small/Medium
35-39
Large/X-Large
40-46

www.y-logimed.gr
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8072 Ελαστική αθλητική επιστραγαλίδα

Μια εύκαμπτη και ελαφριά επιστραγαλίδα από NeoTex. Η συγκεκριμένη
όρθωση είναι σχεδιασμένη για να παρέχει ελαφριά στήριξη, συμπίεση
και θερμότητα επάνω από την άρθρωση του αστραγάλου. Κλείνει
με βέλκρο για εύκολη εφαρμογή. Επάνω από τον αστράγαλο
τοποθετείται ένας ιμάντας χιαστί για πρόσθετη στήριξη. Ο ιμάντας
προσαρμόζεται ατομικά και ασφαλίζει με βέλκρο. Χρησιμοποιείται και
στο δεξί και στο αριστερό πόδι. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Αστάθεια ποδοκνημικής
και διαστρέμματα.
8072

8072

Ελαστική αθλητική επιστραγαλίδα

Μέγεθος
X-Small
Small

Μέγεθος
υποδήματος
35-37
37-39

Μέτρηση περιμετρικά
των σφυρών
18-20 cm
20-22 cm

Medium
Large
X-Large

39-40
40-42
43-

22-24 cm
24-26 cm
26-28 cm

EU5402

EU5402 Malleum CoTex Plus

Κατασκευάζεται από ειδικό υλικό, το οποίο παρέχει έντονη συμπίεση
επάνω από την άρθρωση, και διαθέτει επιθέματα σιλικόνης για
πρόσθετη συμπίεση. Για πρόσθετη στήριξη και σταθερότητα,
διαθέτει έναν ημιελαστικό ιμάντα που προσαρμόζεται στο κάθε
άτομο ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο στήριξης. Χρησιμοποιώντας
αυτή την όρθωση κατά τη διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας,
αποτρέπεται το οίδημα της άρθρωσης. Χρησιμοποιείται και στο δεξί
και στο αριστερό. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια
σωματικής δραστηριότητας, εξαιτίας της ισχυρότερης συμπίεσης. Δεν
πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς συμβουλή γιατρού από άτομα με
μειωμένη ευαισθησία ή κακή κυκλοφορία. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Πόνος στον
αστράγαλο, αστάθειες, διαστρέμματα και οιδήματα.
EU5402

Malleum CoTex Plus

Μέγεθος
X-Small
Small

Μέτρηση σε cm περιμετρικά των σφυρών
17-19
19-21

Medium
Large
X-Large
XX-Large

21-23
23-25
25-27
27-29

AB2360

AB2360 Νάρθηκας ποδοκνημικής Air Stirrup

Ένας νάρθηκας ποδοκνημικής με δύο θαλάμους αέρα, ο οποίος
παρέχει αποτελεσματική συμπίεση και στήριξη. Διατίθεται σε τρία
μεγέθη. Οι θάλαμοι στο μέγεθος για παιδιά έχουν συνεχή πίεση και
ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να τους φουσκώσει. Οι ιμάντες με
βέλκρο διευκολύνουν την εφαρμογή και την προσαρμογή στο κάθε
άτομο. Χρησιμοποιείται και στο δεξί και στο αριστερό. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Οξείς τραυματισμοί της ποδοκνημικής, με οίδημα και αστάθεια.
AB2360

Νάρθηκας ποδοκνημικής Air Stirrup

Είδος

Μέγεθος

Μήκος, cm

Μέτρηση σε cm περιμετρικά
των σφυρών

AB2360
AB2361
AB2362

Τυπικό
Μικρό
Παιδικό

25
21,5
15

15-34
15-26
12-20
www.y-logimed.gr
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AB3000

AB3000 Αθλητική επιστραγαλίδα της DeRoyal
με τεχνολογία BOA

Η DeRoyal σε συνεργασία με την Boa Technology Inc ανέπτυξαν ένα
επαναστατικό σύστημα κλεισίματος για επιστραγαλίδες. Η εφαρμογή
του νάρθηκα είναι εύκολη και γρήγορη χάρη στο σύστημα κλεισίματος
Boa Closure System®. Το σύστημα αυτό αποτελείται από έναν
δίσκο προσαρμογής με κασέτα για την ανάκτηση του κορδονιού. Το
σύστημα κορδονιού κατασκευάζεται από κορδόνι χαμηλής τριβής,
το οποίο περνά μέσα από τις οπές του νάρθηκα για την επίτευξη
της βέλτιστης στήριξης και συμπίεσης. Ακολούθως της τοποθέτησης
των χιαστί ιμάντων που ενισχύουν τον νάρθηκα, ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να επαναπροσαρμόσει τη συμπίεση του νάρθηκα με τον
δίσκο. Το αποτέλεσμα είναι μια επιστραγαλίδα με ιδανική απόδοση
και προσαρμογή. Η επιστραγαλίδα κατασκευάζεται από ανθεκτικό στο
σχίσιμο βαλλιστικό νάιλον. Η επιστραγαλίδα δεν έχει ραφή στην κάτω
πλευρά της και, συνεπώς, είναι πολύ εύκολη η χρήση της με στενά
παπούτσια. Οι δύο αυτόνομοι χιαστί ιμάντες παρέχουν στήριξη γύρω
από τον αστράγαλο. Πρόκειται για ιμάντες χιαστί, οι οποίοι ελέγχουν
τη στήριξη στην έξω και την έσω πλευρά. Η ονομασία BOA® είναι
κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Boa Technology Inc. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Διαστρέμματα ποδοκνημικής με αστάθεια και οίδημα, τραυματισμοί έσω
και έξω συνδέσμων ή αστάθειες μετά από κατάγματα ποδοκνημικής.
AB3000
SL8001

