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Actimove® Manus Forte

Actimove Manus Forte to wykonana z 
przewiewnego materiału orteza stabilizująca 
staw nadgarstkowy.

Cechy produktu:
• indywidualnie dopasowuje się poprzez 

aluminiową stalkę do ciała, 
• posiada dwie fiszbiny z tworzywa sztucznego, 
• posiada trzy pasy powodujące dokładne 

przyleganie ortezydo anatomii ręki.przyleganie ortezydo anatomii ręki.

Wskazania: 
• unieruchomienie przy skręceniach, 
• unieruchomienie przy zwyrodnieniu stawu 

nadgarstkowego, 
• syndrom cieśli nadgarstka, 
• zapalenie pochewki ścięgna, 
• reumatoidalne zapalenie stawów, 
• opadanie porażenne dłoni, 
• doleczenie i rehabilitacja po zdjęciu opatrunku 

gipsowego.



Actimove Manus Forte BSN MEDICAL

Actimove Manus Forte Plus to wykonana z przewiewnego 
materiału orteza stabilizująca staw nadgarstkowy z 
ujęciem kciuka. 

Cechy produktu:
• indywidualnie dopasowuje się poprzez aluminiową 

stalkę do ciała, 
• posiada dwie fiszbiny z tworzywa sztucznego, 
• posiada trzy pasy powodujące dokładne przyleganie 

ortezydo anatomii ręki.ę

Wskazania: 
• unieruchomienie przy skręceniach, 
• unieruchomienie przy zwyrodnieniu stawu 

nadgarstkowego, 
• syndrom cieśli nadgarstka, 
• zapalenie pochewki ścięgna, 
• reumatoidalne zapalenie stawów, 
• opadanie porażenne dłoni, 
• doleczenie i rehabilitacja po zdjęciu opatrunku 

gipsowego.



Stabilizator stawu nadgarstkowego 309

Wskazania:
• skręcenia nadgarstka,

• zapalenia ścięgien, 

• zapaleniu błony maziowej,

• urazy stawu nadgarstkowego,

• po zabiegach ortopedycznych i 
chirurgicznych

Dostępne rozmiary - S, M, L

Pasuje na lewą i prawą stronę dzięki 
wyjmowanej szynie.



Stabilizator stawu nadgarstka z ujęciem kciuka 319

Cechy produktu:
Orteza wzmocniona dwiema aluminiowymi szynami 

na kciuk i nadgarstek.

Wskazania:
• skręcenia nadgarstka,

• zapalenia ścięgien, 

• zapaleniu błonymaziowej,• zapaleniu błonymaziowej,

• urazy stawu nadgarstkowego,

• po zabiegach ortopedycznych i chirurgicznych

• zespół cieśni nadgarstka.

Dostępne rozmiary - S, M, L

Pasuje na lewą i prawą stronę dzięki wyjmowanej 
szynie.
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Stabilizator stawu nadgarstkowego 309

Wskazania:
• skręcenia nadgarstka,

• zapalenia ścięgien, 

• zapaleniu błony maziowej,

• urazy stawu nadgarstkowego,

• po zabiegach ortopedycznych i 
chirurgicznych

Dostępne rozmiary - S, M, L

Pasuje na lewą i prawą stronę dzięki 
wyjmowanej szynie.



Stabilizator stawu nadgarstka z ujęciem kciuka 319

Cechy produktu:
Orteza wzmocniona dwiema aluminiowymi szynami 

na kciuk i nadgarstek.

Wskazania:
• skręcenia nadgarstka,

• zapalenia ścięgien, 

• zapaleniu błonymaziowej,• zapaleniu błonymaziowej,

• urazy stawu nadgarstkowego,

• po zabiegach ortopedycznych i chirurgicznych

• zespół cieśni nadgarstka.

Dostępne rozmiary - S, M, L

Pasuje na lewą i prawą stronę dzięki wyjmowanej 
szynie.



