


ΒΙΟΓΟΝΙΑ

Xτίζουμε σχέσεις 
εμπιστοσύνης από το 1994!

Η Βιογονία ιδρύθηκε το 1994 με έδρα τα Τρίκαλα και 
δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας. Από το 1999 
στεγάζεται απέναντι από το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων 
καλύπτοντας ανάγκες ιδιωτών αλλά και επαγγελματιών από 
όλη την Ελλάδα.
Η εταιρεία είναι ένας Οίκος Υγείας που παρέχει ποιοτικά 
προϊόντα και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες από εξειδικευμένο 
και έμπειρο προσωπικό.
Απευθύνεται σε ιατρικά και ορθοπεδικά καταστήματα, 
φαρμακαποθήκες, φαρμακεία, οίκους ευγηρίας και ιδρύματα, 
κλινικές, εταιρείες κατ’ οίκων νοσηλείας αλλά και στον κάθε 
ιδιώτη ικανοποιώντας πλήρως τις ανάγκες του.

Συνεργάζεται με γνωστούς οίκους τόσο του εξωτερικού 
όσο και Ελλάδας. Έχει την αποκλειστική συνεργασία με 
την ιταλική εταιρία LUROPAS και εμπορεύεται τα γνωστά 
πλέον προϊόντα της στην Ελλάδα με το όνομα SCUDOTEX και 
SCUDOVARIS εδώ και 17 χρόνια.

Παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες 
και ποιοτικά προϊόντα έχουμε 
κατορθώσει να δημιουργήσουμε 
σχέσεις εμπιστοσύνης με αποτέλεσμα 
το όνομά μας να αποτελεί εγγύηση 
υψηλής ποιότητας.

Κατάλογος
προϊόντων
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Το αερόστρωμα κατά των κατακλίσε-
ων "MARK II" είναι ένα σύστημα θερα-
πείας το οποίο αποτελείται από μία 
αντλία παροχής αέρα με ρυθμιστή πίε-
σης, ανάλογα με το βάρος του ασθενή, 
και από ένα στρώμα με κυψέλες αέρα. 
Οι εναλλαγές του αέρα στο στρώ-
μα επιτυγχάνουν ένα απαλό μασάζ, με 
αποτέλεσμα την καλή κυκλοφορία του 
αίματος και την καλή οξυγόνωση των 
μυών που συντελούν στην πρόληψη 
σχηματισμού πληγών (ανοίγματα) κατά 
την κατάκλιση.
Αντλία και στρώμα είναι τοποθετημέ-
να σε κουτί – βαλιτσάκι για την εύκολη 
μεταφορά τους.

Σύστημα θεραπείας κατά των κατακλί-
σεων αποτελούμενο από μία αντλία πα-
ροχής αέρα με ρυθμιστή πίεσης ανάλο-
γα με το βάρος του ασθενή και στρώμα 
με σωλήνες αέρα. Κάθε αεροθάλαμος 
είναι αυτόνομος για εύκολη αντικατά-
σταση σε περίπτωση φθοράς. Διαθέτει 
αδιάβροχο κάλυμμα για την προστασία 
του στρώματος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις αντλίας: 25(Μ)χ12,2(Π)χ8,4(Υ) cm
• Διαστάσεις στρώματος: 200(Μ)χ95(Π)χ7(H) cm
• Βάρος αντλίας: 2kg 
• Βάρος στρώματος: 4kg
• Τάση: 220-240V/50/60Hz
• Ισχύς: 7watt

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις αντλίας: 27(Μ)χ14(Π)χ8,4(Υ) cm
• Διαστάσεις στρώματος: 230(Μ)χ86(Π)χ11(Υ) cm
• Βάρος αντλίας: 1,3Κg
• Βάρος στρώματος: 5kg
• Τάση: 220-240V/50/60Hz
• Ισχύς: 6watt

• Κύκλος αέρα: ανά 5 λεπτά
• Παραγωγή αέρα: 3-10 lit/min – 20-140mmHg
• Υλικό στρώματος: Πολυουρεθάνη, PVC
• Μέγεθος συσκευασίας: 30,5χ18χ20cm (με το στρώμα)
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 120Kg
• Επίπεδο κατάκλισης:  

• Κύκλος αέρα: ανά 5 λεπτά
• Παραγωγή αέρα : 2 – 7lit/min 
• Υλικό στρώματος: ύφασμα – πολυουρεθάνιο - PVC
• Μέγεθος συσκευασίας: 47χ42χ38 cm (με το στρώμα)
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 120Kg
• Επίπεδο κατάκλισης: 

Κωδ. AD-1200 TUBE

Κωδ. MARK IIΑδιάβροχο αντιμικροβιακό 
κάλυμμα από ειδικό ύφασμα 
που αναπνέει, ιδιαίτερο σχή-
μα αεροθαλάμων και σύστη-
μα εξαγωγής αέρα που βοη-

θούν στον έλεγχο του μικρο-
κλίματος του δέρματος μει-

ώνοντας την εφίδρωση.
# ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ

Κωδ. 98000001

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ  
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
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Ενδείκνυται για ασθενείς με υψηλό - 
πολύ υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης κατα-
κλίσεων και για ασθενείς με τραύματα 
από III στο IV στάδιο. Εναλλασσόμενη 
και στατική λειτουργία και ¨micro air¨ 
σημεία εξαγωγής αέρα για την καλύ-
τερη αναπνοή του δέρματος. Εναλλασ-
σόμενη χρήση από 1 σε 2 κύκλους σε 
διαστήματα 10 λεπτών (5 λεπτά ανά 
φάση). 

Αδιάβροχο αντιμικροβιακό κάλυμμα 
από ειδικό ύφασμα για να αναπνέει. Το 
ιδιαίτερο σχήμα των αεροθαλάμων και 
το σύστημα εξαγωγής αέρα βοηθούν 
στον έλεγχο του μικροκλίματος του 
δέρματος μειώνοντας την εφίδρωση. 

Κωδ. 98000001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
- Στρώμα
• Μέγεθος: 200cm(Μ)x83cm(Π)

x10cm(Υ)
• Βάρος: 8 kg 
• Αριθμός αεροθαλάμων: 17 αυτόνομοι 

αεροθάλαμοι
• Σύνθεση στρώματος: νάιλον/πολυου-

ρεθάνη.
• Επιβραδυντικά φλόγας
• Καθαρισμός και απολύμανση: χρήση 

ουδέτερων απορρυπαντικών καθα-
ρισμού και απολύμανσης. Αφήστε το 
στρώμα να στεγνώσει για τουλάχι-
στον 10 λεπτά μετά το πλύσιμο. Το 
πλήρως αφαιρούμενο κάλυμμα μπο-
ρεί να πλυθεί και να απολυμανθεί σε 
πλυντήριο ρούχων. Μην χρησιμοποι-
ήστε θερμοκρασίες υψηλότερες από 
85°C. Μετά τον καθαρισμό, αφήστε 
το να στεγνώσει εντελώς στον αέρα, 
πριν από τη χρήση. 

- Αντλία
• Μέγεθος: 28cmx20cmx10cm
• Ειδοποιήσεις: ηχητικοί και οπτικοί 

συναγερμοί σε περίπτωση δυσλει-
τουργίας

• Αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς λει-
τουργία με εύκολη ρύθμιση βάρους

• Βάρος: 2,6 kg
• Ηλεκτρική λειτουργία: AC 230V-

50Hz-12W-1A
• Κλάσης: II τύπου BF
• Παραγωγή αέρα: 30-70mmHg
• Άγκιστρα για να κρεμαστεί στο κρε-

βάτι ή μπορεί να αφεθεί στο πάτωμα
• Καθαρισμός και απολύμανση: καθαρί-

στε την επιφάνεια με ένα υγρό πανί. 
Για απολύμανση, χρησιμοποιήστε ει-
δικό διάλυμα

• Μέγιστο βάρος χρήστη: 150 kg

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ

Αερόστρωμα κατά των κατακλίσεων 
υψηλού ρίσκου κατασκευασμένο από 
μη τοξικό υλικό TPU υψηλής ελαστι-
κότητας και αντοχής. Αυτόνομοι αε-
ροθάλαμοι για εύκολη αντικατάσταση 
σε περίπτωση φθοράς. Είναι εξαιρετι-
κά αποτελεσματικό και συνδυάζει δύο 
λειτουργίες, μία την προστασία από τις 
κατακλίσεις και άλλη την πλευρική το-
ποθέτηση (κλίση) του ασθενή έως 30ο. 
Αυτό το  προϊόν ανώτερης κατηγορίας 
είναι εξοπλισμένο με σύστημα συναγερ-
μού, χρονόμετρο για την κυκλοφορία 
του αέρα, έλεγχο της πίεσης και έλεγ-
χο του βάρους. Αδιάβροχο κάλυμμα για 
την προστασία του στρώματος, καθώς 
επίσης και σύστημα άμεσης εξαγωγής 
του αέρα CPR.Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Διαστάσεις αντλίας: 41(Μ)χ17(Π)χ31(Υ) cm
• Διαστάσεις στρώματος: 200(Μ)χ90(Π)χ24(Υ) cm
• Βάρος αντλίας: 6kg
• Βάρος στρώματος: 8kg
• Τάση: 220V/60Hz
• Ισχύς: 22Watt
• Κύκλος αέρα: 3 λεπτά, 5 λεπτά, 15 λεπτά, 20 λεπτά, στατική
• Σωματικό βάρος του ασθενούς: 20 - 140kg
• Παραγωγή αέρα: 5 - 18L

CURIX TURNING
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Αερόστρωμα κατά των κατακλίσεων 
υψηλού ρίσκου κατασκευασμένο από 
μη τοξικό υλικό TPU υψηλής ελαστι-
κότητας και αντοχής. Αυτόνομοι αε-
ροθάλαμοι για εύκολη αντικατάσταση 
σε περίπτωση φθοράς. Κάθε αεροθά-
λαμος είναι χωρισμένος κάθετα στη 
μέση, ώστε να φουσκώνει εναλλάξ και 
διαγώνια κατά μήκος του στρώματος. 
Η λειτουργία αυτή ελαχιστοποιεί την 
πίεση που δέχεται ο ασθενής μειώνο-
ντας το κίνδυνο εμφάνισης κατακλί-
σεων. Διαθέτει ξεχωριστή λειτουρ-
γία για το σημείο του κεφαλιού, καθώς 
επίσης και σύστημα άμεσης εξαγωγής 
του αέρα CPR. Αδιάβροχο κάλυμμα για 
την προστασία του στρώματος.Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Διαστάσεις αντλίας: 24(Μ)χ15,5(Π)χ8,5(Υ) cm
• Διαστάσεις στρώματος: 200(Μ)χ90(Π)χ12(Υ) cm
• Βάρος αντλίας: 1,4kg
• Βάρος στρώματος: 5,5kg
• Τάση: 220-240V/50/60Hz
• Ισχύς: 7watt
• Κύκλος αέρα: 5 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20 λεπτά, στατική

Κωδ. AD-III

• CPR
• Παραγωγή αέρα: 1,5 – 8lit/min
• Εισαγωγή αέρα: 30 - 120mmHg 
• Υλικό στρώματος: μη τοξικό TPU, ύφασμα
• Μέγεθος συσκευασίας: 60χ48χ37cm (με το στρώμα)
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 20 - 140Kg
• Επίπεδο κατάκλισης: 

• Υλικό στρώματος: Μη τοξικό TPU
• CPR
• Αδιάβροχο κάλυμμα
• Μέγεθος συσκευασίας: 60χ48χ37cm (με το στρώμα)
• Κατάκλισης Επίπεδο: 
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Αερόστρωμα κατά των κατακλίσεων 
κατάλληλο και για νοσοκομειακή χρή-
ση. Εναλλασσόμενη και στατική λει-
τουργία και ¨micro air¨ σημεία εξαγω-
γής αέρα για την καλύτερη αναπνοή 
του δέρματος.
Εναλλασσόμενη χρήση από 1 σε 2 κύ-
κλους και ρυθμιζόμενη από 10 έως 
25 λεπτά. Αδιάβροχο αντιμικροβιακό 
κάλυμμα με φερμουάρ και στις τέσσε-
ρις πλευρές. Αυτόνομοι αεροθάλαμοι 
ύψους 20 cm. Διατηρεί αυτόματα την 
προσαρμογή για το βάρος του ασθενή, 
τόσο στην εναλλασσόμενη όσο και στη 
στατική λειτουργία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
- Στρώμα
• Μέγεθος: 200cm(Μ)x83cm(Π)x 

20cm(Υ)
• Βάρος: 10.5 kg 
• Αριθμός αεροθαλάμων: 20 αυτόνομοι 

αεροθάλαμοι
• Σύνθεση στρώματος: α) κάλυμμα: επί-

στρωση πολυουρεθάνης με υποστή-
ριξη πολυεστέρα. β) αεροθάλαμοι: 
Πολυουρεθάνη. γ) βάση: νάιλον/πολυ-
ουρεθάνη.

• Επιβραδυντικά φλόγας
• Χωρίς λατέξ 
• Καθαρισμός και απολύμανση: χρήση 

ουδέτερων απορρυπαντικών καθα-
ρισμού και απολύμανσης. Αφήστε το 
στρώμα να στεγνώσει για τουλάχι-
στον 10 λεπτά μετά το πλύσιμο. Το 
πλήρως αφαιρούμενο κάλυμμα μπο-
ρεί να πλυθεί και να απολυμανθεί σε 
πλυντήριο ρούχων. Μην χρησιμοποι-
ήστε θερμοκρασίες υψηλότερες από 
85°C. Μετά τον καθαρισμό, αφήστε 
το να στεγνώσει εντελώς στον αέρα, 
πριν από τη χρήση. 

- Αντλία
• Μέγεθος: 28cmx20,5cmx10cm
• Ειδοποιήσεις: ηχητικοί και οπτικοί 

συναγερμοί σε περίπτωση δυσλει-
τουργίας

• Βάρος: 2,6 kg
• Ηλεκτρική λειτουργία: 220 AC 50 Hz, 

12W, T1A 
• Κλάσης: II τύπου BF 
• Παραγωγή αέρα: 8 l/m 
• Θόρυβος – δονήσεις: max 36 dB (A) - 

χωρίς δόνηση 
• Θερμοκρασία – υγρασία: min +10°C 

max +35°C – min 20% max 80% 
• Άγκιστρα για να κρεμαστεί στο κρε-

βάτι ή μπορεί να αφεθεί στο πάτωμα
• Καθαρισμός και απολύμανση: καθαρί-

στε την επιφάνεια με ένα υγρό πανί. 
Για απολύμανση, χρησιμοποιήστε ει-
δικό διάλυμα

• Μέγιστο βάρος χρήστη: 200 kg

ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΚΥΨΕΛΕΣ

ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΟ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Στρώμα με κυψέλες αέρα
• Υλικό στρώματος: Πολυουρεθάνη, PVC
• Ειδικές προεκτάσεις στα πόδια και το κεφάλι για την στα-

θεροποίησή του
• Διαστάσεις: 200(Μ)χ95(Π)χ7(H) cm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Στρώμα με αυτόνομους σωλήνες αέρα
• Υλικό στρώματος: Ύφασμα – πολυουρεθάνιο – PVC
• Ειδικές προεκτάσεις στα πόδια και το κεφάλι για την 

σταθεροποίηση του
• Διαστάσεις: 200(Μ)χ86(Π)χ11(Υ) cm
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΟΝΟΣΠΑΣΤΗ  "CETRA"

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ ΔΙΣΠΑΣΤΗ "LIUTO"

Νοσοκομειακή κλίνη με μία μανιβέλα για την ανύψωση της 
πλάτης. Μεταλλικές μετώπες με ξύλινο πλαίσιο και σομι-
ές από μεταλλικό ανθεκτικό πλέγμα. Η λαβή της μανιβέ-
λας είναι σπαστή για προστασία από τραυματισμούς.

Νοσοκομειακή κλίνη με δύο μανιβέλες για την ανύψωση 
της πλάτης και των ποδιών. Μεταλλικές μετώπες με ξύ-
λινο πλαίσιο και σομιές από μεταλλικό ανθεκτικό πλέγ-
μα. Η λαβή της μανιβέλας είναι σπαστή για προστασία από 
τραυματισμούς.

Χαρακτηριστικά
• Ανύψωση πλάτης: 80o

• Διάσταση σομιέ: 87×196 cm
• Συνολική διάσταση: 87×202 cm
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 135 Kg
• Μέγιστο βάρος για ασφαλή χρήση: 180 Kg
• Συνολικό ύψος από το έδαφος: 52 cm

Χαρακτηριστικά
• Ανύψωση πλάτης: 80o

• Διάσταση σομιέ: 87×196 cm
• Συνολική διάσταση: 87×202 cm
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 135 Kg
• Μέγιστο βάρος για ασφαλή χρήση: 180 Kg
• Συνολικό ύψος από το έδαφος: 52 cm

Κωδ. 15000093

Κωδ. 15000092

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΣΠΑΣΤΗ "ARPA"

Ηλεκτρικό κρεβάτι δίσπαστο με μεταλλικές μετώπες με 
ξύλινο πλαίσιο και σομιές από μεταλλικό ανθεκτικό πλέγ-
μα. Με τη χρήση ενός απλού τηλεχειριστηρίου το κρεβά-
τι διαιρείται σε τρεις θέσεις, μία στο κεφάλι και δύο στα 
πόδια.

Χαρακτηριστικά
• Διάσταση σομιέ: 87×196 cm
• Συνολική διάσταση: 90×200 cm
• Βάρος: 42 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 135 Kg
• Μέγιστο βάρος για ασφαλή χρήση: 180 Kg
• Συνολικό ύψος από το έδαφος: 51 cm
• Χρώμα: μπεζ με επένδυση ξύλου

Κωδ. 15000097

# ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ

Ηλεκτρικό κρεβάτι πολύσπαστο, 
κατάλληλο για οικιακή και 

νοσοκομειακή χρήση.
Κωδ. 21

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ 
ΚΡΕΒΑΤΙΑ
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ "BONGO"

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ "REBECCA"

Ηλεκτρικό κρεβάτι πολύσπαστο, κατάλληλο για φροντίδα 
στο σπίτι και σε κλινικές, λειτουργικό και εύκολο στη συ-
ναρμολόγηση. Ξύλινο περίβλημα και σομιές από μεταλλικό 
ανθεκτικό πλέγμα. Οι μετώπες είναι σταθερά συνδεδεμέ-
νες με το σκελετό του κρεβατιού. Τα ξύλινα πλαϊνά έχουν 
στρογγυλεμένες γωνίες και ρυθμίζονται πολύ εύκολα καθ’ 
ύψος. Τέσσερις τροχοί, όλοι με ατομικό φρένο. Αναρτήρας 
έλξης (περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό).

Ηλεκτρικό κρεβάτι πολύσπαστο, κατάλληλο για οικιακή και 
νοσοκομειακή χρήση, λειτουργικό και εύκολο στη συναρμο-
λόγηση. 
Ξύλινο περίβλημα και σομιές με ξύλινα πηχάκια που προ-
σφέρουν μέγιστη άνεση και αντοχή. Οι μετώπες είναι στα-
θερά συνδεδεμένες με το σκελετό του κρεβατιού. Τα ξύ-
λινα πλαϊνά έχουν στρογγυλεμένες γωνίες και ρυθμίζονται 
πολύ εύκολα καθ’ ύψος. Τέσσερις τροχοί, όλοι με ατομικό 
φρένο. Αναρτήρας έλξης (περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό).