Αθλητική επιστραγαλίδα της DeRoyal με τεχνολογία BOA

Μέγεθος

Μέτρηση σε cm περιμετρικά των σφυρών

X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large

16-18 cm
18-20 cm
20-22 cm
22-24 cm
24-28 cm
28-32 cm

SL8001 Μπότα Samson

Έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει τους γύψινους επιδέσμους
στα κατάγματα άκρου ποδός και ποδοκνημικής που απαιτούν
ακινητοποίηση. Παρέχει εξαιρετική στήριξη στην έσω και έξω πλευρά
με τον αστράγαλο σταθεροποιημένο στις 90 μοίρες. Η πλάκα
του ποδιού είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποτρέπει τη ραχιαία
κάμψη των κεφαλών των μεταταρσίων και το εσωτερικό της μπότας
είναι επενδεδυμένο με αφρό πολυουρεθάνης για αποτελεσματική
αποσυμφόρηση της πίεσης. Το χαμηλό ύψος της πτέρνας διευκολύνει
το φυσιολογικό περπάτημα. Η μπότα αφαιρείται για έλεγχο της περιοχής
του κατάγματος και για τη διατήρηση της καλής υγιεινής της περιοχής.
Οι κυκλικοί ιμάντες παρέχουν ελαφριά συμπίεση για τη μείωση
του οιδήματος. Η εξωτερική σόλα κατασκευάζεται από καουτσούκ
άνθρακα, το οποίο εξασφαλίζει σταθερή πρόσφυση στις περισσότερες
επιφάνειες. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Μέτρια έως σοβαρά διαστρέμματα της
ποδοκνημικής, κατάγματα άκρου ποδός και ποδοκνημικής που
απαιτούν ακινητοποίηση.
SL8001

Μπότα Samson

Μέγεθος
Small
Medium
Large
www.y-logimed.gr

Μέγεθος υποδήματος
35-39
39-42
43-45

4300 AC-Boot

Μια όρθωση για συγκάμψεις στην περιοχή της ποδοκνημικής και
πίεση στην πτέρνα. Κατασκευάζεται από πλαστικό πλαίσιο HDPE
που αποτρέπει την άσκηση πίεσης στην περιοχή της πτέρνας. Η
επένδυση είναι κατασκευασμένη από Vel-Foam, ένα υλικό που παρέχει
αποτελεσματική απορρόφηση της πίεσης και άνεση στη χρήση. Με
το πλαστικό πλαίσιο αποφεύγονται επίσης τα προβλήματα τριβής
επάνω από την πτέρνα για τους ασθενείς που έχουν τη δυνατότητα
να μετακινούνται στο κρεβάτι. Η αντιπεριστροφική ράβδος που είναι
προσαρτημένη στο πίσω μέρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
περαιτέρω σταθεροποίηση του ασθενή. Μπορούν να προσαρτηθούν
δύο ορθώσεις ταυτόχρονα για ισχυρότερη σταθεροποίηση. Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη συγκάμψεων σε μακροχρόνια
κλινήρεις ασθενείς. Διαθέτει αντιολισθητική σόλα, η οποία έχει
σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και για πολύ μικρές
αποστάσεις. Η σόλα μπορεί να αφαιρεθεί, εάν αυτό είναι απαραίτητο.
Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε ξεχωριστά πρόσθετες επενδύσεις.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Πρόληψη ελκών στην πτέρνα και συγκάμψεων στην
περιοχή της ποδοκνημικής σε κλινήρεις ασθενείς.
4300

ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ • ΠΟΔΙ 9
4300

AC Boot

Μέγεθος
Small
Medium
Large

Μέγεθος υποδήματος
35-39
40-43
43-46

M3040

Η ανταλλακτική επένδυση έχει αρ. είδους 4300BK συν το μέγεθος.