Actimove® Manus Forte

Actimove Manus Forte to wykonana z 
przewiewnego materiału orteza stabilizująca 
staw nadgarstkowy.

Cechy produktu:
• indywidualnie dopasowuje się poprzez 

aluminiową stalkę do ciała, 
• posiada dwie fiszbiny z tworzywa sztucznego, 
• posiada trzy pasy powodujące dokładne 

przyleganie ortezydo anatomii ręki.przyleganie ortezydo anatomii ręki.

Wskazania: 
• unieruchomienie przy skręceniach, 
• unieruchomienie przy zwyrodnieniu stawu 

nadgarstkowego, 
• syndrom cieśli nadgarstka, 
• zapalenie pochewki ścięgna, 
• reumatoidalne zapalenie stawów, 
• opadanie porażenne dłoni, 
• doleczenie i rehabilitacja po zdjęciu opatrunku 

gipsowego.



Actimove Manus Forte BSN MEDICAL

Actimove Manus Forte Plus to wykonana z przewiewnego 
materiału orteza stabilizująca staw nadgarstkowy z 
ujęciem kciuka. 

Cechy produktu:
• indywidualnie dopasowuje się poprzez aluminiową 

stalkę do ciała, 
• posiada dwie fiszbiny z tworzywa sztucznego, 
• posiada trzy pasy powodujące dokładne przyleganie 

ortezydo anatomii ręki.ę

Wskazania: 
• unieruchomienie przy skręceniach, 
• unieruchomienie przy zwyrodnieniu stawu 

nadgarstkowego, 
• syndrom cieśli nadgarstka, 
• zapalenie pochewki ścięgna, 
• reumatoidalne zapalenie stawów, 
• opadanie porażenne dłoni, 
• doleczenie i rehabilitacja po zdjęciu opatrunku 

gipsowego.



medi Manumed kidz orteza unieruchamiająca nadgarstek dla dziecka

Orteza stabilizująca nadgarstek dziecka

Wskazania:

• MPZS (Młodzieńcze Przewlekłe 
Zapalenie Stawów), 

• po urazach nadgarstka,

• osłabienie stawu nadgarstkowego. • osłabienie stawu nadgarstkowego. 

Cechy produktu:

Orteza wyposażona jest w  
wzmocnienie z aluminiowej szyny 
jak i 4 regulowane pasy na rzepy.

Rozmiar:

4 rozmiary do wyboru ( na prawą lub 
lewą rękę).
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Actimove Carpal

Actimove Carpal unieruchamia dłoń oraz staw 
nadgarstkowy. Szyna, dzięki otwartej konstrukcji 
zapewnia cyrkulacje powietrza. 

Wskazania:
• ostre stany bólowe nadgarstka,
• zerwania ścięgien,
• choroby degeneracyjne stawu nadgarstkowego,
• skręcenia nadgarstka,
• wspomaganie w fazie procesu rehabilitacji,• wspomaganie w fazie procesu rehabilitacji,
• unieruchomienie stawu nadgarstkowego oraz 

dłoni po zabiegach chirurgicznych,
• zespół cieśni nadgarstka,
• złamania i pęknięcia kości ręki oraz dalszej 

nasady kości przedramienia,
• porażenia i niedowłady wiotkie oraz spastyczne,
• choroba zwyrodnieniowa stawów ,
• przykurcz Dupuytrena,
• RZS.



ERH 47/1 Szyna na dłoń i przedramię z odwiedzionym kciukiem

Cechy produktu:
• korekcja oraz unieruchomienie stawu 

nadgarstkowego, dłoni oraz palców,
• korekcja ustawienia dłoni i palców 

zapewnia możliwość indywidualnego 
formowania części dłoniowej.