Χαρακτηριστικά
• Ηλεκτρική ρύθμιση πλάτης: από 0° έως περίπου 75°
• Ηλεκτρική ρύθμιση μηρών: από 0° έως περίπου 30°
• Ηλεκτρική ανύψωση πλευράς κεφαλής: 75°
• Μέγιστο ύψος από το έδαφος: 70 cm
• Ελάχιστο ύψος από το έδαφος: 30 cm
• Λειτουργία Trendelenburg
• Διάσταση σομιέ: 90×195 cm
• Συνολική διάσταση: 104×212 cm
• Μέγιστό βάρος χρήστη: 135 Kg
• Μέγιστη αντοχή για ασφαλή χρήση: 180 Kg

Χαρακτηριστικά
• Ηλεκτρική ρύθμιση πλάτης: από 0° έως περίπου 75°
• Ηλεκτρική ρύθμιση μηρών: από 0° έως περίπου 30°
• Ηλεκτρική ανύψωση πλευράς κεφαλής: 75°
• Μέγιστο ύψος από το έδαφος: 65 cm
• Ελάχιστο ύψος από το έδαφος: 25 cm
• Λειτουργία Trendelenburg
• Διάσταση σομιέ: 90×195 cm
• Συνολική διάσταση: 104,5×215 cm
• Μέγιστό βάρος χρήστη: 135 Kg
• Μέγιστη αντοχή για ασφαλή χρήση: 180 Kg

Κωδ. 15000013

Κωδ. 15000014

ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

Προστατευτικό πλαϊνό νοσοκομειακής κλίνης, κατασκευ-
ασμένο από βαμμένο ατσάλι και τέσσερα άγκιστρα στις 
άκρες για να σταθεροποιείται στις μετώπες του κρεβα-
τιού. Αφαιρώντας τα πάνω άγκιστρα το πλαϊνό ανατρέπε-
ται εύκολα, χωρίς να φύγει από την θέση του. Τα άγκιστρα 
έχουν ανατομικό σχήμα για να εξασφαλίζουν ένα σταθερό 
κράτημα.

Χαρακτηριστικά
• Μήκος: 198 cm •  Ύψος: 43 cm

Κωδ. 15001006

ΠΛΑΪΝΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

Προστατευτικά κάγκελα κρεβατιού από αλουμίνιο ρυθμι-
ζόμενα σε ύψος και πλάτος. Τοποθετούνται εύκολα μεταξύ 
της βάσης του κρεβατιού και του στρώματος.

Χαρακτηριστικά
• Ρυθμιζόμενο ύψος σε 3 θέσεις: 30-40-45 cm
• Ρυθμιζόμενο μήκος : 90-165cm
• Βάρος: 10 kg
• Ανοξείδωτα

Κωδ. 15001005 

ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΕΛΞΗΣ  
ΔΑΠΕΔΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΕΛΞΗΣ  
ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

Αναρτήρας έλξης με βάση δαπέδου, 
προσαρμόζεται σε κάθε τύπο κρεβα-
τιού. Ρυθμιζόμενος καθ΄ ύψος ιμά-
ντας με πλαστική λαβή έλξης. Αποτε-
λείται από τρία κομμάτια και αποσυ-
ναρμολογείται εύκολα για εξοικονό-
μηση χώρου.
Μέγιστο βάρος κατά την χρήση: 85 Kg

Αναρτήρας έλξης, προσαρ-
μόζεται σε όλα τα κρεβάτια 
με οριζόντια κυκλική διατο-
μή στην μετώπη του κεφαλι-
ού περίπου 30mm. Ρυθμιζό-
μενος καθ΄ ύψος ιμάντας με 
πλαστική λαβή έλξης.
Μέγιστο βάρος κατά την  
χρήση: 85 Kg

Κωδ. 15009900 Κωδ.  15009800
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΚΛΙΝΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

ΤΡΟΧΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ  
ΚΛΙΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ

Τραπεζάκι κλίνης τροχήλατο ρυθμιζόμενο σε ύψος και με 
ρυθμιζόμενη γωνία τόσο της βάσης όσο και της επιφάνειας. 
Πτυσσόμενο, για να χωράει εύκολα σε μικρό χώρο.

Χαρακτηριστικά
• Πλάτος: 60 cm
• Βάθος: 40 cm
• Ύψος: 61 έως 94 cm

Κωδ. 15001010

Κωδ. 15002058

Κωδ. 15002059

ΣΤΡΩΜΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ «FIBRE» 

ΔΙΣΚΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΤΟΞΟ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ

ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ

ΕΡΕΣΙΝΩΤΟ ΚΛΙΝΗΣ

Βοήθημα για την στήριξη του κορμού στο κρεβάτι. Ελαφριά 
κατασκευή με άνετο αεριζόμενο ύφασμα για αποφυγή εφί-
δρωσης. Ανατομικό μαξιλάρι για την στήριξη του κεφαλιού.

Αποτελείται από 12 στοιχεία σε σχήμα σωλήνα κατασκευα-
σμένα από ίνες σιλικόνης που διατηρούν το σώμα δροσερό 
προλαμβάνοντας τις κατακλίσεις. Τοποθετείται πάνω από 
το κοινό στρώμα και διαθέτει πτερύγια στο κεφάλι και τα 
πόδια για την σταθεροποίηση του. 

• Διαστάσεις: 195x85x20 cm

Χαρακτηριστικά
• Μεταλλικός σκελετός
• Πλαστική επιφάνεια με ειδικά χωρίσματα
• Πτυσσόμενα πόδια
• Διαστάσεις: 58(Μ)x38(Β)x30(Υ) cm

Βοήθημα για να κρατάει τα σκεπάσματα πάνω από το 
σώμα του ασθενή. Προτείνεται μετεγχειρητικά, μετά από 
εγκαύματα ή τραυματισμούς. 
Ελαφρύς, πτυσσόμενος σκελετός.

Χαρακτηριστικά
• Ρυθμιζόμενο σε 5 θέσεις
• Μήκος: 58 cm
• Πλάτος: 60 cm
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 Kg

Κωδ. 94009090

Κωδ. 15010200

Κωδ. 103W

Κωδ. 15005050

Χαρακτηριστικά
• Σκελετός αλουμινίου
• Πλαστική βάση τροχήλατη 

με 5 ακτίνες
• Άγκιστρα δύο θέσεων
• Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος από: 

120 – 220 cm

Κωδ. 24204200

ΤΡΟΧΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ  
ΚΛΙΝΗΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ
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ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ // ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ // ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

Ελαφρού τύπου αναπηρικό αμαξίδιο 
κατασκευασμένο από αλουμίνιο. 

Ρυθμιζόμενο σε ύψος και πλάτος 
πλαίσιο. Η γωνία της πλάτης 

μεταβάλλεται για μέγιστη άνεση. 
Οι πίσω τροχοί αφαιρούνται με 

το πάτημα ενός κουπιού ´´Quick 
Release´´ ενώ έχουν δυνατότητα 

ρύθμισης του ύψους. 
# ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟΥΑΛΕΤΑ

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ "TRANSPORTO"

Κωδ. 15501059

Κωδ. 15740000

Αμαξίδιο κατασκευασμένο από ανθεκτικό μεταλλικό σκελε-
τό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια άνετη καρέκλα ή αν το 
μέγεθος της λεκάνης στην τουαλέτα το επιτρέπει μπορεί να 
εφαρμόσει απ΄ ευθείας πάνω από τη λεκάνη. 
Κάθισμα που αποτελείται από μαλακό αφρώδες υλικό με 
οπή και προσθαφαιρούμενο δοχείο τουαλέτας. Τα πλαϊνά εί-
ναι πτυσσόμενα για μέγιστη άνεση στην είσοδο και έξοδο 
από το αμαξίδιο. Προσθαφαιρούμενα υποπόδια ρυθμιζόμε-
νου ύψους με ιμάντα στήριξης των ποδιών. Τέσσερις τροχοί 
εκ των οποίων οι δύο πίσω με φρένο. Χρήση για εσωτερι-
κούς χώρους.

Αμαξίδιο αλουμινίου ιδιαίτερα ελαφρύ, πτυσσόμενο, διπλώνει πολύ εύκολα και 
μπαίνει σε ειδική τσάντα μεταφοράς με χειρολαβές. Κάθισμα και πλάτη από ανθε-
κτικό ύφασμα σε μπλε χρώμα. Πτυσσόμενα πλαϊνά, τέσσερις τροχοί εκ των οποί-
ων οι δύο πίσω με φρένα, ενώ διαθέτει και ζώνη ασφαλείας. Χάρη στις διαστά-
σεις και το βάρος του είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και ευέλικτο στη μεταφορά και 
την αποθήκευση. Χρήση για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις καρέκλας: 55 (Π)x89(Μ)x96(Υ)cm
• Πλάτος καθίσματος: 46 cm
• Βάθος καθίσματος: 43 cm
• Ύψος πλάτης: 45 cm
• Συνολικό βάρος: 14,5Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 Kg

Χαρακτηριστικά
• Πλαίσιο: αλουμίνιο
• Κάθισμα και πλάτη από άνετο ύφασμα
• Υποπόδια ανακλινόμενα-  

ρυθμιζόμενα καθ´ ύψος
• Ανακλινόμενα πλαϊνά
• Φρένα χειρός στους πίσω τροχούς
• Ζώνη ασφαλείας
• Τσάντα μεταφοράς
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: ασημί

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάτος καθίσματος: 40 cm
• Βάθος καθίσματος: 38 cm
• Ύψος καθίσματος: 49 cm
• Ύψος πλάτης: 47 cm
• Συνολικό πλάτος: 60 cm
• Συνολικό μήκος: 80 cm – 70 cm  

χωρίς υποπόδια
• Συνολικό διαστάσεις κλειστό: 

30x60x65 cm
• Συνολικό ύψος: 91 cm
• Συνολικό βάρος: 8,3 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 Kg

Κωδ. 153700χχ 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ 
ΑΜΑΞΙΔΙΑ
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ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ // ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ // ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ "TRANSIT LIGHT" Κωδ. 15400000

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάτος καθίσματος: 42 cm
• Βάθος καθίσματος: 43 cm
• Ύψος καθίσματος: 49 cm
• Ύψος πλάτης: 44 cm
• Συνολικό πλάτος: 59 cm
• Συνολικό μήκος: 98 cm – 70 cm  

χωρίς υποπόδια
• Συνολικό πλάτος κλειστό: 26 cm
• Συνολικό ύψος: 95 cm
• Εμπρόσθιοι τροχοί:  

8´´- Ø 200 mm (συμπαγής)
• Οπίσθιοι τροχοί:  

12´´- Ø 300 mm (συμπαγής)
• Συνολικό βάρος: 12 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 Kg

Χαρακτηριστικά
• Πλαίσιο: αλουμίνιο
• Κάθισμα και πλάτη από άνετο ύφασμα 

(πλένεται)
• Υποπόδια αφαιρούμενα και  

ρυθμιζόμενα καθ´ ύψος
• Αναδιπλούμενη πλάτη
• Φρένα στις χειρολαβές
• Ζώνη ασφαλείας
• Δέστρες για την στήριξη  

των πελμάτων
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: μπλε

Αναπηρικό αμαξίδιο ελαφριάς κατα-
σκευής από αλουμίνιο έχει σχεδιαστεί 
για τη μεταφορά ασθενών σε σημεία, 
όπου ο χώρος και το μέγεθος είναι πε-
ριορισμένα. Χάρη στον ιδιαίτερο σχε-
διασμό του – αναδιπλούμενη πλάτη και 
αφαιρούμενα υποπόδια – μεταφέρεται 
και αποθηκεύεται πολύ εύκολα. Διαθέ-
τει φρένα στις χειρολαβές και ζώνη 
ασφαλείας. Χρήση για εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους.

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ "WINNER SLIM" Κωδ. 1540001χ

Πτυσσόμενο αμαξίδιο μεταφοράς κα-
τασκευασμένο με πλαίσιο από βαμμέ-
νο ατσάλι. Οι πίσω τροχοί είναι συμπα-
γείς 20” και βρίσκονται τοποθετημένοι 
κάτω από το κάθισμα, ώστε να μειω-
θούν οι συνολικές διαστάσεις του, για 
να μπορεί να μετακινηθεί σε στενούς 
χώρους και περάσματα. Κάθισμα και 
πλάτη από ανθεκτικό ύφασμα το οποίο 
πλένεται. Αφαιρούμενα υποπόδια ρυθ-
μιζόμενα στο ύψος και πτυσσόμενα 
πλαϊνά για άνετη είσοδο και έξοδο από 
το αμαξίδιο. Χρήση για εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά
• Πλαίσιο: ατσάλι
• Κάθισμα και πλάτη από άνετο ύφασμα 

(πλένεται)
• Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζό-

μενα καθ´ ύψος
• Ανακλινόμενα  – αφαιρούμενα  

πλαϊνά
• Φρένα οπίσθιων τροχών χειρός
• Εμπρόσθια ψαλίδια δύο θέσεων
• Σετ εργαλείων
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: μπορντό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάτος καθίσματος: 40/43 cm
• Βάθος καθίσματος: 40 cm
• Ύψος καθίσματος: 56 cm
• Ύψος πλάτης: 36 cm
• Συνολικό πλάτος: 49,5 / 52,5 cm
• Συνολικό μήκος:  

103 cm – 74 cm χωρίς υποπόδια
• Συνολικό πλάτος κλειστό: 24 cm 
• Συνολικό ύψος: 85-90 cm
• Οπίσθιοι τροχοί:  

20´´-Ø 500 mm (συμπαγής)
• Συνολικό βάρος: 12,6 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 Kg

Αξεσουάρ
• Ανακλινόμενα υποπόδια Κωδ. 

15993010
• Τραπεζάκι για αμαξίδιο 

Κωδ. 15991000

Κωδικοί
• Κωδ. 15400016 (40 cm)
• Κωδ. 15400017 (43 cm)
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ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ // ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ // ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ TRANSIT "ECONOMIC" Κωδ. 151210xx 

Αναπηρικό αμαξίδιο transit πτυσσόμε-
νο με σκελετό κατασκευασμένο από 
βαμμένο ατσάλι. Κάθισμα και πλάτη 
από ανθεκτικό ύφασμα το οποίο πλέ-
νεται. Προσθαφαιρούμενα υποπόδια 
ρυθμιζόμενα στο ύψος και πτυσσόμενα 
πλαϊνά για άνετη είσοδο και έξοδο από 
το αμαξίδιο. Χρήση για εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά
• Πλαίσιο: ατσάλι
• Κάθισμα και πλάτη από άνετο ύφασμα 

(πλένεται)
• Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζόμε-

να καθ´ ύψος
• Ανακλινόμενα πλαϊνά
• Φρένα οπίσθιων τροχών χειρός
• Σετ εργαλείων
• Θήκη στην πλάτη του καθίσματος
• Δέστρες για την στήριξη των πελμά-

των
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: μπλε

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάτος καθίσματος: 40/43/46/50 cm
• Βάθος καθίσματος: 40 cm
• Ύψος καθίσματος: 51 cm
• Ύψος πλάτης: 45 cm
• Συνολικό πλάτος: 56/59/62/66 cm
• Συνολικό μήκος: 92 cm
• Συνολικό πλάτος κλειστό: 24 cm
• Συνολικό ύψος: 92 cm
• Εμπρόσθιοι τροχοί:  

Ø 200 mm (συμπαγής)
• Οπίσθιοι τροχοί:  

12´´- Ø 300 mm (συμπαγής)
• Συνολικό βάρος: 17 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 110 Kg

Κωδικοί
• Κωδ. 15121016 (40 cm)
• Κωδ. 15121017 (43 cm) 
• Κωδ. 15121018 (46 cm)
• Κωδ. 15121020 (50 cm)

Αξεσουάρ
• Ανακλινόμενα υποπόδια Κωδ. 

15129901
• Τραπεζάκι για αμαξίδιο 

Κωδ. 15991000

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ TRANSIT "WINNER TWO" Κωδ. 151010xx 

Πτυσσόμενο αναπηρικό αμαξίδιο 
transit με σκελετό κατασκευασμένο 
από βαμμένο ατσάλι. Κάθισμα και πλά-
τη από ανθεκτικό ύφασμα το οποίο 
πλένεται. Αφαιρούμενα υποπόδια ρυθ-
μιζόμενα στο ύψος. Ανακλινόμενα πλα-
ϊνά για άνετη είσοδο και έξοδο από το 
αμαξίδιο. Χρήση για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά
• Πλαίσιο: ατσάλι
• Κάθισμα και πλάτη από άνετο ύφασμα 

(πλένεται)
• Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζό-

μενα καθ´ ύψος
• Ανακλινόμενα πλαϊνά
• Φρένα οπίσθιων τροχών χειρός
• Σετ εργαλείων
• Θήκη στην πλάτη του καθίσματος
• Δέστρες για την στήριξη των πελμά-

των
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: μπλε

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάτος καθίσματος: 40/43/46/50 cm
• Βάθος καθίσματος: 40 cm
• Ύψος καθίσματος: 48 cm
• Ύψος πλάτης: 40 cm
• Συνολικό πλάτος: 58/61/64/68 cm
• Συνολικό μήκος: 105 cm
• Συνολικό πλάτος κλειστό: 26 cm
• Συνολικό ύψος: 95 cm
• Εμπρόσθιοι τροχοί:  

8´´ - Ø 200 mm (συμπαγής)
• Οπίσθιοι τροχοί:  

12´´- Ø 300 mm (συμπαγής)
• Συνολικό βάρος: 16,5 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 Kg

Κωδικοί
• Κωδ. 15101016 (40 cm)
• Κωδ. 15101017 (43 cm) 
• Κωδ. 15101018 (46 cm)
• Κωδ. 15101020 (50 cm)

Αξεσουάρ
• Ανακλινόμενα υποπόδια Κωδ. 