M3040 Μαξιλαράκια πτέρνας

Αποτελεσματικές ορθώσεις για την πρόληψη των ελκών στις
πτέρνες και την αφαίρεση φορτίου από την πτέρνα. Οι κλινήρεις
ασθενείς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης ελκών από
κατάκλιση στην περιοχή της πτέρνας. Τα μαξιλαράκια πτέρνας
αφαιρούν αποτελεσματικά το φορτίο από την περιοχή της πτέρνας.
Κατασκευάζονται από βαμβακερό υλικό με επένδυση fiber fill, το
οποίο εξασφαλίζει τον καλό αερισμό τους αλλά και τη δυνατότητά
τους να απορροφούν την πίεση. Ασφαλίζουν μέσω ενός βαμβακερού
ιμάντα με βέλκρο. Πωλούνται σε ζεύγη. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Αποφυγή ελκών
στις πτέρνες.

Μαξιλαράκια πτέρνας

Μέγεθος
Μέγεθος υποδήματος
Ένα μέγεθος 35-48

ΠΟΔΙ

M3040

MR1400

MR1400 Επίθεμα οστεοφύτων

Μια σφήνα οστεοφύτων, σχεδιασμένη για να αφαιρεί το φορτίο
σε περιπτώσεις οστικής άκανθας στην πτέρνα και πελματιαίας
απονευρωσίτιδας. Είναι σχεδιασμένη τόσο για το δεξί όσο και για
το αριστερό, αφαιρώντας αποτελεσματικά το φορτίο από την έσω
πλευρά. Κατασκευάζεται από ιξωδοελαστικό πολυμερές με ελαφρώς
κολλώδη επιφάνεια. Πλένεται σε ζεστό νερό με σαπούνι, όταν
χρειαστεί. Στεγνώνει στον αέρα. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Πόνος στην πτέρνα,
π.χ. οστική άκανθα , πελματιαία απονευρωσίτιδα ή όταν απαιτείται
αφαίρεση φορτίου από το οστό της πτέρνας.
MR1400

Επίθεμα οστεοφύτων

Μέγεθος
Small
Medium
Large

Μέγεθος υποδήματος
35-39
40-42
43-46

www.y-logimed.gr
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MR1401

MR1401 Σφήνα πτέρνας

Μια σφήνα πτέρνας ειδικά σχεδιασμένη για αποτελεσματική αφαίρεση
φορτίου και απορρόφηση κραδασμών. Αυτό το μοντέλο έχει σχετικά
μεγαλύτερο μήκος από τις συμβατικές σφήνες, για αποτελεσματικότερη
ανύψωση της πτέρνας. Κατασκευάζεται από ιξωδοελαστικό πολυμερές
με ελαφρώς κολλώδη επιφάνεια. Πλένεται σε ζεστό νερό με σαπούνι,
όταν χρειαστεί. Στεγνώνει στον αέρα. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Τενοντίτιδα αχίλλειου
τένοντα, γενικός πόνος στην πτέρνα ή όταν απαιτείται αφαίρεση
φορτίου ή επιπλέον απορρόφηση κραδασμών.
MR1401

Σφήνα πτέρνας

Μέγεθος
Small
Medium
Large

Μέγεθος υποδήματος
35-39
40-42
43-46

MR1403

MR1403 Υποστήριγμα Ποδικής Καμάρας

Ένα πολύ ευέλικτο υποστήριγμα ποδικής καμάρας που παρέχει καλή
υποστήριξη. Θα πρέπει να εφαρμοστεί απευθείας μέσα στο παπούτσι
και μπορεί να μετακινηθεί. Κατασκευασμένη από ιξωδοελαστικό
πολυμερές με ελαφριά κολλώδη επιφάνεια. Η κολλητικότητα μπορεί
να αυξηθεί με τη χρήση 90% αλκοόλη για τον καθαρισμό της
επιφάνειας . πλένεται με ζεστό νερό και σαπούνι όταν χρειάζεται.
Αφήστε να στεγνώσει στον αέρα. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Υψηλές ή χαμηλές
καμάρες, πλατυποδία ή πόνο κατά μήκος της καμάρας.
MR1403

Υποστήριγμα Ποδικής Καμάρας

Μέγεθος

MR1402

Small
Medium
Large

Μέγεθος υποδήματος
35-39
40-42
43-46

MR1402 Multi Pad

Μια σφήνα πτέρνας που έχει σχεδιαστεί για στήριξη του λιπώδους
σώματος της πτέρνας. Στηρίζει αποτελεσματικά το λιπώδες σώμα
και, ως αποτέλεσμα, το λίπος συγκεντρώνεται κάτω από την πτέρνα.
Κατασκευάζεται από ιξωδοελαστικό πολυμερές με ελαφρώς κολλώδη
επιφάνεια. Πλένεται σε ζεστό νερό με σαπούνι, όταν χρειαστεί.
Στεγνώνει στον αέρα. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Προβλήματα στις πτέρνες,
επιπέδωση λιπώδους σώματος της πτέρνας.
MR1402

Multi Pad

Μέγεθος
Small
Medium
Large

www.y-logimed.gr

Μέγεθος υποδήματος
35-39
40-42
43-46

ΠΟΔΙ

MR1405 Σφήνα τοποθέτησης πρόσθιου
τμήματος άκρου ποδός, Καλυμμένη

MR1405

Μπορεί να τοποθετηθεί στην έσω ή έξω πλευρά για τη σταθεροποίηση
του πρόσθιου τμήματος του άκρου ποδός. Η σφήνα είναι κεκλιμένη
και παρέχει διαφορετικά επίπεδα τοποθέτησης. Είναι σημαντικό να
αξιολογείται προσεκτικά το αποτέλεσμα στον κάθε ασθενή. Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί τόσο ως προσωρινό όσο και ως μόνιμο βοήθημα
τοποθέτησης. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Πρηνισμός ή υπτιασμός του πρόσθιου
τμήματος του άκρου ποδός.