Wskazania:
• złamania i pęknięcia kości ręki oraz • złamania i pęknięcia kości ręki oraz 

dalszej nasady kości przedramienia, 
• porażenia i niedowłady wiotkie jak i 

spastyczne ,
• zwyrodnienia stawów ręki,
• przykurcz Dupuytrena,
• RZS .

Cztery pasy dociągowe zapewniają 
anatomiczne dopasowanie do obwodu 
kończyny.



Szyna na dłoń i przedramię N-05

Cech produktu:
• wykonana aluminium pokrytego 

termoaktywnym neoprenem,
• posiada 4 zapięcia na rzep.

Wskazania:
• leczenie zwichnięć, • leczenie zwichnięć, 
• złamań nadgarstka,
• schorzeń neurologicznych 

pochodzenia centralnego lub 
obwodowego, 

• pęknięciach kości niewymagających 
opatrunków gipsowych.

Rozmiar uniwersalny
Zaprojektowana tak, aby mogła być 

stosowana na prawą lub lewą dłoń.
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Actimove Carpal

Actimove Carpal unieruchamia dłoń oraz staw 
nadgarstkowy. Szyna, dzięki otwartej konstrukcji 
zapewnia cyrkulacje powietrza. 

Wskazania:
• ostre stany bólowe nadgarstka,
• zerwania ścięgien,
• choroby degeneracyjne stawu nadgarstkowego,
• skręcenia nadgarstka,
• wspomaganie w fazie procesu rehabilitacji,• wspomaganie w fazie procesu rehabilitacji,
• unieruchomienie stawu nadgarstkowego oraz 

dłoni po zabiegach chirurgicznych,
• zespół cieśni nadgarstka,
• złamania i pęknięcia kości ręki oraz dalszej 

nasady kości przedramienia,
• porażenia i niedowłady wiotkie oraz spastyczne,
• choroba zwyrodnieniowa stawów ,
• przykurcz Dupuytrena,
• RZS.
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protect Epico ROM



medi Epico ROMs

Cechy produktu:
• lekka aluminiowa konstrukcja,
• płaska konstrukcja zawiasów którą, można 

dostosowywać przyciskiem,
• paski ponumerowane w kolejności 

zakładania, 
• zawias QuickSet – ograniczenie zgięcia i 

prostowania w zakresie 0°-120°
(możliwość regulacji co 10°) (możliwość regulacji co 10°) 

Wskazania:
• niestabilności łokcia,
• urazy stawu łokciowego,
• złamania nadkłykcia przyśrodkowego lub 

bocznego kości ramiennej,
• leczenie pooperacyjne,
• złamania w obrębie stawu łokciowego,
• bierna mobilizacja po artrolizie łokcia,
• niestabilność więzadeł łokcia.
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medi Epico ROM kidz elbow

Cechy produktu:
• zegar regulujący kąt zgięcia,

• dwustronne zawiasy ze stali nierdzewnej, 
które mogą zapewnić większą kontrolę 
zgięcia / wyprost łokcia od 0-120 stopni za 
pomocą naciśnięcia przycisku - regulacja co 
10 stopni.

Wskazania:
• po operacji łokcia,

• promieniowe złamania odcinka 
przedramiennego,

• przemieszczenia,

• boczne, przyśrodkowe zapalenie nadkłykcia.
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1187 Stabilizator łokcia - orteza

Cech produktu:
• stabilizację stawu łokciowego,

• szyny z zawiasami zapewniają kontrolę ruchu stawu,

• wykonana z przepuszczającego powietrze materiału,

• utrzymuje ciepło w rejonie stawu.

Wskazania:
• zwichnięcia,

• pęknięcia bez przemieszczeń w rejonie łokcia, 

• usztywnienia po operacjach (np. rekonstrukcji),• usztywnienia po operacjach (np. rekonstrukcji),

• po leczeniu za pomocą gipsu,

• leczenia urazów tkanki miękkiej wymagającej 
usztywnienia.