15992018
• Τραπεζάκι για αμαξίδιο 

Κωδ. 15991000
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ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ // ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ // ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ "TRANSIT PLUS" Κωδ. 152010χχ

Αναπηρικό αμαξίδιο transit πτυσσόμε-
νο με σκελετό κατασκευασμένο από 
βαμμένο ατσάλι. Κάθισμα και πλάτη 
από ανθεκτικό ύφασμα το οποίο πλένε-
ται. Αφαιρούμενα υποπόδια ρυθμιζό-
μενα στο ύψος. Ανακλινόμενα ή αφαι-
ρούμενα πλαϊνά για άνετη είσοδο και 
έξοδο από το αμαξίδιο. Εμπρόσθια ψα-
λίδια με ρύθμιση των τροχών σε τρεις 
θέσεις. Αφαιρούμενοι οπίσθιοι τροχοί 
με σύστημα ¨Quick Release¨ και φρέ-
να ασφαλείας. Χρήση για εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά
• Πλαίσιο: ατσάλι
• Κάθισμα και πλάτη από άνετο ύφασμα 

(πλένεται)
• Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζό-

μενα καθ´ ύψος
• Ανακλινόμενα  – αφαιρούμενα πλαϊνά
• Φρένα οπίσθιων τροχών χειρός
• Σετ εργαλείων
• Θήκη στην πλάτη του καθίσματος
• Εμπρόσθια ψαλίδια τριών θέσεων
• Οπίσθιοι τροχοί αφαιρούμενοι «Quick 

Release»
• Δέστρες για την στήριξη των πελμάτων
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: μπλε

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάτος καθίσματος:  

40/43/46/50 cm
• Βάθος καθίσματος: 40 cm
• Ύψος καθίσματος: 45 - 50 cm
• Ύψος πλάτης: 40 cm
• Συνολικό πλάτος: 56/59/62/66 cm
• Συνολικό μήκος: 100 cm
• Συνολικό πλάτος κλειστό: 28 cm
• Συνολικό ύψος: 85 – 90 cm
• Εμπρόσθιοι τροχοί:  

8´´- Ø 200 mm (συμπαγής)
• Οπίσθιοι τροχοί:  

12´´- Ø 300 mm (συμπαγής)
• Συνολικό βάρος: 17,5 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 Kg

Αξεσουάρ 
• Ανακλινόμενα υποπόδια 

Κωδ. 15992018 
• Τραπεζάκι για αμαξίδιο 

Κωδ. 15991000
• Κάθισμα τουαλέτας 

Κωδ. 151090χχ
• Μικροί βοηθητικοί τροχοί 

Κωδ. 15992017

Κωδικοί
• Κωδ. 15201016 (40 cm)
• Κωδ. 15201017 (43 cm)
• Κωδ. 15201018 (46 cm)
• Κωδ. 15201020 (50 cm)

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ "ECONOMIC" Κωδ. 151200χχ

Αναπηρικό αμαξίδιο πτυσσόμενο με 
σκελετό κατασκευασμένο από βαμμέ-
νο ατσάλι. Κάθισμα και πλάτη από αν-
θεκτικό ύφασμα το οποίο πλένεται. 
Αφαιρούμενα υποπόδια ρυθμιζόμενα 
στο ύψος και ανακλινόμενα πλαϊνά για 
άνετη είσοδο και έξοδο από το αμαξί-
διο. Μεγάλοι οπίσθιοι τροχοί και φρέ-
να ασφαλείας. Χρήση για εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους

Χαρακτηριστικά
• Πλαίσιο: ατσάλι
• Κάθισμα και πλάτη από άνετο ύφασμα 

(πλένεται)
• Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζό-

μενα καθ´ ύψος
• Ανακλινόμενα πλαϊνά
• Φρένα οπίσθιων τροχών χειρός
• Σετ εργαλείων
• Θήκη στην πλάτη του καθίσματος
• Δέστρες για την στήριξη των πελμά-

των
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: μπλε

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάτος καθίσματος: 

40/43/46/50 cm
• Βάθος καθίσματος: 40 cm
• Ύψος καθίσματος: 51 cm
• Ύψος πλάτης: 45 cm
• Συνολικό πλάτος: 56/59/62/66 cm
• Συνολικό μήκος: 105 cm
• Συνολικό πλάτος κλειστό: 28 cm
• Συνολικό ύψος: 92 cm
• Εμπρόσθιοι τροχοί:  

8´´- Ø 200 mm (συμπαγής)
• Οπίσθιοι τροχοί:  

24´´- Ø 600 mm (συμπαγής)
• Συνολικό βάρος: 17 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 110 Kg

Αξεσουάρ 
• Ανακλινόμενα υποπόδια 

Κωδ. 15129901
• Τραπεζάκι για αμαξίδιο 

Κωδ. 15991000

Κωδικοί
• Κωδ. 15120016 (40 cm)
• Κωδ. 15120017 (43 cm)
• Κωδ. 15120018 (46 cm)
• Κωδ. 15120020 (50 cm)
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ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ // ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ // ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ "WINNER TWO" Κωδ. 151000xx 

Πτυσσόμενο αναπηρικό αμαξίδιο με 
σκελετό κατασκευασμένο από βαμμέ-
νο ατσάλι κατάλληλο για άτομα με μει-
ωμένη κινητικότητα τα οποία θέλουν 
να κινούνται ανεξάρτητα. Κάθισμα και 
πλάτη από ανθεκτικό ύφασμα το οποίο 
πλένεται. Αφαιρούμενα υποπόδια ρυθ-
μιζόμενα στο ύψος και ανακλινόμενα 
πλαϊνά για άνετη είσοδο και έξοδο από 
το αμαξίδιο. Χρήση για εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά
• Πλαίσιο: ατσάλι
• Κάθισμα και πλάτη από άνετο ύφασμα 

(πλένεται)
• Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζό-

μενα καθ´ ύψος
• Ανακλινόμενα πλαϊνά
• Φρένα οπίσθιων τροχών χειρός
• Σετ εργαλείων
• Θήκη στην πλάτη του καθίσματος
• Δέστρες για την στήριξη των πελμά-

των
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: μπλε

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάτος καθίσματος:  

40/43/46/50 cm
• Βάθος καθίσματος: 40 cm
• Ύψος καθίσματος: 48 cm
• Ύψος πλάτης: 40 cm
• Συνολικό πλάτος: 58 / 61 / 64 / 68 cm
• Συνολικό μήκος: 105 cm
• Συνολικό πλάτος κλειστό: 26 cm
• Συνολικό ύψος: 95 cm
• Εμπρόσθιοι τροχοί:  

8´´ - Ø 200 mm (συμπαγής)
• Οπίσθιοι τροχοί:  

24´´-  Ø 600 mm (συμπαγής)
• Συνολικό βάρος: 16,5 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 Kg

Κωδικοί
• Κωδ. 15100016 (40 cm)
• Κωδ. 15100017 (43 cm) 
• Κωδ. 15100018 (46 cm)
• Κωδ. 15100020 (50 cm)

Αξεσουάρ
• Ανακλινόμενα υποπόδια Κωδ. 

15992018
• Τραπεζάκι για αμαξίδιο 

Κωδ. 15991000

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ "EXCEL PLUS" Κωδ. 152000χχ

Αναπηρικό αμαξίδιο πτυσσόμενο με 
σκελετό κατασκευασμένο από βαμμέ-
νο ατσάλι. Κάθισμα και πλάτη από αν-
θεκτικό ύφασμα το οποίο πλένεται. 
Αφαιρούμενα υποπόδια ρυθμιζόμενα 
στο ύψος και ανακλινόμενα ή αφαιρού-
μενα πλαϊνά για άνετη είσοδο και έξο-
δο από το αμαξίδιο. Εμπρόσθια ψαλί-
δια με ρύθμιση των τροχών σε τρεις 
θέσεις. Αφαιρούμενοι οπίσθιοι τροχοί 
με σύστημα ¨Quick Release¨ και φρέ-
να ασφαλείας. Χρήση για εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους.

Αξεσουάρ
• Ανακλινόμενα υποπόδια 

Κωδ. 15992018 
• Τραπεζάκι για αμαξίδιο 

Κωδ. 15991000
• Κάθισμα τουαλέτας 

Κωδ. 151090ΧΧ
• Μικροί βοηθητικοί τροχοί 

Κωδ. 15992017

Χαρακτηριστικά
• Πλαίσιο: ατσάλι
• Κάθισμα και πλάτη από άνετο ύφασμα 

(πλένεται)
• Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζό-

μενα καθ´ ύψος
• Ανακλινόμενα  – αφαιρούμενα πλαϊνά
• Φρένα οπίσθιων τροχών χειρός
• Σετ εργαλείων
• Θήκη στην πλάτη του καθίσματος
• Εμπρόσθια ψαλίδια τριών θέσεων
• Οπίσθιοι τροχοί αφαιρούμενοι ´´Quick 

Release´´
• Δέστρες για την στήριξη των πελμά-

των
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: μπλε

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάτος καθίσματος:  

4043/46/50 cm
• Βάθος καθίσματος: 40 cm
• Ύψος καθίσματος: 45 - 50 cm
• Ύψος πλάτης: 43 cm
• Συνολικό πλάτος: 58/61/64/68 cm
• Συνολικό μήκος: 108 cm
• Συνολικό πλάτος κλειστό: 28 cm
• Συνολικό ύψος: 90 cm
• Εμπρόσθιοι τροχοί:  

8´´- Ø 200 mm (συμπαγής)
• Οπίσθιοι τροχοί:  

24´´- Ø 600 mm (συμπαγής)
• Συνολικό βάρος: 17,5 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 Kg

Κωδικοί
Κωδ. 15200016 (40 cm)
Κωδ. 15200017 (43 cm)
Κωδ. 15200018 (46 cm)
Κωδ. 15200020 (50 cm)



26 27ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ // ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ // ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ "LIGHT SMART" Κωδ. 153800χχ

Πτυσσόμενο αναπηρικό αμαξίδιο αλου-
μινίου, κατάλληλο για χρήση τόσο σε 
εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς 
χώρους. Οι πίσω τροχοί αφαιρούνται 
με το πάτημα ενός κουπιού ´´Quick 
Release´´ ενώ έχουν δυνατότητα ρυθ-
μίσεων. Μικροί βοηθητικοί τροχοί για 
στενούς χώρους. Ανακλινόμενα - αφαι-
ρούμενα πλαϊνά και μπράτσα ρυθμιζό-
μενα καθ´ ύψος. Αφαιρούμενα υποπό-
δια ρυθμιζόμενα καθ´ ύψος με ιμάντες 
στήριξης ποδιών.

Αξεσουάρ 
• Ανακλινόμενα υποπόδια 

Κωδ. 15993817
• Τραπεζάκι για αμαξίδιο 

Κωδ. 15991000

Χαρακτηριστικά
• Πλαίσιο: αλουμίνιο
• Κάθισμα και πλάτη από άνετο ύφασμα 

(πλένεται)
• Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζό-

μενα καθ´ ύψος
• Ανακλινόμενα  – αφαιρούμενα πλαϊνά
• Μπράτσα ρυθμιζόμενου ύψους
• Φρένα οπίσθιων τροχών χειρός
• Σετ εργαλείων
• Θήκη στην πλάτη του καθίσματος
• Εμπρόσθια ψαλίδια δύο θέσεων
• Βοηθητικοί τροχοί για στενούς χώρους
• Οπίσθιοι τροχοί αφαιρούμενοι «Quick 

Release»
• Δέστρες για την στήριξη των πελμά-

των
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: ασημί

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάτος καθίσματος:  

40/43/46/50 cm
• Βάθος καθίσματος: 40 cm
• Ύψος καθίσματος: 50 cm
• Ύψος πλάτης: 43 cm
• Συνολικό πλάτος:  

60/63/66/70 cm
• Συνολικό μήκος: 108 cm
• Συνολικό πλάτος κλειστό: 33 cm
• Συνολικό ύψος: 90 cm
• Ύψος μπράτσου από κάθισμα:  

23 – 30 cm
• Οπίσθιοι τροχοί:  

24´´ - Ø 600 mm (συμπαγής)
• Συνολικό βάρος: 15 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 110 Kg

Κωδικοί
• Κωδ. 15380016 (40 cm)
• Κωδ. 15380017 (43 cm)
• Κωδ. 15380018 (46 cm)
• Κωδ. 15380020 (50 cm)

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ "LIGHT PLUS" Κωδ. 153500xx 

Ελαφρού τύπου αναπηρικό αμαξίδιο με 
πλαίσιο διπλής στήριξης από βαμμέ-
νο αλουμίνιο. Πτυσσόμενο, κατάλληλο 
για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτε-
ρικούς χώρους. Οι πίσω τροχοί αφαι-
ρούνται με το πάτημα ενός κουπιού 
´´Quick Release´´ ενώ έχουν δυνατό-
τητα πολλών ρυθμίσεων. Μικροί βο-
ηθητικοί τροχοί για στενούς χώρους 
και ροδάκια κατά της ανατροπής. Ανα-
κλινόμενα ή αφαιρούμενα πλαϊνά και 
μπράτσα ρυθμιζόμενα καθ´ ύψος και 
μήκος. Αφαιρούμενα υποπόδια ρυθμι-
ζόμενα καθ´ ύψος με ιμάντες στήριξης 
ποδιών.

Χαρακτηριστικά
• Πλαίσιο: αλουμίνιο
• Διπλές μπάρες στήριξης σκελετού
• Κάθισμα και πλάτη από άνετο ύφασμα 

(πλένεται)
• Ρυθμιζόμενο τέντωμα πλάτης
• Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζόμε-

να καθ´ ύψος
• Ανακλινόμενα - αφαιρούμενα πλαϊνά
• Μπράτσα ρυθμιζόμενα σε μήκος και 

ύψος
• Φρένα οπίσθιων τροχών χειρός
• Σετ εργαλείων
• Θήκη στην πλάτη του καθίσματος
• Εμπρόσθια ψαλίδια δύο θέσεων
• Εμπρόσθια ψαλίδια ρυθμιζόμενης γω-

νίας
• Βοηθητικοί τροχοί για στενούς χώρους
• Οπίσθιοι τροχοί αφαιρούμενοι ´´Quick 

Release´´
• Τροχοί ασφαλείας μη ανατροπής
• Δέστρες για την στήριξη των πελμάτων
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: μπλε

Αξεσουάρ 
• Ανακλινόμενα υποπόδια 

Κωδ. 15369910
• Τραπεζάκι για αμαξίδιο 

Κωδ. 15991000

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάτος καθίσματος:  

40/43/46/50 cm
• Βάθος καθίσματος: 41 cm
• Ύψος καθίσματος: 51 cm
• Ύψος πλάτης:44 cm 
• Συνολικό πλάτος:  

60/63/66/70 cm
• Συνολικό μήκος: 105 cm
• Συνολικό πλάτος κλειστό: 35 cm
• Συνολικό ύψος: 92 cm
• Ύψος μπράτσου από κάθισμα:  

22 – 29 cm
• Οπίσθιοι τροχοί:  

24´´x 13/8 - Ø 600 mm (συμπαγής)
• Συνολικό βάρος: 15 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 Kg

Κωδικοί
• Κωδ. 15350016 (40 cm)
• Κωδ. 15350017 (43 cm)
• Κωδ. 15350018 (46 cm)
• Κωδ. 15350020 (50 cm)
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ // ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ "LIGHT TOP" Κωδ. 153700χχ 

Ελαφρού τύπου αναπηρικό αμαξίδιο 
κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ρυθ-
μιζόμενο σε ύψος και πλάτος πλαίσιο. 
Η γωνία της πλάτης μεταβάλλεται για 
μέγιστη άνεση. Οι πίσω τροχοί αφαι-
ρούνται με το πάτημα ενός κουπιού 
´´Quick Release´´ ενώ έχουν δυνατό-
τητα ρύθμισης του ύψους. Ανακλινό-
μενα ή αφαιρούμενα πλαϊνά και μπρά-
τσα ρυθμιζόμενα καθ´ ύψος και μήκος. 
Αφαιρούμενα υποπόδια ρυθμιζόμενα 
καθ´ ύψος με ιμάντες στήριξης ποδι-
ών.

Κωδικοί
• Κωδ. 15370016 (40 cm)
• Κωδ. 15370017 (43 cm)
• Κωδ. 15370018 (46 cm)
• Κωδ. 15370020 (50 cm)

Αξεσουάρ 
• Ανακλινόμενα υποπόδια 

Κωδ. 15369910
• Τραπεζάκι για αμαξίδιο 

Κωδ. 15991000

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάτος καθίσματος:  

40/43/46/50 cm
• Βάθος καθίσματος: 44 cm
• Ύψος καθίσματος:  

51 cm χωρίς μαξιλάρι
• Ύψος πλάτης:40 – 46 cm 
• Συνολικό πλάτος:  

60/63/66/70 cm
• Συνολικό μήκος:  

102 cm χωρίς υποπόδια
• Συνολικό πλάτος κλειστό: 33 cm
• Συνολικό ύψος: 92 cm
• Εμπρόσθιοι τροχοί:  

7´´- Ø 180 mm (συμπαγής)
• Οπίσθιοι τροχοί:  

24´´- Ø 600 mm (συμπαγής)
• Συνολικό βάρος: 15 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 130 Kg
• Ύψος μπράτσου από κάθισμα:  

19 – 27 cm

Χαρακτηριστικά
• Πλαίσιο: αλουμίνιο
• Ανατομικό μαξιλάρι καθίσματος
• Πλάτη από άνετο ύφασμα με ρυθμιζό-

μενο τέντωμα
• Ρυθμιζόμενη γωνία πλάτης
• Ρυθμιζόμενο ύψος και πλάτος
• Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζό-

μενα καθ´ ύψος
• Ανακλινόμενα ή αφαιρούμενα πλαϊνά
• Μπράτσα ρυθμιζόμενα σε μήκος και 

ύψος
• Φρένα οπίσθιων τροχών χειρός
• Σετ εργαλείων
• Θήκη στην πλάτη του καθίσματος
• Εμπρόσθια ψαλίδια τριών θέσεων
• Εμπρόσθια ψαλίδια ρυθμιζόμενης γωνίας
• Οπίσθιοι τροχοί αφαιρούμενοι ´´Quick 

Release´´
• Βοηθητικοί τροχοί για στενούς χώρους 
• Τροχοί ασφαλείας μη ανατροπής
• Δέστρες για την στήριξη των πελμάτων
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: μπορντό

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ "RECLINNIG" Κωδ. 153000χχ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάτος καθίσματος: 40/43/46 cm
• Βάθος καθίσματος: 43 cm
• Ύψος καθίσματος: 48 cm
• Ύψος πλάτης:  

58 cm – 84 cm με προσκέφαλο
• Συνολικό πλάτος: 60/63/66 cm
• Συνολικό μήκος:  

126 cm – 86cm χωρίς υποπόδια
• Συνολικό πλάτος κλειστό: 36 cm
• Συνολικό ύψος:  

102 cm – 128 cm με προσκέφαλο
• Εμπρόσθιοι τροχοί:  

8´´- Ø 200 mm (συμπαγής)
• Οπίσθιοι τροχοί:  

24´´ - Ø 600 mm (συμπαγής)
• Συνολικό βάρος: 20,5 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 Kg

Χαρακτηριστικά
• Πλαίσιο: ατσάλι
• Κάθισμα και πλάτη από άνετο ύφασμα 

(πλένεται)
• Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζό-

μενα καθ´ ύψος
• Ανακλινόμενα υποπόδια με στήριγμα 

της γάμπας
• Αφαιρούμενα πλαϊνά
• Ανακλινόμενη πλάτη
• Προσκέφαλο με μαξιλάρι
• Φρένα οπίσθιων τροχών χειρός
• Σετ εργαλείων
• Θήκη στην πλάτη του καθίσματος
• Εμπρόσθια ψαλίδια τριών θέσεων
• Τροχοί ασφαλείας μη ανατροπής
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: μπορντό

Αναπηρικό αμαξίδιο ειδικού τύπου, 
πτυσσόμενο, κατασκευασμένο από 
βαμμένο ατσάλι. Η πλάτη είναι ανακλι-
νόμενη ενώ διαθέτει προσκέφαλο με 
ανατομικό μαξιλάρι στήριξης. Υποπό-
δια αφαιρούμενα και ανακλινόμενα με 
ρύθμιση του ύψους ενώ διαθέτει και 
ρυθμιζόμενα μαξιλάρια στήριξης της 
κνήμης. Αφαιρούμενα πλαϊνά για εύκο-
λη είσοδο και έξοδο από το αμαξίδιο. 
Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους.

Κωδικοί
• Κωδ. 15300016 (40 cm)
• Κωδ. 15300017 (43 cm)
• Κωδ. 15300018 (46 cm)

Αξεσουάρ 
• Τραπεζάκι για αμαξίδιο 

Κωδ. 15991000
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ // ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ TRANSIT "RECLINNIG" Κωδ. 153010χχ

Αναπηρικό αμαξίδιο transit, ειδικού τύ-
που, πτυσσόμενο, κατασκευασμένο από 
βαμμένο ατσάλι. Ιδανικό για όσους πα-
ραμένουν μεγάλο μέρος της ημέρας 
στο αμαξίδιο. Η πλάτη είναι ανακλι-
νόμενη ενώ διαθέτει προσκέφαλο με 
ανατομικό μαξιλάρι στήριξης. Υποπό-
δια αφαιρούμενα και ανακλινόμενα με 
ρύθμιση του ύψους ενώ διαθέτει και 
ρυθμιζόμενα μαξιλάρια στήριξης της 
κνήμης. Αφαιρούμενα πλαϊνά για εύκο-
λη είσοδο και έξοδο από το αμαξίδιο.
Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους. 