Σφήνα τοποθέτησης πρόσθιου τμήματος άκρου
ποδός, Καλυμμένη

MR1405

Μέγεθος
Small
Large

Μέγεθος υποδήματος
35-40
41-46

MR1406 Σφήνα τοποθέτησης πρόσθιου
τμήματος άκρου ποδός, Ακάλυπτη

MR1406

Ίδιο μοντέλο με την MR1405, αλλά χωρίς κάλυψη με ύφασμα. Αυτό
καθιστά εφικτή τη χρήση της σφήνας απευθείας σε κουτί με καθρέφτες
(mirror box) για να καθοριστεί ο απαιτούμενος βαθμός στήριξης και
τοποθέτησης. Η σφήνα τοποθετείται στην έσω ή έξω πλευρά. Πρέπει
να προσαρμόζεται με ψαλίδι και στη συνέχεια να τοποθετείται κάτω
από το εσωτερικό πέλμα του υποδήματος. Σκοπός είναι να υπάρχει
η δυνατότητα δοκιμής μιας προσωρινής τοποθέτησης για μερικές
μέρες έως μερικές εβδομάδες, για να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα
στον ασθενή. Για μόνιμη τοποθέτηση, συνιστούμε την MR1405.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Πρηνισμός ή υπτιασμός του πρόσθιου μέρους του άκρου
ποδός.

Σφήνα τοποθέτησης πρόσθιου τμήματος άκρου
ποδός, Ακάλυπτη

MR1406

Μέγεθος
Small
Large

Μέγεθος υποδήματος
35-40
41-46

www.y-logimed.gr
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MR1300

MR1300 Medial Posted Insole

Αυτό το ειδικό εσωτερικό πέλμα παρέχει έσω στήριξη στο πρόσθιο
τμήμα του άκρου ποδός για την πρόληψη του πρηνισμού. Το εσωτερικό
πέλμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σταθεροποίηση ασθενών με
υπερβολικό βαθμό πρηνισμού, τόσο προσωρινά για κλινική αξιολόγηση
όσο και για μόνιμη τοποθέτηση. Η περιοχή της πτέρνας διαθέτει υλικό
απορρόφησης κραδασμών για μεγαλύτερη άνεση. Τα επιθέματα
μεταταρσίου σε σχήμα Τ τοποθετούνται ξεχωριστά στην περιοχή
υποδοχής με βέλκρο. Πωλείται σε ζεύγη. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Χρησιμοποιείται
μετά από τραυματισμό ή αποκατάσταση του πρόσθιου χιαστού
συνδέσμου, για την πρόληψη της πρόσθιας έσω περιστροφής, στην
τοποθέτηση του ποδιού για την πρόληψη της πρόκλησης υπερβολικής
γωνίας Q (γωνία τετρακέφαλου) στην επιγονατίδα για διάγνωση
πόνου στο πρόσθιο γόνατο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για
την αφαίρεση φορτίου επάνω από την πελματιαία απονεύρωση ή την
ελάφρυνση της καταπόνησης των έσω τμημάτων της κνήμης και την
ανακούφιση και μείωση του πόνου σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα του
έσω διαμερίσματος.
MR1300

Medial Posted Insole

Αρ. είδους Μέγεθος υποδήματος

MR1407

MR1300
MR1301
MR1302
MR1303
MR1304
MR1305
MR1306

34-35
36-37
38-39
40-41
42-43
44-45
46-47

MR1407 Σφήνα τοποθέτησης για πτέρνα,
Καλυμμένη

Χρησιμοποιείται στην έσω ή έξω πλευρά για την τοποθέτηση
της πτέρνας. Η σφήνα είναι κεκλιμένη και παρέχει διαφορετικά
επίπεδα τοποθέτησης. Είναι σημαντικό να αξιολογείται προσεκτικά το
αποτέλεσμα στον κάθε ασθενή. Η σφήνα πρέπει να τοποθετείται κάτω
από το εσωτερικό πέλμα του υποδήματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τόσο ως προσωρινό όσο και ως μόνιμο βοήθημα τοποθέτησης.
Πωλείται σε ζεύγη. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Όταν απαιτείται τοποθέτηση της έσω
ή έξω πλευράς της πτέρνας.
MR1407