Rozmiar (obwód wokół łokcia):

• S 23,2cm - 25,7cm; 

• M 26,0cm - 28,3cm; 

• L 28,6cm - 30,8cm; 

• XL 31,1cm - 33,3cm. 



Orteza sportowa stawu łokciowego medi Epicomed®

Wskazania :

• idealnie nadaje się do leczenia 
przewlekłego, pooperacyjnego i 
pourazowego stanu zapalnego w łokciu.

Cechy produktu:

• uciskowa tkanina oraz wkładki silikonowe 
masują, co przyśpiesza proces leczenia,masują, co przyśpiesza proces leczenia,

• celowy ucisk łagodzi ból i odciąża 
przyczepy ścięgien przy ruchu.

• wymiary peloty dostosowane do 
rozmiarów.

• dodatkowy pasek do indywidualnego 
regulowania ucisku.



L.051.00



5065 Omo Neurexa

• Cechy produktu:

• ułatwia aktywną rehabilitację,

• stabilizuje ramię i dociąga główkę 
kości ramiennej do łopatki,

• zapobiega wewnętrznej rotacji 
ramienia,ramienia,

• materiał PCM, materiał regulujący 
temperaturę przy skórze - miękki i 
wygodny.



Kamizelka ortopedyczna obojczykowo - barkowa

Cechy produktu:
• ustala ramię w przywiedzeniu i rotacji 

wewnętrznej w stawie ramiennym ,
• staw łokciowy i przedramię ustala blisko 

tułowia (możliwość regulacji zgięcia w stawie 
łokciowym w zakresie 90º-120º) 

• posiada duże możliwości regulacyjne.

Wskazania:
• leczenie urazów i kontuzji stawu barkowego, • leczenie urazów i kontuzji stawu barkowego, 

ramiennego, ramienno-obojczykowego i 
łokciowego,

• po urazach struktur kostnych obręczy piersiowej 
i kończyny górnej,

• ostre zespoły bólowe w stawie barkowym,
• stany zapalne,
• zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowego, 

obręczy piersiowej i kończyny górnej,
• po zabiegach operacyjnych ortopedycznych, 

neurochirurgicznych
• w trakcie rehabilitacji pooperacyjnej, 

pourazowej,
• po zdjęciu unieruchomienia gipsowego.



Tabela rozmiarów
ROZMIAR (Obwód klatki piersiowej [cm])

S < 70

M 71 – 80

L 81 – 90

XL 91 – 120

XXL > 120



ERH 34 Kamizelka stawu barkowego

Wskazania:
• złamania oraz zwichnięcia w obrębie obręczy barkowej,

• pourazowa niestabilność stawu,

• niedowłady i porażenia mięśni,

• stany zapalne w obrębie obręczy barkowej oraz łokcia.

Cechy produktu:
• unieruchamia oraz odciąża całą kończynę górną oraz 

kompleks ramienno-barkowy,kompleks ramienno-barkowy,

• wykonana jest w wersji dwustronnej, co pozwala na 
unieruchomienie zarówno prawego jak również lewego 
ramienia

• neutralna, miękka dzianina nie zaburza właściwej trofiki 
skóry oraz zapewnia wentylację.



Orteza kończyny górnej MASTER- 03

Cechy produktu:

• Wpływa na czucie głębokie za pomocą 
peloty pachowej jak i dzięki 
rozbudowanemu elementowi barkowemu,

• regulacja uniesienia barku oraz jego 
przywiedzenia i odwiedzenia.



Kamizelka stawu barkowego B-01

Cechy produktu:
• wykonana jest z oddychającej pianki poliuretanowej 

dwustronnie pokrytej dzianiną poliamidową,
• ustala ramię w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej w stawie 

ramiennym, natomiast staw łokciowy i przedramię blisko 
tułowia,

• umożliwia precyzyjnie ustawienie pozycji zabezpieczonej 
kończyny.