Χαρακτηριστικά
• Πλαίσιο: ατσάλι
• Κάθισμα και πλάτη από άνετο ύφασμα 

(πλένεται)
• Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζό-

μενα καθ´ ύψος
• Ανακλινόμενα υποπόδια με στήριγμα 

της γάμπας
• Αφαιρούμενα πλαϊνά
• Ανακλινόμενη πλάτη
• Προσκέφαλο με μαξιλάρι
• Φρένα οπίσθιων τροχών χειρός
• Σετ εργαλείων
• Θήκη στην πλάτη του καθίσματος
• Εμπρόσθια ψαλίδια τριών θέσεων
• Τροχοί ασφαλείας μη ανατροπής
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: μπορντό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάτος καθίσματος: 40/43/46 cm
• Βάθος καθίσματος: 43 cm
• Ύψος καθίσματος: 48 cm
• Ύψος πλάτης: 55 - 80cm με προσκέ-

φαλο 
• Συνολικό πλάτος: 60/63/66 cm
• Συνολικό μήκος: 114 cm
• Συνολικό πλάτος κλειστό: 32 cm
• Συνολικό ύψος:  

102 cm - 128cm με προσκέφαλο
• Εμπρόσθιοι τροχοί: 

 8´´- Ø 200 mm (συμπαγής)
• Οπίσθιοι τροχοί:  

12´´ - Ø 300 mm (συμπαγής)
• Συνολικό βάρος: 20,5 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 Kg

Κωδικοί
• Κωδ. 15301016 (40 cm)
• Κωδ. 15301017 (43 cm)
• Κωδ. 15301018 (46 cm)

Αξεσουάρ 
• Τραπεζάκι για αμαξίδιο 

Κωδ. 15991000

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ "EXCEL PLUS HD" Κωδ. 1520002χHD

Αναπηρικό αμαξίδιο βαρέως τύπου με 
πτυσσόμενο πλαίσιο κατασκευασμένο 
από βαμμένο ατσάλι. Διαθέτει διπλές 
μπάρες στήριξης σκελετού και ενισχυ-
μένο μπροστινό πιρούνι για μέγιστη 
αντοχή. Ανακλινόμενα ή αφαιρούμενα 
πλαϊνά για εύκολη είσοδο και έξοδο 
από το αμαξίδιο. Αφαιρούμενα υποπό-
δια με ιμάντες στήριξης των ποδιών. 
Κάθισμα και πλάτη από άνετο, ανθεκτι-
κό ύφασμα.
Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξω-
τερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά
• Πλαίσιο: ατσάλι
• Διπλές μπάρες στήριξης σκελετού
• Κάθισμα και πλάτη από άνετο ύφασμα 

(πλένεται)
• Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζό-

μενα καθ´ ύψος
• Ανακλινόμενα - αφαιρούμενα πλαϊνά
• Φρένα οπίσθιων τροχών χειρός
• Σετ εργαλείων
• Θήκη στην πλάτη του καθίσματος
• Δέστρες για την στήριξη των πελμά-

των
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: μπλε

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάτος καθίσματος: 50/55/60 cm
• Βάθος καθίσματος: 47 cm
• Ύψος καθίσματος: 50 cm
• Ύψος πλάτης:43 cm 
• Συνολικό πλάτος: 67/72/77 cm
• Συνολικό μήκος: 113 cm
• Συνολικό πλάτος κλειστό: 28 cm
• Συνολικό ύψος: 91 cm
• Εμπρόσθιοι τροχοί:  

8´´- Ø 200 mm (συμπαγής)
• Οπίσθιοι τροχοί:  

24´´- Ø 600 mm (συμπαγής)
• Συνολικό βάρος: 26 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 160 Kg

Κωδικοί
• Κωδ. 15200020HD (50 cm)
• Κωδ. 15200022HD (56 cm)
• Κωδ. 15200024HD (60 cm)

Αξεσουάρ
• Ανακλινόμενα υποπόδια 

Κωδ. 15992018
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ // ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΑΛΕΤΑ Κωδ. 15501111

Άνετο αμαξίδιο με ανατομικό κάθισμα 
και πλάτη από αφρώδες υλικό συνίστα-
ται για ηλικιωμένους ανθρώπους με 
μειωμένη ικανότητα βάδισης. Ανακλι-
νόμενη πλάτη μεγάλη σε ύψος για στή-
ριξη του κορμού. Αφαιρούμενα πλαϊνά 
για άνετη είσοδο και έξοδο. Αφαιρού-
μενα και ρυθμιζόμενα καθ´ ύψος υπο-
πόδια με σύστημα ανύψωσης των ποδι-
ών και μαξιλάρια στήριξης της κνήμης. 
Το κάθισμα διαθέτει οπή με λεκανάκι 
τουαλέτας.

Χαρακτηριστικά
• Πλαίσιο: ατσάλι
• Ανακλινόμενη πλάτη
• Κάθισμα και πλάτη από αναπαυτικά 

μαξιλάρια
• Υποπόδια ρυθμιζόμενα καθ´ ύψος
• Ανακλινόμενα υποπόδια με στήριξη 

της γάμπας
• Αφαιρούμενα πλαϊνά
• Φρένα εμπρόσθιων τροχών χειρός
• Κάθισμα με τρύπα και δοχείο τουα-

λέτας
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: μπορντό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάτος καθίσματος: 43 cm
• Βάθος καθίσματος: 44 cm
• Ύψος καθίσματος: 53 cm
• Ύψος πλάτης: 56 cm 
• Συνολικό πλάτος: 65 cm
• Συνολικό μήκος: 91 cm
• Συνολικό ύψος: 105 cm
• Εμπρόσθιοι τροχοί:   

Ø 200 mm (συμπαγής)
• Οπίσθιοι τροχοί:  

Ø 180 mm (συμπαγής)
• Συνολικό βάρος: 18,5 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 Kg
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ // ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

Συμπαγής κατασκευή με πτυσσόμενο σκελετό 
αποθηκεύεται και μεταφέρεται εύκολα ακόμα 
και στο αυτοκίνητο. Εργονομικό χειριστήριο 
ελέγχου εύκολο στη χρήση. 
# ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

Κινηθείτε χωρίς 
περιορισμούς!

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ "OLYMPIA" Κωδ. 17000030

Ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο ιδανι-
κό για όλους εκείνους που θέλουν να 
κινούνται χωρίς περιορισμούς, ανε-
ξάρτητα τόσο σε εσωτερικούς όσο και 
εξωτερικούς χώρους. Συμπαγής κατα-
σκευή με πτυσσόμενο σκελετό αποθη-
κεύεται και μεταφέρεται εύκολα ακό-
μα και στο αυτοκίνητο. Εργονομικό 
χειριστήριο ελέγχου εύκολο στη χρή-
ση. 

Χαρακτηριστικά
• Πλαίσιο: αλουμίνιο
• Κάθισμα και πλάτη από ανατομικά μα-

ξιλάρια
• Πτυσσόμενο 
• Ρυθμιζόμενο τέντωμα πλάτης
• Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζό-

μενα καθ´ ύψος
• Αφαιρούμενα πλαϊνά ρυθμιζόμενα σε 

ύψος
• Joystic εργονομικό-ρυθμιζόμενο
• Τροχοί ασφαλείας μη ανατροπής
• Ανακλαστήρες φωτός 
• Ζώνη ασφαλείας
• Σετ εργαλείων
• Δέστρες για την στήριξη των πελμά-

των
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: μπλε

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάτος καθίσματος: 42 cm
• Βάθος καθίσματος: 39 cm
• Ύψος καθίσματος:  

48 cm χωρίς μαξιλάρι
• Ύψος πλάτης: 42 cm 
• Συνολικό πλάτος: 59,5 cm
• Συνολικό μήκος:  

92 cm – 74 cm χωρίς υποπόδια
• Συνολικό ύψος: 84 cm
• Εμπρόσθιοι τροχοί: 200 x 50
• Οπίσθιοι τροχοί: 12 1/2 x 2 1/4
• Συνολικό βάρος:  

69 Kg – 53 Kg χωρίς μπαταρίες
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 Kg
• Μπαταρία: 2x12V - 36Ah
• Μοτέρ: 2x250w – 450w max 32:1 

4600RPM
• Φορτιστής: HP 24V 5Ah
• Αυτονομία: 25 Km
• Μέγιστη ταχύτητα: 6 Km/h
• Μέγεθος συσκευασίας: 92x42x84 cm

Αξεσουάρ 
• Ανακλινόμενα υποπόδια
• Κωδ. 17993006

Κωδ. 17000010

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ 
ΑΜΑΞΙΔΙΑ
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ // ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ "ROCKET 3" Κωδ. 17000010

Ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο νέας 
γενιάς προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προ-
σαρμογών και ρυθμίσεων, οι οποίες σε 
συνδυασμό με τη δύναμη και τον στι-
βαρό σκελετό του, μπορεί να καλύψει 
ακόμα και τους πιο απαιτητικούς χρή-
στες. Κατασκευασμένο από ένα πλαί-
σιο αλουμινίου μπορεί να προσαρμο-
στεί πλήρως ρυθμίζοντας το πλάτος 
και το βάθος του καθίσματος, την κλί-
ση της πλάτης και το ύψος των πλαϊ-
νών στηριγμάτων. Κάθισμα ανατομι-
κό με αφαιρούμενο μαξιλάρι και ζώνη 
ασφαλείας. Πρωτοποριακός φωτισμός 
με LED, ενώ διαθέτει και φλας. Διαθέ-
τει επίσης και ηλεκτρικό μοτέρ ανύ-
ψωσης του καθίσματος. 

Χαρακτηριστικά
• Πλαίσιο: αλουμίνιο
• Κάθισμα και πλάτη από ανατομικά μα-

ξιλάρια
• Ύφασμα nylon
• Ρυθμιζόμενο τέντωμα πλάτης
• Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζό-

μενα καθ´ ύψος
• Αφαιρούμενα πλαϊνά ρυθμιζόμενα σε 

ύψος
• Joystic εργονομικό-ρυθμιζόμενο
• Τροχοί ασφαλείας μη ανατροπής
• Μοτέρ ανύψωσης του καθίσματος
• Φώτα LED
• Φλας 
• Ζώνη ασφαλείας
• Σετ εργαλείων
• Δέστρες για την στήριξη των πελμάτων
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: μπορντό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάτος καθίσματος:  

40 - 50 cm ρυθμιζόμενο
• Βάθος καθίσματος:  

39 - 46,5 cm ρυθμιζόμενο
• Ύψος καθίσματος:  

50,5 cm χωρίς μαξιλάρι
• Ύψος πλάτης: 52 cm 
• Συνολικό πλάτος: 59,5 cm
• Συνολικό μήκος: 115 cm
• Συνολικό ύψος: 104 cm
• Κλίση πλάτης: 90o - 100o - 110o - 120o

• Εμπρόσθιοι τροχοί:  
9´´- 2.80/2.50 - 4 Ø 220 mm

• Οπίσθιοι τροχοί:  
14´´- 3.00 - 8 Ø 350 mm

• Συνολικό βάρος: 100 Kg

*Η μέγιστη απόσταση υπολογίστηκε με ένα χρήστη περίπου 75 Kg, μπαταρίες 
πλήρως φορτισμένες και μια σταθερή ταχύτητα 5 Km/h.

• Μέγιστο βάρος χρήστη: 135 Kg
• Μπαταρία: 2x12V - 50Ah
• Μοτέρ: 2x450w 25:1 4300RPM
• Φορτιστής: HP 24V 6Ah
• Χρόνος φόρτισης: 8h
• Αυτονομία: 25 Km *
• Μέγιστη ταχύτητα: 6 Km/h
• Φρένο: ηλεκτρομαγνητικό
• Γωνία ανάβασης: 10o

• Πίεση ελαστικών: max 3,50 Bar - συνί-
σταται: 2,50 Bar

• Κλίση καθίσματος: 0o έως 20o

• Μέγεθος συσκευασίας: 82x66x78 cm
• Joystik:δυναμική DK-REMD21(πάνω)-

DK-PMB21(κάτω)

Αξεσουάρ 
• Ανακλινόμενα υποπόδια 

Κωδ. 17992001

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ "ANDY" Κωδ. T4KD

Ηλεκτρικό Scooter  με νέο σχεδιασμό, 
vέo εργονομικό τιμόνι, ελαφρύ και εύ-
κολο στο χειρισμό, παρέχει ασφάλεια 
σε όλους τους χρήστες. Κάθισμα και 
πλάτη από ανατομικά μαξιλάρια. Δια-
λύεται σε κομμάτια, για εύκολη μετα-
φορά σε όλα τα αυτοκίνητα. Ακουστι-
κή προειδοποίηση όταν κινείται προς 
τα πίσω.

Χαρακτηριστικά
• Κάθισμα και πλάτη από ανατομικά μα-

ξιλάρια
• Ανακλινόμενα πλαϊνά ρυθμιζόμενα σε 

ύψος
• Διαλύεται σε τέσσερα κομμάτια
• Ανακλαστήρες φώτων
• Καλάθι πραγμάτων
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: μπορντό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Συνολικό πλάτος: 48 cm
• Συνολικό μήκος: 108 cm
• Συνολικό ύψος: 91 cm
• Εμπρόσθιοι τροχοί: 200x50
• Οπίσθιοι τροχοί: 200x50
• Συνολικό βάρος:  

42,8 Kg – 33,6 Kg χωρίς μπαταρία
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 130 Kg
• Μπαταρία: 12Ah
• Φορτιστής: 1,8A
• Αυτονομία: 10-12 Km* 
• Μέγιστη ταχύτητα: 6,5 Km/h
• Φρένο: ηλεκτρομαγνητικό
• Γωνία ανάβασης: 8%
• Μετάδοση κίνησης στους πίσω τρο-

χούς

* Η αυτονομία υπολογίζεται με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C, με οδηγό βάρους 75 κιλών και μια πλή-
ρως φορτισμένη μπαταρία με το 70% της ταχύτητας.
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ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ "MARTIN" Κωδ. M4JRH/10/xx 

Ηλεκτρικό Scooter διαθέτει μια πλή-
ρως κατατοπιστική οθόνη με ενδεί-
ξεις για την ταχύτητα, την θερμοκρα-
σία, την κατάσταση της μπαταρίας και 
την απόσταση που διανύθηκε. Άνετο 
και πλήρως ρυθμιζόμενο κάθισμα με 
προσκέφαλο και ρυθμιζόμενα μπρά-
τσα. Ανεξάρτητη εμπρός και πίσω 
ανάρτηση για καλύτερη σταθερότητα. 
Ακουστική προειδοποίηση όταν κινεί-
ται προς τα πίσω.

Χαρακτηριστικά
• Περιστρεφόμενο κάθισμα
• Κάθισμα ρυθμιζόμενο σε μήκος
• Κάθισμα και πλάτη από ανατομικά μα-

ξιλάρια
• Ρυθμιζόμενη γωνία τιμονιού
• Ανακλινόμενα πλαϊνά ρυθμιζόμενα σε 

ύψος-πλάτος
• Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο
• Εργονομικό χειριστήριο
• Καθρέπτης ελέγχου 
• Φώτα LED
• Φλας 
• Ζώνη ασφαλείας
• Σετ εργαλείων
• Καλάθι πραγμάτων
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: μπορντό – μπλε

* Η αυτονομία υπολογίζεται με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C, με οδηγό βάρους 75 κιλών και μια 
πλήρως φορτισμένη μπαταρία με ταχύτητα 10 Km/h.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάτος καθίσματος: 50 cm 
• Βάθος καθίσματος: 45 cm
• Ύψος καθίσματος: 62 cm
• Ύψος πλάτης: 45 cm 
• Συνολικό πλάτος: 58 cm
• Συνολικό μήκος: 120 cm
• Συνολικό ύψος: 103 cm
• Ύψος από το έδαφος: 12 cm
• Ακτίνα στροφής: 135 cm
• Εμπρόσθιοι τροχοί: 10´´- 3.00 - 4
• Οπίσθιοι τροχοί: 10´´- 3.00 - 4
• Συνολικό βάρος: 92,5 Kg – 68,5 Kg 

χωρίς μπαταρία
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 160 Kg
• Μπαταρία: 12V x 36Ah
• Μοτέρ: 470w 22:1 5300RPM
• Φορτιστής: CTE 4A
• Χρόνος φόρτισης: 12h
• Αυτονομία: 40 Km*
• Μέγιστη ταχύτητα: 10 Km/h
• Φρένο: ηλεκτρομαγνητικό
• Γωνία ανάβασης: 10%
• Μετάδοση κίνησης στους πίσω τρο-

χούς

Κωδικοί
• Κωδ. M4JRH/10/11 ( Μπορντό )
• Κωδ. M4JRH/10/51 ( Μπλε)

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ "VITA S12" Κωδ. 1421R90xx

Ηλεκτρικό Scooter εξοπλισμένο με 
οθόνη υγρών κρυστάλλων με ενδείξεις 
για το χρόνο, τη θερμοκρασία, την τα-
χύτητα και την απόσταση που διανύθη-
κε. Διαθέτει σύστημα φωτισμού, φλας, 
κόρνα, και βομβητή προειδοποίησης 
για την  όπισθεν. Ένα από τα πολύ λίγα 
σκούτερ στην αγορά, με πλήρη ανάρτη-
ση στο μπροστινό μέρος και ένα μονό 
αμορτισέρ στο πίσω μέρος. Ιδιαίτερα 
ικανό σε δύσκολες διαδρομές.

Χαρακτηριστικά
• Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης
• Κάθισμα και πλάτη από ανατομικά μα-

ξιλάρια
• Προσκέφαλο ρυθμιζόμενο
• Καθρέφτες ελέγχου
• Ανακλινόμενα πλαϊνά
• Φώτα
• Φλας 
• Ζώνη ασφαλείας
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: Λευκό – Τιτάνιο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάτος καθίσματος: 51 cm
• Βάθος καθίσματος: 48 cm
• Συνολικό πλάτος: 70 cm
• Συνολικό μήκος: 140 cm
• Συνολικό ύψος: 136 cm
• Ακτίνα στροφής: 128 cm
• Εμπρόσθιοι τροχοί:  

13´´x 4´´ - 330x100mm
• Οπίσθιοι τροχοί:  

13´´x 5´´ - 330x120mm
• Συνολικό βάρος:  

135 Kg – 72 Kg χωρίς μπαταρίες
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 160 Kg
• Μπαταρία: 2x12V - 62Ah
• Μοτέρ: 700w 
• Φορτιστής: 8AMP
• Χρόνος φόρτισης: 8/10h
• Αυτονομία: 30 – 45 Km 
• Μέγιστη ταχύτητα: 15 Km/h
• Γωνία ανάβασης: 10o

Κωδικοί
• Κωδ. 1421R9051 ( Τιτάνιο )
• Κωδ. 1421R9052 ( Λευκό )
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ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ "FOLDABLE S19"

Ηλεκτρικό Scooter αναδιπλούμενο, 
ελαφρύ και κομψό είναι κατασκευα-
σμένο με πλαίσιο από κράμα αλουμινί-
ου. Ο μοναδικός σχεδιασμός και η εύ-
κολη αναδίπλωση του επιτρέπει την 
μεταφορά του με κάθε είδους αυτοκί-
νητο. Διαθέτει ένα φιλικό προς τους 
χρήστες χειριστήριο, καθώς και ρυθμι-
ζόμενο τιμόνι.