Σφήνα τοποθέτησης για πτέρνα, Καλυμμένη

Μέγεθος
Small
Large

www.y-logimed.gr

Μέγεθος υποδήματος
35-40
41-46

ΠΟΔΙ

MR1408 Σφήνα τοποθέτησης για πτέρνα,
Ακάλυπτη

Ίδιο μοντέλο με την MR1407, αλλά χωρίς κάλυψη με ύφασμα. Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί στην έσω ή έξω πλευρά. Η σφήνα είναι κεκλιμένη
και παρέχει διαφορετικά επίπεδα τοποθέτησης. Είναι σημαντικό να
αξιολογείται προσεκτικά το αποτέλεσμα στον κάθε ασθενή. Η σφήνα
πρέπει να τοποθετείται κάτω από το εσωτερικό πέλμα του υποδήματος.
Για μόνιμη τοποθέτηση, συνιστούμε την MR1407. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Όταν
απαιτείται τοποθέτηση της έσω ή έξω πλευράς της πτέρνας.
MR1408

MR1408

MR1408

Σφήνα τοποθέτησης για πτέρνα, Ακάλυπτη

Μέγεθος
Small
Large

Μέγεθος υποδήματος
35-40
41-46

MR1420 Επιμήκης σφήνα τοποθέτησης για
ποδοσκόπιο

Η συγκεκριμένη σφήνα τοποθέτησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη
μέθοδο "mirror box" (κουτί με καθρέφτες) για να καθοριστεί η μέθοδος
σταθεροποίησης του κάθε ποδιού. Η σφήνα είναι
κατασκευασμένη από διαυγές ιξωδοελαστικό MR1420
πολυμερές. Χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό,
ο εξεταστής μπορεί να βλέπει την ασκούμενη
πίεση και ταυτόχρονα να τοποθετεί κατάλληλα
το πόδι. Η σφήνα αποκτά κλίση από 2 mm έως
10 mm με ορατές ενδείξεις. Αυτό διευκολύνει
τον προσδιορισμό του βαθμού της στήριξης που
απαιτείται για τη σταθεροποίηση του ποδιού. Πρόκειται για ένα
εξαιρετικό εργαλείο για τη μέθοδο "mirror box". Η σφήνα καθαρίζεται
με οινόπνευμα ή άλλα απολυμαντικά. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Χρησιμοποιείται
στην ανάλυση των ασταθειών κνήμης και άκρου ποδός.
MR1420

MR1420

Επιμήκης σφήνα τοποθέτησης για ποδοσκόπιο

Ένα μέγεθος
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EU4111 Genum Liga X TriTex

ΓΟΝΑΤΟ
Genum Liga
X TriTex
www.y-logimed.gr

ΓΟΝΑΤΟ

Παρέχει ελαφριά συμπίεση και στήριξη στο γόνατο. Περιλαμβάνει
δύο εύκαμπτα σπειροειδή στηρίγματα για στήριξη στην έσω και
έξω πλευρά. Το κλείσιμο με άγκιστρο και βρόγχο διευκολύνει την
προσαρμογή. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Ελαφριές έως μέτριες αστάθειες στο
γόνατο, φλεγμονή ή πόνος στο γόνατο.
EU4101

Genum Basic Knee TriTex

Μέγεθος:

Μέτρηση περιμετρικά του γόνατος,
μέσον της επιγονατίδας:

X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large

29-32 cm
32-35 cm
35-38 cm
38-42 cm
42-46 cm
46-50 cm

EU4602 Genum Co-Tex Patella

Μια όρθωση γόνατος με επίθεμα σιλικόνης γύρω από την επιγονατίδα.
Το επίθεμα παρέχει πρόσθετη στήριξη και συμπίεση στην επιγονατίδα
και τους γύρω ιστούς. Η όρθωση διαθέτει τρεις ζώνες συμπίεσης, με
τη μεγαλύτερη συμπίεση να εφαρμόζεται επάνω από την άρθρωση. Η
συμπίεση μειώνεται στα άκρα της όρθωσης. Το επίθεμα γόνατος έχει
πιο μαλακή δομή για μεγαλύτερη άνεση. Τα σπειροειδή στηρίγματα και
στις δύο πλευρές της άρθρωσης, παρέχουν ελαφριά στήριξη. Πρέπει
να χρησιμοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια σωματικής δραστηριότητας,
εξαιτίας της ισχυρότερης συμπίεσης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
χωρίς συμβουλή γιατρού από άτομα με μειωμένη ευαισθησία ή κακή
κυκλοφορία. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Γενική αστάθεια γόνατος, οίδημα πάνω από
την άρθρωση ή την επιγονατίδα, σε περιπτώσεις οστεοαρθρίτιδας για
την αύξηση της ιδιοδεκτικότητας από την άρθρωση του γόνατος.
EU4602