Wskazania:
• stosowana po przebytych operacjach, 
• niedowład,
• złamania,• złamania,
• przesilenia ścięgien i więzadeł,
• leczenie i doleczanie urazów stawu ramiennego, obręczy 

barkowej oraz stawu łokciowego,
• choroby zapalne i choroby zwyrodnieniowe stawu 

ramiennego,
• kontuzje obojczyka i ramienia,
• urazy okolicy obręczy barkowej wymagających odciążenia lub 

unieruchomienia, 
• unieruchomienia i zabezpieczenia pooperacyjnego obręczy 

barkowej.
Dostępne rozmiary (obwód klatki piersiowej):
S60 -70;
M 70 – 80;
L 80 – 90;
XL 90 – 105;
XXL 105 -120; 
XXXL 120-135

Wykonana w sposób umożliwiający stabilizację zarówno prawego 
jak i lewego ramienia.



ERH 59/1 Aparat na bark, ramię i przedramię

Wskazania:
• niewydolność mięśni barku pochodzenia 

ortopedycznego oraz neurologicznego,
• rekonstrukcja pierścienia rotatorów,
• stan zapalny w obrębie barku,
• zwichnięcie barku,
• porażenia i niedowłady wiotkie,
• urazy splotu ramiennego.

Cechy produktu:
• zapobiega podwichnięciu w stawie ramiennym,
• podtrzymuje osiowy ciężar wiotkiej kończyny 

zapobiegając nadmiernemu rozciąganiu torebki 
stawowej, więzadeł oraz ścięgien 
okołostawowych.

• zapewnia repozycję głowy kości ramiennej, 
rotację zewnętrzną oraz odwiedzenie w stawie 
ramiennym,

• wykonany jest z wielowarstwowego materiału 
HIGROMED,

• indywidualne dopasowanie za pomocą taśm,
• Odciążenie obręczy  za pomocą systemu szelek.
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Kamizelka ortopedyczna obojczykowo - barkowa

Cechy produktu:
• ustala ramię w przywiedzeniu i rotacji 

wewnętrznej w stawie ramiennym ,
• staw łokciowy i przedramię ustala blisko 

tułowia (możliwość regulacji zgięcia w stawie 
łokciowym w zakresie 90º-120º) 

• posiada duże możliwości regulacyjne.

Wskazania:
• leczenie urazów i kontuzji stawu barkowego, • leczenie urazów i kontuzji stawu barkowego, 

ramiennego, ramienno-obojczykowego i 
łokciowego,

• po urazach struktur kostnych obręczy piersiowej 
i kończyny górnej,

• ostre zespoły bólowe w stawie barkowym,
• stany zapalne,
• zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowego, 

obręczy piersiowej i kończyny górnej,
• po zabiegach operacyjnych ortopedycznych, 

neurochirurgicznych
• w trakcie rehabilitacji pooperacyjnej, 

pourazowej,
• po zdjęciu unieruchomienia gipsowego.



Neurotemblak 

Wskazania:
• przeznaczony jest do podtrzymywania oraz 

częściowego unieruchomienia kończyny 
górnej w efekcie niedowładu lub porażenia.

Rozmiar standardowy.
• Dopasowanie indywidualne możliwe dzięki 

regulacji.regulacji.



Orteza na ramię i bark typu "Dessault" Actimove Sling And Swathe

Cechy produktu:

• Unieruchomienie stawu barkowego, 

• stabilizacja i uniemożliwienie odwodzenia stawu 
barkowego oraz zewnętrzną i wewnętrzna 
rotację,

• równomiernie rozłożenie ciężar chorego 
ramienia za pomocą systemu szelkowego,ramienia za pomocą systemu szelkowego,

• szeroki pas utrzymuje ramię w stabilnej pozycji. 

Wskazania:
• zwichnięcie barku, 

• unieruchomienie stawu barkowo-obojczykowego 
po zabiegach operacyjnych,

• złamanie łopatki, 

• zapalenie PHS (zapalenie splotu barkowego).