Χαρακτηριστικά
• Πλαίσιο: αλουμινίου
• Ανατομικό κάθισμα
• Ρυθμιζόμενο τιμόνι
• Αναδιπλούμενο
• Σετ εργαλείων
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: μπλε

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Συνολικό πλάτος: 48,5 cm
• Συνολικό μήκος: 93 cm
• Συνολικό ύψος: 94,5 cm
• Συνολικό βάρος: 27,3 Kg – 24 Kg  

χωρίς μπαταρία
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 115 Kg
• Μπαταρία: 24V x 11,5Ah λιθίου
• Μοτέρ: 270w 
• Φορτιστής: 2,5AMP – 110/240V
• Αυτονομία: 20 Km 
• Μέγιστη ταχύτητα: 6,5 Km/h
• Μετάδοση κίνησης στους πίσω τρο-

χούς

Κωδ. 1428R20063
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Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης καθώς 
και ρυθμιζόμενο ύψος των πλαϊνών 
στηριγμάτων, φωτισμός LED και φλας.
# ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

Κινηθείτε χωρίς 
περιορισμούς!

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ "WINNER KIDS" Κωδ. 1539001χ

Κωδ. 1539001χ

Παιδικό αναπηρικό αμαξίδιο κατα-
σκευασμένο από αλουμινένιο πλαίσιο 
πλήρως ρυθμιζόμενο. Ελαφρύ, αναδι-
πλούμενο, με αφαιρούμενα ή ανακλι-
νόμενα πλαϊνά ρυθμιζόμενα καθ´ ύψος 
και αφαιρούμενα υποπόδια ρυθμιζόμε-
να στο ύψος επίσης. Κάθισμα και πλά-
τη από ανατομικό ύφασμα που αναπνέ-
ει.

Χαρακτηριστικά
• Πλαίσιο: αλουμίνιο
• Κάθισμα και πλάτη από άνετο ύφασμα 

(αναπνέει)
• Ρυθμιζόμενο τέντωμα καθίσματος 

και πλάτης
• Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζό-

μενα καθ´ ύψος
• Ρυθμιζόμενο κέντρο βάρους
• Ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβών
• Ρυθμιζόμενο ύψος πλάτης
• Ανακλινόμενα - αφαιρούμενα πλαϊνά
• Μπράτσα ρυθμιζόμενα σε ύψος
• Φρένα οπίσθιων τροχών χειρός
• Σετ εργαλείων
• Εμπρόσθια ψαλίδια δύο θέσεων
• Εμπρόσθια ψαλίδια ρυθμιζόμενης γωνίας
• Οπίσθιοι τροχοί αφαιρούμενοι ´´Quick 

Release´´
• Τροχοί ασφαλείας μη ανατροπής
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: κίτρινο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάτος καθίσματος: 30/35 cm
• Βάθος καθίσματος: 35 cm
• Ύψος καθίσματος: 49 cm
• Συνολικό πλάτος: 50/55 cm
• Εμπρόσθιοι τροχοί:  

6´´- Ø 150 mm (συμπαγής
• Οπίσθιοι τροχοί:  

22´´- Ø 560mm (συμπαγής)
• Συνολικό βάρος: 12 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 80 Kg

Αξεσουάρ
• Ανακλινόμενα υποπόδια 

Κωδ. 15993901

Κωδικοί
• Κωδ. 15390012 (30 cm) 
• Κωδ. 15390014 (35 cm)

ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΑΜΑΞΙΔΙΑ
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ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ «ROCKET KIDS» Κωδ. 17000020

Ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο παιδι-
κό νέας γενιάς κατασκευασμένο από 
πλαίσιο αλουμινίου, προσφέρει δυνα-
τότητες ρύθμισης και προσαρμογής 
ανάλογα με το χρήστη. Κάθισμα ανα-
τομικό με αφαιρούμενο μαξιλάρι και 
ζώνη ασφαλείας. Ρυθμιζόμενη κλίση 
πλάτης καθώς και ρυθμιζόμενο ύψος 
των πλαϊνών στηριγμάτων. Πρωτοπο-
ριακός φωτισμός με LED, ενώ διαθέτει 
και φλας.

Χαρακτηριστικά
• Πλαίσιο: αλουμίνιο
• Κάθισμα και πλάτη από ανατομικά μα-

ξιλάρια
• Ύφασμα nylon
• Ρυθμιζόμενο τέντωμα πλάτης
• Υποπόδια ρυθμιζόμενα
• Αφαιρούμενα πλαϊνά ρυθμιζόμενα σε 

ύψος
• Joystic εργονομικό-ρυθμιζόμενο
• Τροχοί ασφαλείας μη ανατροπής
• Φώτα LED
• Φλας 
• Ζώνη ασφαλείας
• Σετ εργαλείων
• Δέστρες για την στήριξη των πελμάτων
• Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Χρώμα: κίτρινο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Πλάτος καθίσματος:  

30 - 40 cm ρυθμιζόμενο
• Βάθος καθίσματος:  

32,5 - 37,5 cm ρυθμιζόμενο
• Ύψος καθίσματος: 46 cm χωρίς μα-

ξιλάρι
• Συνολικό πλάτος: 59,5 cm
• Συνολικό μήκος:  

92 cm – 74 cm χωρίς υποπόδια
• Συνολικό ύψος: 84 cm
• Κλίση πλάτης: 90o - 100o - 110o - 120o

• Εμπρόσθιοι τροχοί: 8´´ - Ø 200mm
• Οπίσθιοι τροχοί: 12´´ - Ø 300mm
• Συνολικό βάρος: 83 Kg – 53 Kg χωρίς 

μπαταρία

• Μέγιστο βάρος χρήστη: 90 Kg
• Μπαταρία: 2x12V - 50Ah
• Μοτέρ: 2x450w 25:1 5100RPM
• Φορτιστής: HP 24V 6Ah
• Χρόνος φόρτισης: 8h
• Αυτονομία: 25 Km *
• Μέγιστη ταχύτητα: 6 Km/h
• Φρένο: ηλεκτρομαγνητικό
• Γωνία ανάβασης: 10%
• Πίεση ελαστικών: max 3,50 Bar - συνί-

σταται: 2,50 Bar
• Κλίση καθίσματος: 0o έως 20o

• Μέγεθος συσκευασίας: 82x66x78 cm
• Joystik:δυναμική DK-REMD21(πάνω)-

DK-PMB21(κάτω)

* Η μέγιστη απόσταση υπολογίστηκε με ένα χρήστη περίπου 50 Kg, 
μπαταρίες πλήρως φορτισμένες και μια σταθερή ταχύτητα 5 Km/h.

Αξεσουάρ
• Ανακλινόμενα υποπόδια 

Κωδ. 17992001

Κωδ. 15992017

ΖΩΝΗ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ 

ΖΩΝΗ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ  
"ΓΙΛΕΚΟ"

Κωδ. 5301

Κωδ. 5304Κωδ. 5303

Χαρακτηριστικά
• Ζώνη ασφαλείας κορμού
• Ρυθμιζόμενη με κλιπ ασφαλείας
• Ιμάντας από 100% πολυπροπυλένιο

Χαρακτηριστικά
• Ζώνη ασφαλείας κορμού
• Ρυθμιζόμενη με κλιπ ασφαλείας
• Ιμάντας από 100% πολυπροπυλένιο

Χαρακτηριστικά
• Ζώνη ασφαλείας κορμού
• Ρυθμιζόμενη με κλιπ ασφαλείας
• Ιμάντας από 100% πολυπροπυλένιο

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 

Κωδ. 15991000ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΓΙΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑΖΩΝΗ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΑΠΛΗ

Κωδ. 151090xx

Κωδικοί
• Κωδ. 15109040 (40 cm) 
• Κωδ. 15109043 (43 cm)
• Κωδ. 15109046 (46 cm)
• Κωδ. 15109050 (50 cm)

Κωδ. 15992008

Κωδικοί
• Κωδ. 15369910
• Κωδ. 15992012
• Κωδ. 15993010
• Κωδ. 15129901
• Κωδ. 15993817

ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΥΠΟΠΟΔΙΑ

ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΟΠΗ  
ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ  
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΥΨΟΣ  
ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟ 
(ΖΕΥΓΟΣ) 
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ΓΕΡΑΝΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑΙΩΡΑ  
ΑΝΥΨΩΣΗΣ  

Κωδ. 15010101

Κατάλληλο για τους 
ασθενείς οι οποίοι δεν 
έχουν τον έλεγχο του 
κεφαλιού

ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Κωδ. 15010110

Ηλεκτρικός γερανός ανύψωσης ασθε-
νών κατασκευασμένος από ένα ανθε-
κτικό πλαίσιο χάλυβα με εποξική βαφή 
μη τοξική και με μερικές λεπτομέρει-
ες χρωμίου. Το πλάτος της βάσης εί-
ναι ρυθμιζόμενο μέσω μιας ανατομι-
κής λαβής. Διαθέτει τροχούς διαμέ-
τρου 100mm είναι περιστρεφόμενοι 
και επιτρέπουν στο γερανό να κινείται 
χωρίς ιδιαίτερο κόπο και με απόλυτη 
ασφάλεια. Τα φρένα ενεργοποιούνται 
από ένα βολικό πεντάλ ποδιού. 

Συνιστάται για χρήση στο σπίτι και 
προσφέρει τη δυνατότητα άρσης του 
ασθενούς από το έδαφος.

• Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Μέγιστη απόσταση από το έδαφος: 

188 cm
• Πλάτος με κλειστή βάση: 63 cm
• Πλάτος με ανοιχτή βάση: 106 cm
• Μήκος: 110 cm
• Διάμετρος τροχών: 10 cm
• Φρένα στους πίσω τροχούς μηχανι-

κού τύπου
• Κουμπί έκτακτης ανάγκης για άμεση 

διακοπή λειτουργίας
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 130 Kg
• Κινητήρας: Linak
• Χρόνος φόρτισης: 12h
• Βάρος: 45 Kg

ΑΙΩΡΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΕ 
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ  

Κωδ. 15010102



ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 47

βοηθήματα 
ασθενών

• ΒΟΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ  &  ΜΠΑΝΙΟΥ 

• ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ 

• ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 

• ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 

• ΠΕΤΑΛΙΕΡΕΣ

• ΚΑΛΤΣΟΦΟΡΕΤΕΣ

• ΣΑΝΙΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

• ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΧΕΡΙ

• ΑΚΡΑΤΕΙΑ



ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ-ΜΠΑΝΙΟΥ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ-ΜΠΑΝΙΟΥ48 49

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΠΑΝΙΟΥ "WAVE-2"

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟΥΑΛΕΤΑ Κωδ. 15501059

Κωδ. 15501062

Αμαξίδιο κατασκευασμένο από ανθεκτικό μεταλλικό σκε-
λετό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια άνετη καρέκλα 
ή αν το μέγεθος της λεκάνης στην τουαλέτα το επιτρέ-
πει μπορεί να εφαρμόσει απ΄ ευθείας πάνω από τη λεκά-
νη. Κάθισμα που αποτελείται από μαλακό αφρώδες υλι-
κό με οπή και προσθαφαιρούμενο δοχείο τουαλέτας. Τα 
πλαϊνά είναι πτυσσόμενα για μέγιστη άνεση στην είσοδο 
και έξοδο από το αμαξίδιο. Προσθαφαιρούμενα υποπό-
δια ρυθμιζόμενου ύψους με ιμάντα στήριξης των ποδιών. 
Τέσσερις τροχοί εκ των οποίων οι δύο πίσω με φρένο.  
Χρήση για εσωτερικούς χώρους.

Αμαξίδιο μπάνιου κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από 
αλουμίνιο βαμμένο με ανοξείδωτη βαφή για πλήρη προ-
στασία από το νερό. Το κάθισμα, η πλάτη του καθίσμα-
τος και τα μπράτσα είναι κατασκευασμένα από αφρό πο-
λυουρεθάνης πλήρως αδιάβροχα. Το κάθισμα διαθέτει 
οπή στο κέντρο και προσθαφαιρούμενο συρταρωτό δο-
χείο τουαλέτας. Έχει τέσσερις ρόδες 5’’, οι δύο πίσω με 
φρένο στάθμευσης. Τα πλαϊνά είναι πτυσσόμενα για μέ-
γιστη άνεση στην είσοδο και έξοδο από το αμαξίδιο.  
Διαθέτει προσθαφαιρούμενα υποπόδια ρυθμιζόμενου 
ύψους με ιμάντα στήριξης των ποδιών.

Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις καρέκλας: 55(Π)x 89(Μ) x 96(Υ) cm
• Πλάτος καθίσματος: 46 cm
• Βάθος καθίσματος: 43 cm
• Ύψος πλάτης: 45 cm
• Συνολικό βάρος: 14,5Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 Kg

Χαρακτηριστικά
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως καρέκλα μπάνιου, όσο 

και ως καρέκλα μεταφοράς
• Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος: από 49 έως 54 cm
• Πλάτος καθίσματος: 42 cm
• Βάθος καθίσματος: 45 cm
• Συνολικό πλάτος: 53 cm 
• Συνολικό βάθος: 74 cm – 59 cm χωρίς τα υποπόδια
• Συνολικό βάρος: 13,5 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 Kg

Άνετη καρέκλα  
τουαλέτας με μαλακή 

επένδυση PVC.
# ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ - ΜΠΑΝΙΟΥ

Κωδ. 15501051

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ  
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ-ΜΠΑΝΙΟΥ



ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ-ΜΠΑΝΙΟΥ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ-ΜΠΑΝΙΟΥ50 51

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΠΑΝΙΟΥ "WAVE-2"

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΕ ΤΟΥΑΛΕΤΑ

Κωδ. 15501061

Κωδ. 15501051

Αμαξίδιο μπάνιου κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο βαμμένο με ανο-
ξείδωτη βαφή για πλήρη προστασία από το νερό. Το κάθισμα, η πλάτη του καθί-
σματος, και τα μπράτσα είναι κατασκευασμένα από αφρό πολυουρεθάνης πλήρως 
αδιάβροχα. Το κάθισμα διαθέτει οπή στο κέντρο και προσθαφαιρούμενο συρτα-
ρωτό δοχείο τουαλέτας. Έχει δύο μεγάλες ρόδες 24’’ πίσω με φρένο στα χέρια 
και δύο μικρότερες ρόδες 5’’ μπροστά. Τα πλαϊνά είναι πτυσσόμενα για μέγιστη 
άνεση στην είσοδο και έξοδο από το αμαξίδιο. Διαθέτει προσθαφαιρούμενα υπο-
πόδια ρυθμιζόμενου ύψους με ιμάντα στήριξης των ποδιών.

Άνετη καρέκλα με κάθισμα τουαλέτας κατασκευασμένη με μαλακή επένδυση από 
PVC ώστε να πλένεται. Διαθέτει προσθαφαιρούμενο λεκανάκι και ρυθμίζεται στο 
ύψος.

Χαρακτηριστικά
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως καρέκλα μπάνιου, όσο 

και ως καρέκλα μεταφοράς
• Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος: από 49 έως 54 cm
• Πλάτος καθίσματος: 42 cm
• Βάθος καθίσματος: 45 cm
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 Kg

Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις: 59(Π)x52(M)x83(Υ) cm
• Πλάτος καθίσματος: 47 cm
• Βάθος καθίσματος: 44 cm
• Ρυθμιζόμενο ύψος: 49 έως 59 cm
• Ύψος μπράτσου: 17 cm (από το κάθισμα)
• Ύψος μπράτσου: 65 cm (από το πάτωμα)
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 130 Kg

ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 3 ΣΕ 1 Κωδ. 15501030

Καρέκλα τουαλέτας κατασκευασμένη από ελαφρύ ανοδιωμένο αλουμίνιο, ρυθμι-
ζόμενη καθ’ ύψος και πόδια με αντιολισθητικές τάπες από καουτσούκ. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως κανονική τουαλέτα με το δοχείο από κάτω, ως ανυψωτικό 
τουαλέτας πάνω από την υπάρχουσα τουαλέτα χωρίς το δοχείο και ως καρέκλα 
μπάνιου. Η πλάτη του καθίσματος μπορεί να αφαιρεθεί, για να εφαρμόσει όσο το 
δυνατόν περισσότερο κοντά στον τοίχο. Το δοχείο αφαιρείται εύκολα, για να μπο-
ρεί να πλυθεί.

Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις: 60x40 cm
• Ρυθμιζόμενο ύψος: 50 έως 63 cm
• Διάσταση καθίσματος: 37x33 cm
• Διάσταση εσοχής: 20 x 25 cm
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 Kg

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΛΑΓΙΟΥΣ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 10cm 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΛΑΓΙΟΥΣ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 14cm 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ 4 ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 11cm 

Κωδ. 24400210

Κωδ. 24400214

Κωδ. AS501

Ανυψωτικό κάθισμα τουαλέτας με δύο βιδωτούς μηχανι-
σμούς συγκράτησης, προσαρμόζεται στις περισσότερες 
τουαλέτες. Η ελαφρά κλίση του καθίσματος προς τα εμπρός 
βοηθά στο να κρατηθεί μια σωστή στάση του σώματος και 
μειώνει την κάμψη του ισχίου και των αρθρώσεων. Απολυ-
μαίνεται και καθαρίζεται εύκολα.  

Ανυψωτικό κάθισμα τουαλέτας με δύο βιδωτούς μηχανι-
σμούς συγκράτησης, προσαρμόζεται στις περισσότερες 
τουαλέτες. Η ελαφρά κλίση του καθίσματος προς τα εμπρός 
βοηθά στο να κρατηθεί μια σωστή στάση του σώματος και 
μειώνει την κάμψη του ισχίου και των αρθρώσεων. Απολυ-
μαίνεται και καθαρίζεται εύκολα.

Ανυψωτικό τουαλέτας κατασκευασμένο με προηγμένη τε-
χνολογία που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στη χρήση. 
Ανατομικά σχεδιασμένο και με ύψος 11 cm βελτιώνει την 
άνεση κατά την διάρκεια της χρήσης. Ενδείκνυται σε άτο-
μα με ειδικές ανάγκες ή σε εκείνους που λόγω προσωρινής 
αδυναμίας, δεν μπορούν να καθίσουν χαμηλά πάνω στην του-
αλέτα. 
Το ανυψωτικό έχει μια αντιδιαβρωτική επιφάνεια, πολύ 
ομαλή που διευκολύνει τη διαδικασία καθαρισμού. Έχει ένα 
εύκολο και ασφαλές σύστημα τετραπλής στήριξης που το 
κάνει κατάλληλο για σχεδόν όλα τα είδη τουαλέτας. 
Είναι κατασκευασμένο στη Γαλλία, αντέχει βάρος μέχρι 
185Kg και έχει εγγύηση 1 έτους από την ημερομηνία της 
αγοράς για τις ατέλειες στην διαδικασία παραγωγής.

Χαρακτηριστικά
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 200 kg
• Ύψος: 10 cm

Χαρακτηριστικά
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 200 kg
• Ύψος: 14 cm



ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ-ΜΠΑΝΙΟΥ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ-ΜΠΑΝΙΟΥ52 53

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ 12,5cm

ΧΗΜΙΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ 

Κωδ. 24451012

Κωδ. 8850Μ

Κωδ. FLUIS1

Ανυψωτικό κάθισμα τουαλέτας με τρεις μηχανισμούς συ-
γκράτησης, προσαρμόζεται στις περισσότερες τουαλέτες. 
Διαθέτει χειρολαβές οι οποίες προσαρμόζονται πάνω στο 
ανυψωτικό και προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την 
χρήση. Απολυμαίνεται και καθαρίζεται εύκολα.

Φορητή χημική τουαλέτα κατασκευασμένη από ελαφρύ και 
ανθεκτικό πλαστικό, είναι ιδανική για χρήση στο σπίτι σε 
περιπτώσεις που είναι δύσκολη η μετακίνηση μέχρι την 
τουαλέτα. Κατάλληλη επίσης για το κάμπινγκ ή την ύπαι-
θρο αφού η μεταφορά της είναι πολύ εύκολη λόγω του μι-
κρού της βάρους. Διαθέτει αφαιρούμενο εσωτερικό κάδο 
με λαβή για εύκολη αφαίρεση και άδειασμα.