EU4101

ΓΟΝΑΤΟ

EU4101 Genum Basic Knee TriTex

EU4602

Genum Co-Tex Patella

Μέγεθος

Περιφέρεια, γόνατο

Περιφέρεια, μηρός

X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large

27-29 cm
30-32 cm
33-35 cm
36-38 cm
39-41 cm
42-44 cm

38-40 cm
41-43 cm
44-47 cm
47-50 cm
50-53 cm
53-56 cm

15

www.y-logimed.gr

16

ΓΟΝΑΤΟ
EU4603

EU4603 Genum Co-Tex Artro Knee

Οι ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος και τραυματισμούς στον
μηνίσκο, συχνά υποφέρουν από πόνους και οιδήματα επάνω από την
περιοχή της άρθρωσης. Το οίδημα συχνά οδηγεί σε μειωμένο εύρος
κίνησης με αναστολή της μυϊκής δραστηριότητας. Οι ορθώσεις γόνατος
της σειράς CoTex Artro διαθέτουν επιθέματα συμπίεσης και ειδικά
επιθέματα από ιξωδοελαστικό αφρό, ένα υλικό που προσαρμόζεται
στη θερμοκρασία του σώματος. Τα επιθέματα Artro έχουν τοποθετηθεί
με τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τους πλάγιους συνδέσμους και
την περιοχή της άρθρωσης, επιτυγχάνοντας τοπική συμπίεση και
μετατόπιση της πίεσης. Η όρθωση διαθέτει δύο πλευρικά σπειροειδή
στηρίγματα για πρόσθετη στήριξη. Η συγκεκριμένη όρθωση γόνατος
επίσης έχει τρεις ζώνες συμπίεσης, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί έτσι
ώστε να απομακρύνουν το οίδημα από το κέντρο της άρθρωσης
και να το κατευθύνουν προς τις περιοχές των μυών. Η CoTex Artro
Basic είναι ιδανική μετά από αρθροσκόπηση, όταν ο ασθενής έχει
οίδημα επάνω από την άρθρωση του γόνατος και είναι ευαίσθητος
στην πίεση στην έσω/έξω περιοχή. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο
κατά τη διάρκεια σωματικής δραστηριότητας, εξαιτίας της ισχυρότερης
συμπίεσης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς συμβουλή γιατρού
από άτομα με μειωμένη ευαισθησία ή κακή κυκλοφορία. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Οστεοαρθρίτιδα, τραυματισμοί πλαγίων συνδέσμων και μηνίσκου με
οίδημα και πόνο στην έσω/έξω πλευρά, μετεγχειρητικά για τη μείωση
του οιδήματος και την αποσυμφόρηση της πίεσης στην έσω/έξω
πλευρά.
EU4603

Genum Co-Tex Artro Knee

Μέγεθος

Περιφέρεια, γόνατο

Περιφέρεια, μηρός

X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large

27-29 cm
30-32 cm
33-35 cm
36-38 cm
39-41 cm
42-44 cm

38-40 cm
41-43 cm
44-47 cm
47-50 cm
50-53 cm
53-56 cm

EU4020 Genum Patella T Short NeoTex
EU4020

Αυτός ο λειτουργικός νάρθηκας γόνατος χαμηλού προφίλ είναι
σχεδιασμένος για να αφαιρεί φορτίο από την επιγονατίδα με τον
πιο αποτελεσματικό τρόπο. Το μπροστινό σύστημα δεσίματος με
ιμάντες δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να εφαρμόζει το επιθυμητό
επίπεδο πίεσης επάνω από τον τένοντα της επιγονατίδας, χωρίς
να διακόπτεται η κυκλοφορία στην περιοχή της γαστροκνημίας. Η
εφαρμογή της είναι εύκολη χάρη στον ανοικτό σχεδιασμό και το
κλείσιμο με άγκιστρο και βρόγχο. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Προβλήματα στον
τένοντα της επιγονατίδας, περιεπιγονατιδική τενοντίτιδα (jumper's
knee), νόσος Osgood-Schlatters, πρόσθια γοναλγία.
EU4020

www.y-logimed.gr

Genum Patella T Short NeoTex

Μέγεθος

Μέτρηση περιμετρικά του γόνατος,
μέσον της επιγονατίδας

X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large

29-32 cm
32-35 cm
35-38 cm
38-42 cm
42-46 cm
46-50 cm

ΓΟΝΑΤΟ

EU4030 Genum Patella Stab Short NeoTex

Ένας μικρός νάρθηκας γόνατος χαμηλού προφίλ που περιτυλίγεται
γύρω από το γόνατο, σχεδιασμένος για τη σταθεροποίηση της
επιγονατίδας. Το επίθεμα επιγονατίδας σε σχήμα ημισελήνου μπορεί
να τοποθετηθεί στην έσω ή την έξω πλευρά της επιγονατίδας. Οι
ημιελαστικοί ιμάντες στο μπροστινό μέρος δίνουν στον χρήστη τη
δυνατότητα να προσαρμόζει το επίπεδο σταθεροποίησης ανάλογα
με τις ανάγκες του. Ο νάρθηκας διαθέτει ένα σπειροειδές στήριγμα
επάνω από το επίθεμα, το οποίο ενισχύει τη σταθερότητα κατά
την κάμψη του γόνατος. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Επιγονατιδομηριαίος πόνος,
εξάρθρημα/υπεξάρθρημα επιγονατίδας.
EU4030