5065 Omo Neurexa

• Cechy produktu:

• ułatwia aktywną rehabilitację,

• stabilizuje ramię i dociąga główkę 
kości ramiennej do łopatki,

• zapobiega wewnętrznej rotacji 
ramienia,ramienia,

• materiał PCM, materiał regulujący 
temperaturę przy skórze - miękki i 
wygodny.



ERH 34 Kamizelka stawu barkowego

Wskazania:
• złamania oraz zwichnięcia w obrębie obręczy barkowej,

• pourazowa niestabilność stawu,

• niedowłady i porażenia mięśni,

• stany zapalne w obrębie obręczy barkowej oraz łokcia.

Cechy produktu:
• unieruchamia oraz odciąża całą kończynę górną oraz 

kompleks ramienno-barkowy,kompleks ramienno-barkowy,

• wykonana jest w wersji dwustronnej, co pozwala na 
unieruchomienie zarówno prawego jak również lewego 
ramienia

• neutralna, miękka dzianina nie zaburza właściwej trofiki 
skóry oraz zapewnia wentylację.



Neurotemblak T-03

Cechy produktu:
• wykonany z oddychającej pianki poliuretanowej 

pokrytej welurem,
• umożliwia unieruchomienie ramienia i 

przedramienia,
• umożliwia precyzyjne ustawienie pozycji 

zabezpieczonej kończyny.
Wskazania:
• stosowany po przebytych operacjach, 
• w przypadku niedowładu,• w przypadku niedowładu,
• złamania, 
• przesilenia ścięgien i więzadeł,
• leczenie i doleczanie urazów stawu ramiennego, 

obręczy barkowej oraz stawu łokciowego, 
• choroby zapalne,
• choroby zwyrodnieniowe stawu ramiennego 

wymagających podtrzymywania oraz 
częściowego unieruchomienia kończyny górnej.

Rozmiar Uniwersalny
Wykonany w sposób umożliwiający stabilizację 

zarówno prawego jak i lewego ramienia.



Kamizelka stawu barkowego B-01

Cechy produktu:
• wykonana jest z oddychającej pianki poliuretanowej 

dwustronnie pokrytej dzianiną poliamidową,
• ustala ramię w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej w stawie 

ramiennym, natomiast staw łokciowy i przedramię blisko 
tułowia,

• umożliwia precyzyjnie ustawienie pozycji zabezpieczonej 
kończyny.

Wskazania:
• stosowana po przebytych operacjach, 
• niedowład,
• złamania,• złamania,
• przesilenia ścięgien i więzadeł,
• leczenie i doleczanie urazów stawu ramiennego, obręczy 

barkowej oraz stawu łokciowego,
• choroby zapalne i choroby zwyrodnieniowe stawu 

ramiennego,
• kontuzje obojczyka i ramienia,
• urazy okolicy obręczy barkowej wymagających odciążenia lub 

unieruchomienia, 
• unieruchomienia i zabezpieczenia pooperacyjnego obręczy 

barkowej.
Dostępne rozmiary (obwód klatki piersiowej):
S60 -70;
M 70 – 80;
L 80 – 90;
XL 90 – 105;
XXL 105 -120; 
XXXL 120-135

Wykonana w sposób umożliwiający stabilizację zarówno prawego 
jak i lewego ramienia.



L.052.01



Orteza na ramię i bark typu "Dessault" Actimove Sling And Swathe

Cechy produktu:

• Unieruchomienie stawu barkowego, 

• stabilizacja i uniemożliwienie odwodzenia stawu 
barkowego oraz zewnętrzną i wewnętrzna 
rotację,

• równomiernie rozłożenie ciężar chorego 
ramienia za pomocą systemu szelkowego,ramienia za pomocą systemu szelkowego,

• szeroki pas utrzymuje ramię w stabilnej pozycji. 