Υγρό για χημικές τουαλέτες, με υψηλής απόδοσης απορρυ-
παντικό, αποτρέπει τις δυσάρεστες οσμές και απωθεί τα 
έντομα. Μη εύφλεκτο. Ενεργεί άμεσα. 

Οδηγίες: τοποθετήστε στο δοχείο 5-8 εκατοστά 
νερού(περίπου 2 λίτρα), προσθέστε περίπου 100cc (1/2 πο-
τήρι), τοποθετήστε το δοχείο μέσα στην τουαλέτα και κλεί-
στε το με το καπάκι του μέχρι τη χρήση της. 

Χαρακτηριστικά
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 130 kg
• Ύψος: 12,5 cm

Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις: 41(Π)x38(Μ)x36(Υ) cm
• Χωρητικότητα: 12 lit
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 150 Kg
• Χρώμα: μπεζ/καφέ

ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

ΣΑΝΙΔΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ

Βοήθημα κατάλληλο για χρήση στο μπάνιο του σπιτιού, προ-
σφέρει άνεση και ασφάλεια κατά την διάρκεια της προσω-
πικής υγιεινής στα άτομα με κινητικά προβλήματα. Το ευρύ 
φάσμα ρυθμίσεων που διαθέτει, επιτρέπει τη χρήση του σε 
κάθε είδους μπανιέρα. Γρήγορη προσαρμογή στην άκρη της 
μπανιέρας χωρίς τη βοήθεια εργαλείων. Έχει μία λαβή στα 
πλάγια η οποία προσαρμόζεται και στις δύο πλευρές για την 
ασφάλεια του χρήστη.

Πλαστικό κάθισμα μπανιέρας κατασκευασμένο από ένα επι-
χρωμιωμένο μεταλλικό σκελετό και αντιολισθητικά σημεία 
για καλύτερη στήριξη στην μπανιέρα. Προσαρμόζεται σε 
όλες τις μπανιέρες με πλάτος από 49 έως 54 cm.

Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις: 69x35 cm
• Ρυθμιζόμενο μήκος: από 40 έως 63 cm
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 150 Kg

Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις: 47x54 cm
• Μήκος καθίσματος: 38 cm
• Πλάτος καθίσματος: 28 cm
• Βάρος: 3,1 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 Kg

Πλαστικό κάθισμα μπανιέρας με πλάτη κατασκευασμένο από 
ένα επιχρωμιωμένο μεταλλικό σκελετό και αντιολισθητικά 
σημεία για καλύτερη στήριξη στην μπανιέρα. Προσαρμόζε-
ται σε όλες τις μπανιέρες με πλάτος από 49 έως 54 cm.

Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις: 47 x 54 cm
• Ύψος πλάτης: 34 cm
• Μήκος καθίσματος: 38 cm
• Πλάτος καθίσματος: 28 cm
• Βάρος: 3,1 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 Kg

Κωδ. 15501060 Κωδ. 15501082

Κωδ. 15501083



ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ-ΜΠΑΝΙΟΥ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ-ΜΠΑΝΙΟΥ54 55

ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ 
ΜΕ ΠΛΑΤΗ 

Κωδ. 15501081

Περιστρεφόμενο κάθισμα μπανιέρας, κατασκευασμένο από 
χάλυβα βαμμένο σε λευκό χρώμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε όλες τις μπανιέρες των οποίων η εσωτερική διάσταση 
κυμαίνεται από 46 έως 62 cm. Βοηθά τον χρήστη στην είσο-
δο στη μπανιέρα και στην έξοδο από αυτήν, καθώς το κάθι-
σμα περιστρέφεται 360 μοίρες γύρω από τον εαυτό του και 
κλειδώνει κάθε 90 μοίρες χάρη σε ένα μοχλό που ενεργοποι-
είται πολύ εύκολα με ένα απλό τράβηγμα. 
Διαθέτει δύο ασφάλειες οι οποίες σφηνώνουν το κάθισμα 
στο εσωτερικό της μπανιέρας, για να μην μπορεί να μετακι-
νηθεί κατά την χρήση του.

Κάθισμα μπανιέρας κατασκευασμένο από ένα μεταλλικό 
σκελετό χρωμίου και κάθισμα από ξύλο. Προσαρμόζεται σε 
όλες τις μπανιέρες με πλάτος από 49 έως 54 cm.

Ξύλινο κάθισμα μπανιέρας με πλάτη, κατασκευασμένο από 
ένα μεταλλικό σκελετό χρωμίου και κάθισμα από ξύλο. 
Προσαρμόζεται σε όλες τις μπανιέρες με πλάτος από 49 
έως 54 cm.

Χαρακτηριστικά
• Μέγιστο μήκος: 74 cm
• Μέγιστο πλάτος: 52 cm
• Ύψος πλάτης καθίσματος: 35 cm
• Πλάτος καθίσματος: 42 cm
• Βάθος καθίσματος: 40 cm
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 Kg

Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις: 47 x 54 cm
• Μήκος καθίσματος: 38 cm
• Πλάτος καθίσματος: 28 cm
• Βάρος: 3,9 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 Kg

Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις: 47 x 54 cm
• Ύψος πλάτης: 34 cm
• Μήκος καθίσματος: 38 cm
• Πλάτος καθίσματος: 28 cm
• Βάρος: 3,9 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 Kg

Κωδ. 15501020

Κωδ. 15501080 ΣΚΑΜΠΟ ΜΠΑΝΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 

ΣΚΑΜΠΟ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

Κωδ. 15501010

Κωδ. 15501011

Σκαμπό μπάνιου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο αλουμί-
νιο με κάθισμα από πολυαιθυλένιο και πόδια με αντιολισθη-
τικές τάπες. Προσφέρει ασφάλεια και άνεση κατά τη διάρ-
κεια της χρήσης στο ντους ή σε μεγάλες μπανιέρες. Ρυθμι-
ζόμενο σε ύψος κάθισμα.

Σκαμπό μπάνιου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο αλουμί-
νιο με κάθισμα από πολυαιθυλένιο και πόδια με αντιολισθη-
τικές τάπες. Προσφέρει ασφάλεια και άνεση κατά τη διάρ-
κεια της χρήσης στο ντους ή σε μεγάλες μπανιέρες. Ρυθμι-
ζόμενο σε ύψος κάθισμα. 
Περιλαμβάνει αμφιδέξια λαβή.

Καρέκλα μπάνιου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο αλουμί-
νιο με κάθισμα από πολυαιθυλένιο και πόδια με αντιολισθη-
τικές τάπες. Προσφέρει ασφάλεια και άνεση κατά τη διάρ-
κεια της χρήσης στο ντους ή σε μεγάλες μπανιέρες. Ρυθμι-
ζόμενο σε ύψος κάθισμα. 
Περιλαμβάνει αμφιδέξια λαβή.

Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις: 38 x 38 cm
• Διάμετρος καθίσματος: 31 cm
• Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος: 33 έως 43 cm
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 130 Kg

Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις: 50×40 cm
• Μήκος καθίσματος: 37 cm
• Πλάτος καθίσματος: 30 cm
• Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος: 33 έως 43 cm
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 130 Kg

Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις: 50×40 cm
• Μήκος καθίσματος: 37 cm
• Πλάτος καθίσματος: 30 cm
• Ύψος πλάτης: 39 cm
• Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος: 33 έως 43 cm
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 130 Kg

Κωδ. 15501000



ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ-ΜΠΑΝΙΟΥ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ-ΜΠΑΝΙΟΥ56 57

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ Κωδ. 913100

Λαβή τοίχου με βεντούζες τοποθετείται με ασφάλεια στα 
πλακάκια του μπάνιου σε όποιο σημείο επιθυμείτε.

Λαβή τοίχου με βεντούζες τοποθετείται με ασφάλεια στα 
πλακάκια του μπάνιου σε όποιο σημείο επιθυμητέ.

Ηλεκτρική καρέκλα μπάνιου ισχυρή, συμπαγής και κομψή, 
τρία χαρακτηριστικά που κάνουν αυτή την καρέκλα ένα πο-
λύτιμο και αναντικατάστατο εργαλείο για το μπάνιο ενός 
ατόμου με ειδικές ανάγκες. 
Διαθέτει δύο πτερύγια στο πλάι του καθίσματος ώστε να 
μεγαλώνει η επιφάνεια στήριξης όταν ο ασθενής μπαίνει 
μέσα ή βγαίνει έξω από την μπανιέρα. Τέσσερα πόδια στα-
θεροποιούν και διασφαλίζουν τη σταθερότητα στο πάτωμα 
της μπανιέρας. 
Μετά τη χρήση μπορεί να διπλωθεί και να αποθηκευτεί εύ-
κολα σε μικρούς χώρους.

Χαρακτηριστικά
• Εύκολη τοποθέτηση στα πλακάκια του μπάνιου.
• Τοποθετείται χωρίς εργαλεία σε οποιαδήποτε επίπεδη επι-

φάνεια, στεγνή χωρίς τραχύτητα.
• Ένδειξη ασφαλείας για κάθε βεντούζα χωριστά.

Χαρακτηριστικά
• Εύκολη τοποθέτηση στα πλακάκια του μπάνιου.
• Τοποθετείται χωρίς εργαλεία σε οποιαδήποτε επίπεδη επι-

φάνεια, στεγνή χωρίς τραχύτητα.
• Ρυθμιζόμενη γωνία από 45ο έως 225ο.
• Ένδειξη ασφαλείας για κάθε βεντούζα χωριστά.

Χαρακτηριστικά
• Συνολικό βάρος: 12,9 Kg
• Διαστάσεις καθίσματος: 51 x 38 cm (68 cm 

με πτερύγια)
• Μέγιστο ύψος καθίσματος: 42 cm
• Ελάχιστο ύψος καθίσματος: 7,2 cm
• Συνολικό μήκος: 71 cm
• Πλάτος μπροστά χωρίς πτερύγια: 37,5 cm
• Πλάτος πίσω: 35 cm
• Συνολικό ύψος: 1,10 cm
• Ύψος πλάτης: 68 εκατοστά
• Μέγιστη κλίση: 40° (3° ανά δευτερόλεπτο)
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 140 Kg
• Μπαταρία: Li-lon 6,6A

Αξεσουάρ
• Βοηθητικός δίσκος μεταφοράς  

Κωδ. 900100

Κωδ. 580701 Κωδ. 580702ΛΑΒΗ ΤΟΙΧΟΥ  
ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ 40cm 

ΛΑΒΗ ΤΟΙΧΟΥ  
ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ 49cm 



ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ58 5958 59

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ROLLATOR "DELTA" 

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ROLLATOR "4 RUOTE"

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ROLLATOR ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ "ALU"

Κωδ. 15608100

Κωδ. 15605000

Κωδ. 15605000

Κωδ. 15607100

Περιπατητήρας Rollator κατασκευασμένος από βαμμένο ατσάλι, πτυσσόμενος 
με ανατομικές χειρολαβές ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος για μέγιστη άνεση. Φρένα δι-
πλής λειτουργίας στους πίσω τροχούς για ακινητοποίηση και γρήγορο σταμάτη-
μα. Διαθέτει 3 τροχούς διαμέτρου 20 cm και πάχους 5 cm, ο μπροστινός είναι πε-
ριστρεφόμενος ενώ οι πίσω σταθεροί με φρένα. Διπλώνει για να αποθηκεύεται 
και να μεταφέρεται εύκολα. 
Περιλαμβάνει στον εξοπλισμό του μια τσάντα αποθήκευσης πραγμάτων.

Χαρακτηριστικά
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 110 Kg

Περιπατητήρας Rollator κατασκευασμένος από βαμμένο ατσάλι, με άνετα μαλα-
κά πιασίματα στις χειρολαβές, ιδανικός για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Ελα-
φρύς και αναδιπλούμενος για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά. Φρένα διπλής 
λειτουργίας για ακινητοποίηση και γρήγορο σταμάτημα. Διαθέτει 4 τροχούς από 
συμπαγές ελαστικό υλικό εκ των οποίων οι μπροστινοί είναι περιστρεφόμενοι 
ενώ οι πίσω σταθεροί με φρένα.
Στον εξοπλισμό του περιλαμβάνει κάθισμα, δίσκο και καλάθι με χερούλι για την 
αποθήκευση πραγμάτων.

Περιπατητήρας Rollator κατασκευασμένος από βαμμένο αλουμίνιο, με ανατομι-
κές χειρολαβές ρυθμιζόμενου ύψους για μέγιστη άνεση, ιδανικός για χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους. Εξοπλισμένος με διπλής λειτουργίας φρένα για ακινητο-
ποίηση ή γρήγορο σταμάτημα. Διαθέτει 4 τροχούς διαμέτρου 18,5 cm και πάχους 
3,5 cm εκ των οποίων οι μπροστινοί είναι περιστρεφόμενοι ενώ οι πίσω σταθε-
ροί με φρένα. Εύκολα αναδιπλούμενος για αποθήκευση και μεταφορά. Περιλαμ-
βάνει στον εξοπλισμό του κάθισμα και καλάθι αποθήκευσης πραγμάτων.

Χαρακτηριστικά
• Ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβών: 76 έως 97 cm
• Συνολικό πλάτος: 61 cm
• Συνολικό βάθος: 68 cm
• Πλάτος καθίσματος: 44 cm
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 130 Kg

Χαρακτηριστικά
• Ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβών: 83 έως 95 cm
• Ύψος καθίσματος: 54 cm από το έδαφος
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 150 Kg

Περιπατητήρας Rollator 
κατασκευασμένος από βαμμένο 

αλουμίνιο, με ανατομικές 
χειρολαβές ρυθμιζόμενου ύψους 

για μέγιστη άνεση, ιδανικός για 
χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

# ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
ΒΑΔΙΣΗΣ



ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ60 6160 61

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΣΠΑΣΤΟΣ Κωδ. 15601000

Ελαφριά και ισχυρή κατασκευή από ανοδιωμένο αλουμίνιο διαμέτρου Ø 25 mm, 
ρυθμιζόμενο ύψος και εύκολο δίπλωμα για αποθήκευση και μεταφορά. Ρυθμίζε-
ται σε 6 ύψη γρήγορα χάρη στην αρίθμηση τους επάνω στα πόδια. Η λαβή, είναι 
κατασκευασμένη από ένα πολύ άνετο μαλακό ελαστικό.

Χαρακτηριστικά
• Ρυθμιζόμενο ύψος: 79 έως 97 cm
• Διαστάσεις : 61 x 46 cm
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 Kg

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ROLLATOR ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ "ROLLY-2" 

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ROLLATOR ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ "INDY"

Κωδ. 15609100

Κωδ. 15605041

Περιπατητήρας κατασκευασμένος από βαμμένο αλουμίνιο, με ανατομικές χειρο-
λαβές ρυθμιζόμενου ύψους για μέγιστη άνεση. Έχει την δυνατότητα δύο λειτουρ-
γιών, μία σαν Rollator και μία σαν αναπηρικό αμαξίδιο, αφού διαθέτει υποπόδια 
και λαβή για να το μετακινεί κάποιος. Εξοπλισμένος με διπλής λειτουργίας φρέ-
να για ακινητοποίηση ή γρήγορο σταμάτημα. Διαθέτει 4 τροχούς διαμέτρου 18,5 
cm και πάχους 3,5 cm εκ των οποίων οι μπροστινοί είναι περιστρεφόμενοι ενώ οι 
πίσω σταθεροί με φρένα. Εύκολα αναδιπλούμενος για αποθήκευση και μεταφορά. 
Περιλαμβάνει στον εξοπλισμό του κάθισμα και καλάθι αποθήκευσης πραγμάτων.

Περιπατητήρας Rollator κατασκευασμένος από ένα πτυσσόμενο πλαίσιο αλουμι-
νίου, με ανατομικές χειρολαβές ρυθμιζόμενου ύψους, σταθερός και λειτουργι-
κός, κατάλληλος για ανθρώπους με διαφορετικό ύψος. Εύκολο άνοιγμα / κλεί-
σιμο για εξοικονόμηση χώρου και μεταφορά. Διαθέτει 4 τροχούς με ενισχυμένο 
ABS με διάμετρο 20 cm, εκ των οποίων οι μπροστινοί είναι περιστρεφόμενοι, 
ενώ οι πίσω με φρένο. Περιλαμβάνει στον εξοπλισμό του ένα μπουκάλι νερό με 
μια θήκη στήριξης του και μια τσάντα για την αποθήκευση πραγμάτων

Χαρακτηριστικά
• Ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβών: 81 έως 93 cm
• Ύψος καθίσματος: 56 cm
• Πλάτος καθίσματος: 42 cm
• Βάθος καθίσματος: 30 cm
• Βάρος: 9,5 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 kg
• Χρώμα: μπορντό

Χαρακτηριστικά
• Ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβών: 75 έως 100 cm
• Συνολικό πλάτος: 61 cm
• Συνολικό βάθος: 65 cm
• Ύψος καθίσματος: 62 cm
• Βάρος: 9 Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 125 kg

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΒΑΔΙΣΤΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΣΠΑΣΤΟΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 

Κωδ. 15601100

Κωδ. 15601300

Περιπατητήρας κατασκευασμένος από ανοδιωμένο αλουμίνιο διαμέτρου Ø 25 
mm. Ελαφρύς, ισχυρός, ρυθμιζόμενος σε ύψος και εύκολα αναδιπλούμενος για 
εύκολη αποθήκευση και μεταφορά. Δεν χρειάζεται να σηκωθεί από το έδαφος 
κατά τη χρήση του, αφού κάθε πλευρά μετακινείται ανεξάρτητα. Ρυθμίζεται σε 6 
ύψη γρήγορα χάρη στην αρίθμηση τους επάνω στα πόδια. Η λαβή, είναι κατασκευ-
ασμένη από ένα πολύ άνετο μαλακό ελαστικό.

Ελαφρύς και στιβαρός σκελετός κατασκευασμένος από ανοδιωμένο αλουμίνιο, 
με λαβές από ανατομικά μαξιλάρια. Εξοπλισμένος με δύο εμπρόσθιους τροχούς 
και λάστιχα καουτσούκ στα πίσω πόδια για να μη γλιστράει.

Χαρακτηριστικά
• Ρυθμιζόμενο ύψος: 79 έως 97 cm
• Διαστάσεις : 61 x 46 cm
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 Kg

Χαρακτηριστικά
• Ρυθμιζόμενο ύψος: 79 έως 97 cm
• Διαστάσεις : 61 x 46 cm
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 Kg

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΣΠΑΣΤΟΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ Κωδ. 15601400

Ελαφρύς και στιβαρός σκελετός κατασκευασμένος από ανοδιωμένο αλουμίνιο, με 
λαβές από ανατομικά μαξιλάρια. Εξοπλισμένος με δύο περιστρεφόμενους εμπρό-
σθιους τροχούς και λάστιχα καουτσούκ στα πίσω πόδια για να μη γλιστράει.

Χαρακτηριστικά
• Ρυθμιζόμενο ύψος: 79 έως 97 cm
• Διαστάσεις : 61 x 46 cm
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 Kg



ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ62 6362 63

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 

Κωδ. SB220

Κωδ. 15606000

Μπαστούνι κατασκευασμένο από 
αλουμίνιο, με ανατομική λαβή "Τ". 
Ρυθμιζόμενο ύψος με το τράβηγμα 
μιας ασφάλειας.

Μπαστούνι κατασκευασμένο από αλου-
μίνιο, με ανατομική λαβή "Τ"´. 
Ρυθμιζόμενο ύψος με το πάτημα ενός 
κουμπιού.