EU4030

Genum Patella Stab Short NeoTex

Μέγεθος

Μέτρηση περιμετρικά του γόνατος,
μέσω της επιγονατίδας

X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large

29-32 cm
32-35 cm
35-38 cm
38-42 cm
42-46 cm
46-50 cm

EU4030

EU4631

EU4631 Genum Co-Tex Patella Lux

Μια όρθωση σταθεροποίησης της επιγονατίδας με τρεις ζώνες
συμπίεσης. Το επίθεμα της επιγονατίδας τοποθετείται στην έξω
πλευρά. Εάν χρειάζεστε στήριξη στην έσω πλευρά, θα πρέπει να
παραγγείλετε την όρθωση του αντίθετου ποδιού, δηλ. την αριστερή
για το δεξί και τη δεξιά για το αριστερό. Το επίθεμα διαθέτει δύο
ημιελαστικούς ιμάντες που παρέχουν αποτελεσματική στήριξη. Οι
ιμάντες προσαρτώνται σε αντίθετες πλευρές και προσαρμόζονται
ξεχωριστά. Το επίθεμα γόνατος έχει πορώδη κατασκευή για
μεγαλύτερη άνεση. Τα σπειροειδή στηρίγματα και στις δύο πλευρές,
παρέχουν ελαφριά στήριξη. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο κατά
τη διάρκεια σωματικής δραστηριότητας, εξαιτίας της ισχυρότερης
συμπίεσης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς συμβουλή γιατρού
από άτομα με μειωμένη ευαισθησία ή κακή κυκλοφορία. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Επιγονατιδομηριαίος πόνος, εξάρθρημα/υπεξάρθρημα επιγονατίδας.
Φροντίστε να επιλέξετε το σωστό μοντέλο (δεξί ή αριστερό) κατά την
παραγγελία σας.
EU4631

Genum Co-Tex Patella Lux

Μέγεθος

Περιφέρεια, γόνατο

X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large

27-29 cm
30-32 cm
33-35 cm
36-38 cm
39-41 cm
42-44 cm

38-40 cm
41-43 cm
44-47 cm
47-50 cm
50-53 cm
53-56 cm

www.y-logimed.gr
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ΓΟΝΑΤΟ
EU4113

EU4113 Genum Liga Light TriTex

Ένας εξαιρετικά λειτουργικός νάρθηκας γόνατος χαμηλού προφίλ.
Εξοπλισμένος με διπλή άρθρωση από αλουμίνιο και χάλυβα, η
οποία περιβάλλεται από μια θήκη από NeoTex. Η περιοχή της
πτυχής του γόνατος είναι κατασκευασμένη από λεπτό υλικό, SoftTex,
για μεγαλύτερη άνεση. Οι δύο ιμάντες είναι κατασκευασμένοι
από ελαστικό αλλά και συμβατικό βέλκρο, για βελτιστοποίηση
της λειτουργίας και εύκολη εφαρμογή. Ο Genum Liga Light είναι
επίσης εξοπλισμένος με DeRoyal Quad-Strap™ για την αποφυγή
της μετακίνησης του νάρθηκα. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Τραυματισμοί πλαγίων
συνδέσμων, τραυματισμοί μηνίσκου, οστεοαρθρίτιδα και γενικές
αστάθειες γόνατος.
EU4113

Genum Liga Light TriTex

Μέγεθος

Μέτρηση περιμετρικά του γόνατος,
μέσω της επιγονατίδας

X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large

29-32 cm
32-35 cm
35-38 cm
38-42 cm
42-46 cm
46-50 cm

EU4111 Genum Liga X TriTex

EU4111

Αυτός ο ανατομικά σχεδιασμένος νάρθηκας γόνατος διαθέτει ένα
μοναδικό σύστημα δεσίματος με ιμάντες στο πίσω μέρος του γόνατος
για την πρόληψη της υπερέκτασης. Το βασικό υλικό κατασκευής
είναι TriTex χωρίς λάτεξ, ενώ περιέχει και 1 mm SoftTex στην
πτυχή του γόνατος, το οποίο επιτρέπει στην περιοχή να αναπνέει.
Διαθέτει επίσης διπλή άρθρωση από αλουμίνιο. Όλοι οι ιμάντες
έχουν ημικυκλικό σχεδιασμό, ο οποίος εξασφαλίζει μεγαλύτερη
σταθερότητα και εύκολη προσαρμογή. Οι άνω και κάτω μπροστινοί
ιμάντες είναι ημιελαστικοί και παρέχουν αποτελεσματική συμπίεση. Η
εφαρμογή του είναι εύκολη χάρη στο κλείσιμο με άγκιστρο και βρόγχο
στο μπροστινό μέρος του μηρού και το πίσω μέρος της κνήμης.
Ο νάρθηκας είναι εξοπλισμένος με ένα προσαρμόσιμο επίθεμα
επιγονατίδας. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Τραυματισμοί έσω και έξω πλαγίων
συνδέσμων και τραυματισμοί πρόσθιου χιαστού συνδέσμου.
EU4111