Wskazania:
• zwichnięcie barku, 

• unieruchomienie stawu barkowo-obojczykowego 
po zabiegach operacyjnych,

• złamanie łopatki, 

• zapalenie PHS (zapalenie splotu barkowego).



ERH 34 Kamizelka stawu barkowego

Wskazania:
• złamania oraz zwichnięcia w obrębie obręczy barkowej,

• pourazowa niestabilność stawu,

• niedowłady i porażenia mięśni,

• stany zapalne w obrębie obręczy barkowej oraz łokcia.

Cechy produktu:
• unieruchamia oraz odciąża całą kończynę górną oraz 

kompleks ramienno-barkowy,kompleks ramienno-barkowy,

• wykonana jest w wersji dwustronnej, co pozwala na 
unieruchomienie zarówno prawego jak również lewego 
ramienia

• neutralna, miękka dzianina nie zaburza właściwej trofiki 
skóry oraz zapewnia wentylację.



Kamizelka stawu barkowego B-01

Cechy produktu:
• wykonana jest z oddychającej pianki poliuretanowej 

dwustronnie pokrytej dzianiną poliamidową,
• ustala ramię w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej w stawie 

ramiennym, natomiast staw łokciowy i przedramię blisko 
tułowia,

• umożliwia precyzyjnie ustawienie pozycji zabezpieczonej 
kończyny.

Wskazania:
• stosowana po przebytych operacjach, 
• niedowład,
• złamania,• złamania,
• przesilenia ścięgien i więzadeł,
• leczenie i doleczanie urazów stawu ramiennego, obręczy 

barkowej oraz stawu łokciowego,
• choroby zapalne i choroby zwyrodnieniowe stawu 

ramiennego,
• kontuzje obojczyka i ramienia,
• urazy okolicy obręczy barkowej wymagających odciążenia lub 

unieruchomienia, 
• unieruchomienia i zabezpieczenia pooperacyjnego obręczy 

barkowej.
Dostępne rozmiary (obwód klatki piersiowej):
S60 -70;
M 70 – 80;
L 80 – 90;
XL 90 – 105;
XXL 105 -120; 
XXXL 120-135

Wykonana w sposób umożliwiający stabilizację zarówno prawego 
jak i lewego ramienia.



Neurotemblak T-03

Cechy produktu:
• wykonany z oddychającej pianki poliuretanowej 

pokrytej welurem,
• umożliwia unieruchomienie ramienia i 

przedramienia,
• umożliwia precyzyjne ustawienie pozycji 

zabezpieczonej kończyny.
Wskazania:
• stosowany po przebytych operacjach, 
• w przypadku niedowładu,• w przypadku niedowładu,
• złamania, 
• przesilenia ścięgien i więzadeł,
• leczenie i doleczanie urazów stawu ramiennego, 

obręczy barkowej oraz stawu łokciowego, 
• choroby zapalne,
• choroby zwyrodnieniowe stawu ramiennego 

wymagających podtrzymywania oraz 
częściowego unieruchomienia kończyny górnej.

Rozmiar Uniwersalny
Wykonany w sposób umożliwiający stabilizację 

zarówno prawego jak i lewego ramienia.



L.053.00



Aparat odwodząco-stabilizujący kończynę górną z szyną ruchomą HemiFlex

Cechy produktu:
• zapewnia odciążenie,

• stabilnie i funkcjonalnie układa porażona 
kończynę,

• odwodzi i stabilizuje  porażoną kończynę,

• odciąża staw barkowy.

Wskazania:
• przeciwdziałanie powstawaniu wtórnych zmian • przeciwdziałanie powstawaniu wtórnych zmian 

chorobowych,

• podwichnięcie w stawie barkowym, 

• zapobieganie przykurczom, 

• zaburzeniu ukrwienia - przeciwdziała 
algodystrofii.