www.y-logimed.gr

Genum Liga X TriTex

Μέγεθος

Μέτρηση περιμετρικά του γόνατος, μέσω της
επιγονατίδας

X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large

29-32 cm
32-35 cm
35-38 cm
38-42 cm
42-46 cm
46-50 cm

ΓΟΝΑΤΟ

EU4314 Genum Liga X EASE TriTex

Αυτός ο νάρθηκας γόνατος διαθέτει μπροστινό άνοιγμα για εύκολη
και ασφαλή εφαρμογή και είναι ειδικά σχεδιασμένος για ηλικιωμένους
ασθενείς με αστάθεια γόνατος. Διαθέτει μία ελαφριά άρθρωση από
ανοδιωμένο αλουμίνιο. Ο σχεδιασμός περιτύλιξης γύρω από το
γόνατο, διευκολύνει την εφαρμογή για τα ηλικιωμένα άτομα, καθώς
δεν χρειάζεται να σκύψουν για να τραβήξουν τον νάρθηκα επάνω από
το γόνατο. Το μοναδικό σύστημα ιμάντων στο πίσω μέρος του γόνατος
αποτρέπει την υπερέκταση και οι πρόσθετοι ιμάντες παρέχουν
αποτελεσματική στήριξη και σταθερότητα. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Τραυματισμοί
έσω και έξω πλαγίων συνδέσμων, τραυματισμοί πρόσθιου χιαστού
συνδέσμου και οστεοαρθρίτιδα.
EU4314

EU4314

Genum Liga X EASE TriTex

Μέγεθος
Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large

Μέτρηση περιμετρικά του γόνατος, μέσω της
επιγονατίδας
32-35 cm
35-38 cm
38-42 cm
42-46 cm
46-50 cm
1190917

1190917 Deluxe Knee Immo 48 cm

Κατασκευάζεται από μαλακό, αεριζόμενο αφρό ανοικτών κυψελών
και επενδύεται με βαμβάκι που έχει υποστεί απόξεση. Ο νάρθηκας
προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε ασθενή. Οι τρεις προσχηματισμένες
ράγες αλουμινίου στο γόνατο, με δύο ράγες έσω/έξω, εξασφαλίζουν την
έκταση της άρθρωσης του γόνατος. Οι ράγες προσαρμόζονται εύκολα
ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Στον συγκεκριμένο νάρθηκα
μπορούν να τοποθετηθούν έξι ιμάντες βέλκρο για μεγαλύτερη άνεση
και καλύτερη προσαρμογή. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Μετεγχειρητική ακινητοποίηση
ή μετά από τραυματισμό.
1190917

Deluxe Knee Immo 48 cm

Ένα μέγεθος.

F2 Flexguard ACL Brace

Αυτός ο νάρθηκας γόνατος είναι σχεδιασμένος για εύκολη και άμεση
εφαρμογή. Ο συγκεκριμένος νάρθηκας, ο οποίος κατασκευάζεται
από ελαφρύ αλουμίνιο και αφρό καλυμμένο με υλικό που απορροφά
την πίεση, προσφέρει εξαιρετική στήριξη χαμηλού προφίλ και στενή
επαφή. Οι διαξονικές αρθρώσεις είναι πολύ ισχυρές και ανθεκτικές,
με διαθέσιμους φραγμούς εύρους κίνησης που τοποθετούνται εύκολα
και μειώνουν το ανεπιθύμητο εύρος κίνησης σε πρόωρη φάση. Κάθε
νάρθηκας διαθέτει κλείσιμο με βρόγχο, ιμάντες βέλκρο και μπορεί να
προσαρμοστεί πιέζοντας με τα χέρια τα "Φτερά του τετρακέφαλου
μηριαίου μυ", για εξαιρετική προσαρμογή και ενισχυμένη σταθερότητα
στην έσω/έξω πλευρά. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Τραυματισμός πρόσθιου χιαστού
συνδέσμου σε συνδυασμό με τραυματισμό έσω/έξω πλαγίων
συνδέσμων.
F2

F2

Flexguard ACL Brace
Πλάτος γόνατος σε cm,
Πλάτος γόνατος σε cm,
Μέγεθος μέσω της επιγονατίδας Μέγεθος μέσω της επιγονατίδας
X-Small
Small

9-10 cm
10-11 cm

Medium

11-12 cm

Large
12-13 cm
X-Large 13-14 cm
www.y-logimed.gr
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