Χαρακτηριστικά
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 Kg

Χαρακτηριστικά
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 110 Kg

Κωδ. SB200

Βακτηρία αγκώνος κατασκευασμένη 
από ανοδιωμένο αλουμίνιο, με εργο-
νομική λαβή και ανατομική βραχιόνια 
στήριξη. Ρυθμιζόμενη σε ύψος με το 
τράβηγμα μιας ασφάλειας.
 Ανακλαστήρες φωτός στην λαβή για 
ασφαλή μετακίνηση τη νύχτα. 

Τρίποδο μπαστούνι κατασκευασμένο 
από ανοδιωμένο αλουμίνιο, με ανατο-
μική λαβή στήριξης. Είναι ρυθμιζόμε-
νο σε ύψος και έχει ειδικά αντιολισθη-
τικά λάστιχα στα πόδια. 

Χαρακτηριστικά
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 130 Kg
• Χρώμα: τυρκουάζ, μαύρο, μπλε

Χαρακτηριστικά
• Ρυθμιζόμενο ύψος: 71 έως 94 cm
• Διαστάσεις : 32 x 20 cm
• Βάρος: 7Kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 Kg
• Αμφιδέξιο

ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΑΓΚΩΝΟΣ ΤΡΙΠΟΔΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ 

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
ΣΠΑΣΤΟ  

Κωδ. SB226

Μπαστούνι περιπάτου από τη "REKORDSAN" κατασκευασμέ-
νο από αλουμίνιο, ρυθμιζόμενο σε ύψος, διπλώνει και απο-
θηκεύεται εύκολα. Με βάση αρθρωτή, με πλάκα από ατσάλι 
και 4 πλαστικά αντιολισθητικά ποδαράκια που δίνουν καλό 
κράτημα και σταθερότητα σε όλους τους τύπους επιφάνει-
ας. 

Χαρακτηριστικά
• Αναδιπλούμενο και ρυθμιζόμενο σε ύψος από 85 - 97 cm.
• Αυτό - συναρμολούμενο: με μία απλή κίνηση τα 4 τμήματα 

ενώνονται και ταιριάζουν απόλυτα μαζί.
• Σταθεροποίηση και περιστροφή της βάσης με τη βοήθεια 

μιας ανθεκτικής μεταλλικής πλάκας.
• Διαθέτει 4 αντιολισθητικά πόδια.
• Μέγιστη πρόσφυση σε κάθε είδους επιφάνεια.
• Ισχυρή και ανθεκτική λαβή για ασφαλή χρήση.
• Μέγιστο βάρος χρήστη 110 kg 
• Εγγύηση 2 χρόνια.

Κωδικοί
Κωδ. 25023024 ανδρικό μπαστούνι με λαβή "Τ" (μαόνι)
Κωδ. 25023025 γυναικείο μπαστούνι με λαβή "Τ" (μαόνι)
Κωδ. 25023026 ανδρικό μπαστούνι (μαόνι)
Κωδ. 25402711 γυναικείο μπαστούνι με λαβή "Τ" (οξιά)
Κωδ. 25402712 ανδρικό μπαστούνι με λαβή "Τ" (οξιά)

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΑ

ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑ  
Ø 7,5 cm

ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΣ  
ΑΓΚΩΝΟΣ Ø 19mm

ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ 
/ 4 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑ  
Ø 7,5 cm

ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑ  
ΜΕ ΦΡΕΝΟ

ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΩΝ  
Ø 17mm

Κωδ. 15601092

Κωδ. SB228

Κωδ. SB229

Κωδ. 15601091

Κωδ. 15601093

Κωδ. SB232

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 ΣΠΑΣΤΟ 

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 ΣΠΑΣΤΟ 

Μπαστούνι πτυσσόμενο κατασκευα-
σμένο από αλουμίνιο, με ανατομική  
λαβή «Τ». 

Διαιρείται σε 4 μέρη για εύκολη απο-
θήκευση και μεταφορά. Ρυθμιζόμενο 
ύψος με το πάτημα ενός κουμπιού.

Πτυσσόμενο μπαστούνι αλουμινίου ρυθ-
μιζόμενου  ύψους, διαιρείται σε 4 μέρη 
για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά. 

Χαρακτηριστικά
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 Kg

Χαρακτηριστικά
• Ρυθμιζόμενο ύψος: 84 έως 94 cm
• Βάρος: 450 gr
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 Kg
• Χρώμα: μαύρο

Κωδ. SB224 Κωδ. 15602000Κωδ. 15603000



ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ64 65

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΥΓΡΟ GEL "GELTOP"

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ GEL ΚΑΙ ΟΠΗ "GELTOP"

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ GEL ΚΑΙ FOAM "GELFORM"

Κωδ. PL300

Κωδ. PL3000/W

Κωδ. PL1000/F

Μαξιλάρι για το κάθισμα κατασκευασμένο από ένα ρευστό 
στρώμα GEL στο πάνω μέρος το οποίο κατανέμεται ομοι-
όμορφα ανάλογα με το βάρος που δέχεται και ένα στρώμα 
αφρού πολυουρεθάνης από κάτω. Εξωτερικό κάλυμμα, αντι-
βακτηριδιακό με ιόντα αργύρου, αδιάβροχο αλλά ειδικά φτι-
αγμένο για να αναπνέει. Το κάτω μέρος του καλύμματος εί-
ναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό ύφασμα. 
Το κάλυμμα είναι προσθαφαιρούμενο και μπορεί να πλυθεί 
στο πλυντήριο έως 40 °.

Μαξιλάρι σύνθετο με ανατομική βάση από ένα συμπαγή 
αφρό που απορροφά το βάρος του σώματος και πλάθεται 
ανάλογα και ένα πυκνό στρώμα GEL στο πάνω μέρος. Συνι-
στάται σε περιπτώσεις εντατικής χρήσης. Εξωτερικό κά-
λυμμα αντιβακτηριδιακό με ιόντα αργύρου, αδιάβροχο αλλά 
ειδικά φτιαγμένο για να αναπνέει. Ενδείκνυται για προβλή-
ματα ακράτειας. Το κάτω μέρος του καλύμματος είναι κατα-
σκευασμένο από αντιολισθητικό ύφασμα. 
Το κάλυμμα είναι προσθαφαιρούμενο και μπορεί να πλυθεί 
στο πλυντήριο έως 40 °.

Μαξιλάρι για το κάθισμα με οπή, αποτελείται από ένα στρώ-
μα GEL με υψηλό βαθμό απορρόφησης και ένα στρώμα 
αφρού πολυουρεθάνης. Φτιαγμένο με υλικά που αναπνέουν, 
είναι αδιάβροχο και με αντιολισθητική επιφάνεια στο κάτω 
μέρος για την αποφυγή μετατοπίσεων. Η συνδυασμένη δρά-
ση του GEL και του αφρού πολυουρεθάνης μειώνει την πίε-
ση στα σημεία επαφής κατανέμοντας σωστά το βάρος του 
σώματος ώστε να αυξάνεται σημαντικά η επιφάνειας στήρι-
ξης. Το εξωτερικό κάλυμμα είναι κατασκευασμένο από ένα 
ύφασμα αδιάβροχο, ελαστικό και υποαλλεργικό. 
Το κάλυμμα είναι προσθαφαιρούμενο και μπορεί να πλυθεί 
στο πλυντήριο έως 40 °.

Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις: 40(Π)x40(Μ)x4(Υ) cm

Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις: 42(Π)x42(Μ)x8(Υ) cm
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 Kg

Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις: 40(Π)x40(Μ)x2,5(Υ) cm
• Βάρος: 2,5 Kg

Αντιβακτηριδιακό  
μαξιλάρι με υγρό gel.

# ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ

Κωδ. PL300

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ



ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ66 67

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ 
ΜΕ ΟΠΗ

ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ 
ΣΩΛΗΝΩΤΟ / Fibre

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ  
ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΠΕΤΑΛΟ 

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ  
ΠΤΕΡΝΑΣ  (ζεύγος) / Fibre

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ 
ΜΕ ΟΠΗ / Fibre

ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ  
ΠΤΕΡΝΑΣ / Fibre 

Κωδ. AG-111 Κωδ. AG-113

Μαξιλάρι πολλαπλών χρήσεων κατασκευασμένο από αφρό 
πολυουρεθάνης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετεγχειρητι-
κά για αποκατάσταση, μετά τον τοκετό,  σε αναπηρικό αμα-
ξίδιο, στο κρεβάτι προστατεύοντας σημεία του σώματος με 
πληγές.

Ειδικό στρώμα για την πρόληψη των κατακλίσεων αποτε-
λείται από 12 μαλακούς σωλήνες καλά γεμισμένους από 
ίνες σιλικόνης. Τοποθετείται πάνω από το κοινό στρώμα.

Μαξιλάρι σε σχήμα πετάλου κατασκευασμένο από αφρό πο-
λυουρεθάνης κατάλληλο ιδιαίτερα για χρήση σε αναπηρικά 
αμαξίδια.

Ειδικά επιθέματα για την πρόληψη των ελκών κατασκευα-
σμένα από ίνες σιλικόνης. Είναι ιδιαίτερα μαλακά και αφή-
νουν το δέρμα να αναπνέει. Εφαρμογή με δέστρες Velcro.

Ειδικό μαξιλάρι για την πρόληψη των κατακλίσεων κατα-
σκευασμένο από ίνες σιλικόνης. Η οπή στο κέντρο βοηθά 
στην αποφόρτιση της περιοχής που θέλουμε να προφυλά-
ξουμε. 

Ειδικό επίθεμα για την πρόληψη των ελκών κατασκευασμέ-
νο από ίνες σιλικόνης. Είναι ιδιαίτερα μαλακό και αφήνει το 
δέρμα να αναπνέει. Εφαρμογή με δέστρες Velcro.

Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις: 40(Π)x43(Μ)x10(Υ) cm 
• Πλένεται στους 70ο C

Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις: 85(Π)x195(Μ)x20(Υ) cm 
• Χρώμα: πράσινο

ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ 
ΑΓΚΩΝΑ / Fibre

ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ 
ΓΟΝΑΤΟΥ / Fibre

Ειδικό επίθεμα για την πρόληψη των ελκών κατασκευασμέ-
νο από ίνες σιλικόνης. Είναι ιδιαίτερα μαλακό και αφήνει το 
δέρμα να αναπνέει. Εφαρμογή με δέστρες Velcro. Κατάλλη-
λο για την προστασία του αγκώνα και άλλα μέρη του σώμα-
τος.

Ειδικό επίθεμα για την πρόληψη των ελκών κατασκευασμέ-
νο από ίνες σιλικόνης. Είναι ιδιαίτερα μαλακό και αφήνει το 
δέρμα να αναπνέει. Εφαρμογή με δέστρες Velcro.

Κωδ. 94004041 Κωδ. 94004040Κωδ. 94009090Κωδ. 94004047

Κωδ. 94004044 Κωδ. 94004042



ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
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Η πολυθρόνα ανάπαυσης Lady life 2 επιτρέπει στο χρήστη 
να είναι ανεξάρτητος, ενώ προσφέρει μέγιστη άνεση. Συνι-
στάται για ηλικιωμένους με αναπηρία ή με προβλήματα στις 
αρθρώσεις τους ή απλά για όλους όσους θέλουν να χαλαρώ-
νουν στο σπίτι. 
Περιλαμβάνει μια σειρά από αξεσουάρ κατάλληλα σχεδια-
σμένα για χρήστες με σοβαρές κινητικές δυσκολίες, όπως:
•4 τροχοί περιστρεφόμενοι Ø 10 cm, οι δύο πίσω με φρένο
•Αφαιρούμενα μπράτσα που διευκολύνουν την είσοδο και 
έξοδο του χρήστη
•Λαβή στο πίσω μέρος της πλάτης για άνετη μετακίνηση της 
πολυθρόνας
•Πλευρικά προσκέφαλα
•Ζώνη ασφαλείας
Διαθέτει 2 μοτέρ που ενεργοποιούν τους ακόλουθους μηχα-
νισμούς, για να ταιριάζουν στις ανάγκες του χρήστη: το ένα 
για ξαπλωμένη θέση της πλάτης, ενώ το δεύτερο για την 
ανύψωση της πολυθρόνας και του υποποδίου. 

Ηλεκτρική πολυθρόνα ανάπαυσης κομψή με μοντέρνο σχε-
διασμό  συνιστάται για ηλικιωμένους με αναπηρία ή με προ-
βλήματα στις αρθρώσεις τους ή απλά για όλους όσους θέ-
λουν να χαλαρώνουν στο σπίτι. Διατίθεται σε έκδοση με 1 
ή 2 κινητήρες. Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μέγιστη 
άνεση. 
Διαθέτει αφαιρούμενη πλάτη για εύκολη μεταφορά.

Τεχνικές Λεπτομέρειες
• Συνολικό ύψος (καθιστή θέση) 106 cm
• Συνολικό πλάτος 79 cm
• Συνολικό βάθος 100 cm
• Ύψος της πλάτης (από το κάθισμα) 67 cm
• Βάθος καθίσματος 52 cm
• Ύψος του καθίσματος από το πάτωμα 50 cm
• Πλάτος καθίσματος (μεταξύ των βραχιόνων) 53 cm
• Μέγιστο βάρος χρήστη 150 Kg
• Βάρος 60 kg
• Διαθέτει εύρωστο ξύλινο σκελετό, ευρεία και σταθερή ατσά-

λινη βάση
• Microfiber ύφασμα
• Τάση εισόδου 100-240V / AC
• Τάση εξόδου 29V / DC
• 40W Ισχύς (1ο μοτέρ) – 70W (2ο μοτέρ)

Τεχνικές Λεπτομέρειες
• Συνολικό πλάτος 64 cm
• Πλάτος καθίσματος (μεταξύ των βραχιόνων) 49 cm
• Βάρος 60 kg
• Μέγιστο βάρος χρήστη 150 Kg

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ "Lady Life 2"

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ "LADY WΙ"

Βοήθημα εκγύμνασης των ποδιών και 
των χεριών. Ελαφρύ, μεταφέρεται και 
τοποθετείται εύκολα σε όποιο σημείο 
θέλουμε. Διαθέτει ρυθμιστή αντίστα-
σης και ιμάντες συγκράτησης των πο-
διών. Εύκολη συναρμολόγηση, συσκευ-
ασμένο σε κουτί σε τρία κομμάτια. 

ΚΑΛΤΣΟ-
ΦΟΡΕΤΗΣ

ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ 

ΚΑΛΤΣΟ-
ΦΟΡΕΤΗΣ

ΣΑΝΙΔΑ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΛΤΣΟ-
ΦΟΡΕΤΗΣ 
ΔΙΠΛΟΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΧΕΡΙ 

Βοήθημα για άτομα με περιορισμένη 
κινητικότητα ή μεγάλης ηλικίας τα 
οποία δεν μπορούν να φορέσουν τις 
κάλτσες μόνα τους. Κατάλληλο για λε-
πτές μέτριας πίεσης κάλτσες.

Βοήθημα για άτομα με περιορισμένη 
κινητικότητα ή μεγάλης ηλικίας τα 
οποία δεν μπορούν να φορέσουν τις 
κάλτσες μόνα τους. Κατάλληλο για λε-
πτές αλλά και λίγο πιο σφιχτές κάλ-
τσες.

Βοήθημα το οποίο διευκολύνει την με-
ταφορά ασθενών με περιορισμένη κι-
νητικότητα από το κρεβάτι προς το 
αμαξίδιο και το αντίθετο. Είναι κατα-
σκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό 
υλικό με ολισθηρή επιφάνεια για εύκο-
λη μεταφορά. 

Βοήθημα για άτομα με περιορισμένη 
κινητικότητα ή μεγάλης ηλικίας τα 
οποία δεν μπορούν να φορέσουν καλ-
σόν μόνα τους. Κατάλληλο για λεπτά 
μέτριας πίεσης καλσόν.

Βοηθητικό εργαλείο για να πιάνετε 
αντικείμενα τα οποία είναι μακριά και 
ψηλά. Είναι ελαφρύ, κατασκευασμένο 
από αλουμίνιο, έχει ανατομική λαβή, 
ενώ στην κορυφή του είναι εξοπλισμέ-
νο με μαγνήτη για να πιάνετε μικρά με-
ταλλικά αντικείμενα.

Κωδ. 
ΑΑ4650Υ

Κωδ. 
15605075

Κωδ. 
ΑΑ4666

Κωδ. 
ΑΑ8835

Κωδ. 
ΑΑ4654Υ

Κωδ. 
1580001x

Κωδικοί
Κωδ. 15800010 - Μήκος 66cm
Κωδ. 15800011 - Μήκος 81cm



ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΑΚΡΑΤΕΙΑ7070

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ PVC

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΤΣΕΤΕ Κωδ. 87x

Αδιάβροχο υποσέντονο κατασκευασμένο από pvc, κατάλλη-
λο για την προστασία του στρώματος σε περιπτώσεις ανε-
πιθύμητης ακράτειας. Συνιστάται σε άτομα με αναπηρία ή 
σε άτομα που πάσχουν από ακράτεια, μπορεί επίσης να χρη-
σιμοποιηθεί για να καλύψει αναπηρικές καρέκλες, πολυθρό-
νες, αλλά και παιδικά κρεβάτια. 

Εξειδικευμένο προϊόν για την προστασία του στρώματος εί-
ναι κατασκευασμένο από βαμβακερό ύφασμα στο πάνω μέ-
ρος και ένα ειδικό αδιάβροχο υλικό από κάτω. Προσφέρει 
μια υγιεινή προστασία στο σώμα προστατεύοντας το, αφού 
απορροφά και συγκρατεί τα υγρά διατηρώντας το στεγνό 
ενώ παράλληλα προστατεύει το στρώμα από οποιαδήποτε 
διείσδυση. 
Κατάλληλο για άτομα με αναπηρία ή σε άτομα που πάσχουν 
από ακράτεια, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να κα-
λύψει αναπηρικές καρέκλες, πολυθρόνες, αλλά και παιδικά 
κρεβάτια. Μπορεί να πλυθεί στο χέρι ή στο πλυντήριο στους 
40ο C.

Κωδ. 87x

Κωδικοί
Κωδ. 871 - 100x140cm
Κωδ. 872 - 100x220cm

Κωδικοί
Κωδ. 878 - 100x150cm
Κωδ. 879 - 150x200cm



ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΑΥΧΕΝΑΣ 71

ορθο-
πεδικά

• ΑΥΧΕΝΑΣ

• ΚΟΡΜΟΣ

• ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ

• ΑΝΩ ΑΚΡΟ

• ΙΣΧΥΟ

• ΓΟΝΑΤΟ

• ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ

• ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ REVENGE

• ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ 

• ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΠΟΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ

• ΠΕΛΜΑ



ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΑΥΧΕΝΑΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΑΥΧΕΝΑΣ72 73

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ

Αυχενικό κολάρο μαλακό μειώνει την κινητικότητα του αυ-
χένα και βοηθάει στην πρόληψη του πόνου. Διατίθεται σε 
διάφορα ύψη και μεγέθη και είναι εξοπλισμένο με κλείσιμο 
Velcro για καλύτερη προσαρμογή.

Ενδείξεις
• Αποκατάσταση προβλημάτων της αυχενικής μοίρας της 

σπονδυλικής στήλης.
• Χρησιμοποιείται και κατά τη διάρκεια της νύχτας σταδι-

ακά μετά από τη χρήση ενός άκαμπτου κολάρου.

Χαρακτηριστικά
• Κατασκευασμένο από ένα αφρό πολυουρεθάνης και ένα 

εξωτερικό ύφασμα από 100% βαμβάκι. Ρυθμιζόμενο κλείσι-
μο με Velcro.

• Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει.
• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα.
• Χρώμα: μπλε

 S M L XL XXL
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) I II III IV V
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΛΑΙΜΟY 23-28 28-34 34-40 40-46 46-52

ΥΨΟΣ ΛΑΙΜΟΥ   7 - 9

 S M L XL XXL
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) I II III IV V
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΛΑΙΜΟY 23-28 28-34 34-40 40-46 46-52

ΥΨΟΣ ΛΑΙΜΟΥ   7 - 9

Αυχενικό κολάρο ημίσκληρο μειώνει την κινητικότητα του 
αυχένα και βοηθάει στην πρόληψη του πόνου. Αποτελείται 
από δύο κομμάτια, το μαλακό κολάρο και από μία πλαστική 
επιφάνεια που μπαίνει επιπλέον και αυξάνει την ικανότη-
τα ακινητοποίησης. Διατίθεται σε διάφορα ύψη και μεγέ-
θη και είναι εξοπλισμένο με κλείσιμο Velcro για καλύτερη 
προσαρμογή.

Ενδείξεις
• Πόνοι στον αυχένα που προκαλούνται συνήθως από φλεγμο-

νές ή συμπίεση των νευρικών ριζών, χρόνιο ή οξύ αυχενι-
κό σύνδρομο, κακώσεις των μυών και των συνδέσμων του 
αυχένα.

• Αφύσικη κίνηση της άρθρωσης του αυχένα που προκαλεί 
ένα τέντωμα ή ρήξη  των συνδέσμων τους (ανισορροπία).

Χαρακτηριστικά
• Κατασκευασμένο από ένα αφρό πολυουρεθάνης και ένα 

εξωτερικό ύφασμα από 100% βαμβάκι. Ρυθμιζόμενο κλείσι-
μο με Velcro.

• Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει.
• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα.
• Χρώμα: μπλε

Κωδ. 401

Κωδ. 400

# ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ -ΑΥΧΕΝΑΣ

Μαλακό κολάρο, μειώνει 
την κινητικότητα του  
αυχένα και βοηθάει στην 
πρόληψη του πόνου.
Κωδ. 400

AYXENAΣ



ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΑΥΧΕΝΑΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΑΥΧΕΝΑΣ74 75

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ 8cm

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ 10cm

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Κωδ. 861

Κωδ. 862

Κωδ. 860

Αυχενικό μαλακό κολάρο με ανατομικό σχήμα. Είναι σχε-
διασμένο για να προσφέρει άνετη στήριξη και κατασκευα-
σμένο από σπογγώδες υλικό καλυμμένο με δροσερό υγιει-
νό ύφασμα και ρυθμιζόμενο οπίσθιο κλείσιμο. Είναι άνετο 
και μαλακό και ενδείκνυται για ελαφριάς μορφής παθολο-
γικές καταστάσεις της αυχενικής περιοχής ενώ μπορεί να 
φορεθεί και κατά την διάρκεια του ύπνου.
Είναι διαθέσιμο σε τέσσερα μεγέθη ανάλογα με την περιφέ-
ρεια του λαιμού.

Αυχενικό μαλακό κολάρο με ανατομικό σχήμα. Είναι σχε-
διασμένο για να προσφέρει άνετη στήριξη και κατασκευα-
σμένο από σπογγώδες υλικό καλυμμένο με δροσερό υγιει-
νό ύφασμα και ρυθμιζόμενο οπίσθιο κλείσιμο. Είναι άνετο 
και μαλακό και ενδείκνυται για ελαφριάς μορφής παθολο-
γικές καταστάσεις της αυχενικής περιοχής ενώ μπορεί να 
φορεθεί και κατά την διάρκεια του ύπνου.
Είναι διαθέσιμο σε τέσσερα μεγέθη ανάλογα με την περι-
φέρεια του λαιμού.

Αυχενικό κολάρο ρυθμιζόμενου ύψους. Αποτελείται από 
δύο τεμάχια και είναι κατασκευασμένο από ελαστικό πλα-
στικό υλικό ανατομικά σχεδιασμένο, ώστε να προσαρμόζε-
ται ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Το ρυθμιζόμενο 
κλείσιμο, καθώς και οι δύο πλευρές του κολάρου που είναι 
καλυμμένες με δέρμα, παρέχουν άνετη στάση στον λαιμό 
και επιτρέπουν την τέλεια εφαρμογή του. Διαθέτει ειδι-
κές οπές στα πλαστικά μέρη, ώστε να επιτυγχάνεται ο αε-
ρισμός του λαιμού.
Είναι διαθέσιμο σε τέσσερα μεγέθη ανάλογα με την περιφέ-
ρεια του λαιμού.

 S M L XL 
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) I II III IV 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΛΑΙΜΟY 28-34 34-40 40-46 >46

 S M L XL 
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) I II III IV 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΛΑΙΜΟY 28-34 34-40 40-46 >46

 S M L XL 
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) I II III IV 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΛΑΙΜΟY 28-34 34-40 40-46 >46



ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΚΟΡΜΟΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΚΟΡΜΟΣ76 77

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ UNISEX 27cm

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 18cm-24cm

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) S M L XL XXL XXXL
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΜΕΣΗΣ 70-82 82-94 94-105 105-117 117-130 130-150

Κωδ. 810

Κωδ. 675

Ιδιαίτερα αποτελεσματική μετεγχειρητική ζώνη αποτρέ-
πει τη χαλάρωση των κοιλιακών μυών ειδικά μετά από χει-
ρουργική επέμβαση, όταν είναι αναγκαίο να μειωθεί ή να 
εξαλειφθεί η ώθηση που εξασκείται από το κοιλιακό τοί-
χωμα. Εφαρμόζει τέλεια στην κοιλιακή περιοχή. 
Το ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα ασφάλισης με velcro ¨dual-
band¨ και ένα ειδικό ύφασμα που αναπνέει, επιτρέπει την 
εύκολη ρύθμιση και τέλεια τοποθέτηση  σε άνδρες και γυ-
ναίκες με διαφορετική ανατομία.

• Συνιστάται μετά από χειρουργική επέμβαση ή μετά τον τοκετό.
• 100% ύφασμα, υποαλλεργικό που αναπνέει.
• Ένα μέγεθος με ύψος 27 εκατοστά.

Μετεγχειρητική ζώνη μέσης ιδιαίτερα αποτελεσματική 
παρέχει στήριξη και αποτρέπει τη χαλάρωση των κοιλια-
κών μυών ειδικά μετά από χειρουργική επέμβαση, όταν εί-
ναι αναγκαίο να μειωθεί ή να εξαλειφθεί η ώθηση που εξα-
σκείται από το κοιλιακό τοίχωμα. 
Κατασκευασμένη από ιδιαίτερα επιλεγμένα ελαστικά υπο-
αλλεργικά υφάσματα που επιτρέπουν στο δέρμα να ανα-
πνέει. Εφαρμόζει τέλεια στην κοιλιακή περιοχή. Λόγω του 
καινοτόμου συστήματος ασφάλισης που βασίζεται σε δύο 
ξεχωριστούς ιμάντες με velcro μπορεί εύκολα να φορεθεί 
από άνδρες και γυναίκες με διαφορετική ανατομία.
• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα
• Διαθέσιμα ύψη: 18 και 24cm.

Ενδείξεις
• Ιδιαίτερα αποτελεσματική στην πρόληψη ή τη μείωση της 

χαλάρωσης των κοιλιακών μυών
• Συνιστάται μετά από χειρουργική επέμβαση ή τον τοκετό, 

όταν η πίεση στα κοιλιακά τοιχώματα πρέπει να αντιμετω-
πιστεί

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

Κωδ. 582
# ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ -ΚΟΡΜΟΣ

Αρθρωτό σύστημα 
κλειδώματος με σταδιακή 

ακινητοποίηση βοηθάει 
στην εξέλιξη της πάθησης, 

επιλέγοντας την επιθυμητή 
πίεση ανάλογα με το σημείο 

που προκαλεί τον πόνο.

ΚΟΡΜΟΣ



ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΚΟΡΜΟΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΚΟΡΜΟΣ78 79

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 20cm Κωδ. 123

Ελαστική ζώνη κατασκευασμένη από υγιεινό, ελαστικό υλικό που βοηθάει στην 
φυσική αναπνοή του δέρματος, με ρυθμιζόμενο κλείσιμο που εξασφαλίζει τέ-
λεια εφαρμογή και επαρκή συμπίεση. Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί ως μετεγχειρητική ζώνη κοιλίας, ζώνη για το θώρακα 
και τα πλευρά και ως ζώνη για μετά τον τοκετό. Να χρησιμοποιείται μετά από 
σύσταση ιατρού.
Σε περίπτωση τραυματισμού ή ερεθισμού μην την φοράτε σε απευθείας επαφή 
με το δέρμα. Προστατέψτε την περιοχή με ένα βαμβακερό εσώρουχο ή αποστει-
ρωμένη γάζα.

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 24cm

ΖΩΝΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ 29cm

Κωδ. 124

Κωδ. 109

Ελαστική ζώνη κατασκευασμένη από υγιεινό ανθεκτικό υλικό, που επιτρέπει 
την φυσική αναπνοή του δέρματος με ρυθμιζόμενο κλείσιμο με Velcro και βαμ-
βακερό ύφασμα στην περιοχή της κοιλιακής χώρας. Εξασφαλίζει τέλεια εφαρ-
μογή, ισορροπημένη στήριξη της πλάτης και επαρκή κοιλιακή συμπίεση. Λόγω 
των χαρακτηριστικών της, συνίσταται ως βοήθημα μετά τον τοκετό ή το χει-
ρουργείο. Να χρησιμοποιείται μετά από σύσταση ιατρού. 
Σε περίπτωση τραυματισμού ή ερεθισμού μην την φοράτε σε απευθείας επαφή 
με το δέρμα. Προστατέψτε την περιοχή με ένα βαμβακερό εσώρουχο ή αποστει-
ρωμένη γάζα.

Φορετή ελαστική ζώνη κατασκευασμένη από μάλλινο ύφασμα προσφέρει τέλεια 
εφαρμογή, στήριξη και πίεση της οσφυϊκής και κοιλιακής χώρας. Προστατεύει 
το σώμα από το κρύο και τις αλλαγές θερμοκρασίας ιδιαίτερα σε ανθρώπους 
που ζουν σε κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που χαρακτηρίζονται από 
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, έντονες καιρικές αλλαγές και υγρασία. Προτείνε-
ται σε περιπτώσεις ρευματικών και μυϊκών πόνων, κολικούς και πόνους στην 
μέση. Σε περίπτωση τραυματισμού ή ερεθισμού μην την φοράτε σε απευθείας 
επαφή με το δέρμα. Προστατέψτε την περιοχή με ένα βαμβακερό εσώρουχο ή 
αποστειρωμένη γάζα.

• Βαμβάκι 80% Χρώμα: εκρού

 XS S M L XL XXL XXXL
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) I II III IV V VI VII
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΜΕΣΗΣ 60-75 70-90 87-109 100-126 110-140 120-150 130-160

 XS S M L XL XXL XXXL
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) I II III IV V VI VII
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΜΕΣΗΣ 60-75 70-90 87-109 100-126 110-140 120-150 130-160

 XS S M L XL XXL
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) I II III IV V VI
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΜΕΣΗΣ 55-75 65-85 75-95 85-110 95-125 105-140

Ενδείξεις
• Ορθοστατικές παθήσεις: οσφυαλγία, ισχιαλγία
• Εκφυλιστικές παθήσεις: οστεοπόρωση, προεξοχές, αρθροπάθεια
• Μυϊκές παθήσεις: συσπάσεις

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ DESEZE 27cm

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 24cm

 XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) I II III IV V VI VII VIII
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΜΕΣΗΣ 60-80 70-92 90-104 100-116 110-128 120-140 130-152 140-165

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) 75 80 85 90 95 100 105 110 115
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΜΕΣΗΣ 82-88 88-94 94-100 100-105 105-110 110-117 117-123 123-130 130-137

Κωδ. 612

Κωδ. 548

Ορθοπεδική ζώνη κατασκευασμένη από ελαστικό υλικό 
που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει. Είναι ενισχυμένη με 
4 ημι-εύκαμπτες ανατομικές μπανέλες στην περιοχή της 
μέσης και 2 ελαστικές στα πλαϊνά που εφαρμόζουν απόλυ-
τα με το ανατομικό σχήμα του σώματος και προσφέρουν 
την μέγιστη σταθερότητα στην μέση. Η ρύθμιση της πίε-
σης και το κλείσιμο της ζώνης γίνεται με Velcro.

Ζώνη οσφύος κατασκευασμένη από ένα μαλακό βαμβακερό ύφασμα και ενισχυ-
μένη με ισχυρές μπανέλες για την στήριξη της οσφυϊκής περιοχής. Ανακουφί-
ζει από τον πόνο σε περιπτώσεις οσφυαλγίας, ισχιαλγίας και  προστατεύει άτο-
μα με προδιάθεση σε αυτό το είδος προβλημάτων, κατάλληλη και κατά τη διάρ-
κεια βαριών εργασιών. 
Καινοτόμο σύστημα ασφάλισης που βασίζεται σε δύο ξεχωριστούς ιμάντες με 
velcro ώστε να μπορεί εύκολα να φορεθεί από άνδρες και γυναίκες με διαφορε-
τική ανατομία ενώ παράλληλα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προσαρμογών.
100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα

Η ορθοπεδική ζώνη μπορεί να φορεθεί σε επαφή με το δέρμα. Σε περίπτωση 
τραυματισμού ή ερεθισμού προστατέψτε το σημείο με επίδεσμο ή αποστειρωμέ-
νη γάζα. Πλένετε στο χέρι με χλιαρό νερό και στεγνώστε την μακριά από άμεσες 
πηγές θερμότητας.

Ενδείξεις
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που πάσχουν από το-

πικούς πόνους στην οσφυϊκή περιοχή (οσφυαλγία, ισχιαλ-
γία) ή σε περιπτώσεις γενικών πόνων στην μέση.

• Ως θεραπευτικό ή μετεγχειρητικό βοήθημα μετά από ιατρι-
κή συμβουλή.

• Προληπτικά από ανθρώπους που κάνουν βαριές εργασίες ή 
κάνουν μεγάλες αποστάσεις με αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα.
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ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ CRISS-CROSS 24cm

 XS S M L XL XXL
ΜΕΓΕΘΟΣ I II III IV V VI
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΜΕΣΗΣ (cm) 60-80 70-92 90-104 100-116 110-128 120-140

Κωδ. 628

Ορθοπεδική ζώνη οσφύος με οπίσθια χιαστή υποστήριξη, κατασκευασμένη από 
ελαστικό ύφασμα και κλείσιμο με Velcro για εύκολη εφαρμογή. Προσαρμόζεται 
τέλεια στο σώμα και προσφέρει πίεση στην κοιλιακή και οσφυϊκή περιοχή. Εί-
ναι ενισχυμένη με 4 ημι-εύκαμπτες ανατομικές μπανέλες στην περιοχή της μέ-
σης και 2 ελαστικές στα πλάγια που εφαρμόζουν απόλυτα και προσφέρουν την 
μέγιστη σταθερότητα στην μέση.

Η ορθοπεδική ζώνη μπορεί να φορεθεί σε επαφή με το δέρμα. Σε περίπτωση 
τραυματισμού ή ερεθισμού προστατέψτε το σημείο με επίδεσμο ή αποστειρω-
μένη γάζα. Πλένετε στο χέρι με χλιαρό νερό και στεγνώστε την μακριά από άμε-
σες πηγές θερμότητας.

Ενδείξεις
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που πάσχουν από τοπικούς πόνους στην 

οσφυϊκή περιοχή (οσφυαλγία, ισχιαλγία) ή σε περιπτώσεις γενικών πόνων στην 
μέση.

• Ως θεραπευτικό ή μετεγχειρητικό βοήθημα μετά από ιατρική συμβουλή.
• Προληπτικά από ανθρώπους που κάνουν βαριές εργασίες, συμμετέχουν σε αθλητι-

κές δραστηριότητες ή κάνουν μεγάλες αποστάσεις με αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα.

Ορθοπεδική ζώνη οσφύος με οπίσθια χιαστή υποστήριξη και αυτοκόλλητους 
ιμάντες πίεσης, είναι κατασκευασμένη από ελαστικό ύφασμα και κλείσιμο με 
Velcro για εύκολη εφαρμογή. Προσαρμόζεται τέλεια στο σώμα και προσφέ-
ρει πίεση στην κοιλιακή και οσφυϊκή περιοχή. Είναι ενισχυμένη με 4 ημι-εύκα-
μπτες ανατομικές μπανέλες στην περιοχή της μέσης και 2 ελαστικές στα πλά-
για που εφαρμόζουν απόλυτα και εμποδίζουν το δίπλωμα της ζώνης.

Ενδείξεις
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που πάσχουν από τοπικούς πόνους στην 

οσφυϊκή περιοχή (οσφυαλγία, ισχιαλγία) ή σε περιπτώσεις γενικών πόνων στην 
μέση.

• Ως θεραπευτικό ή μετεγχειρητικό βοήθημα μετά από ιατρική συμβουλή.
• Προληπτικά από ανθρώπους που κάνουν βαριές εργασίες, συμμετέχουν σε αθλητι-

κές δραστηριότητες ή κάνουν μεγάλες αποστάσεις με αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα.

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ CAMP TYPE (DOUBLE CROSS) 27cm

 XS S M L XL XXL
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) I II III IV V VI
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΜΕΣΗΣ 60-80 70-92 90-104 100-116 110-128 120-140

Κωδ. 607

Η ορθοπεδική ζώνη μπορεί να φορεθεί σε επαφή με το δέρμα. Σε περίπτωση 
τραυματισμού ή ερεθισμού προστατέψτε το σημείο με επίδεσμο ή αποστειρω-
μένη γάζα. Πλένετε στο χέρι με χλιαρό νερό και στεγνώστε την μακριά από άμε-
σες πηγές θερμότητας.

Ορθοπεδική ζώνη οσφύος με ανατομικό σχήμα, διαθέτει 4 ημι-εύκαμπτες παρα-
σπονδυλικές μπανέλες και επιπλέον ενίσχυση με ρυθμιζόμενους ιμάντες πίε-
σης. Οι ιμάντες αυτοί αυξάνουν την δράση της ζώνης εξασφαλίζοντας μια ισχυ-
ρή υποστήριξη στην οσφυϊκή χώρα.

Ορθοπεδική ζώνη οσφύος κατασκευασμένη από ειδικό ελαστικό ύφασμα με 
βαμβάκι. Είναι ενισχυμένη με 4 ημίσκληρες παρασπονδυλικές μπανέλες από-
λυτα προσαρμοσμένες στο ανατομικό σχήμα του σώματος. Εύκολη εφαρμογή 
και ρυθμιζόμενο κλείσιμο με τιράντες Velcro προσφέρει τέλεια στήριξη στην 
οσφυϊκή χώρα και ισορροπημένη κοιλιακή υποστήριξη. 

Ενδείξεις
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που πάσχουν από τοπικούς πόνους στην 

οσφυϊκή περιοχή (οσφυαλγία, ισχιαλγία, δισκοπάθεια) ή σε περιπτώσεις γενικών 
πόνων στην μέση.

• Ως θεραπευτικό ή μετεγχειρητικό βοήθημα μετά από ιατρική συμβουλή.
• Προληπτικά από ανθρώπους που κάνουν βαριές εργασίες, συμμετέχουν σε αθλητι-

κές δραστηριότητες ή κάνουν μεγάλες αποστάσεις με αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα.

Ενδείξεις
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που πάσχουν από τοπικούς πόνους στην 

οσφυϊκή περιοχή (οσφυαλγία, ισχιαλγία) ή σε περιπτώσεις γενικών πόνων στην 
μέση.

• Ως θεραπευτικό ή μετεγχειρητικό βοήθημα μετά από ιατρική συμβουλή.
• Προληπτικά από ανθρώπους που κάνουν βαριές εργασίες, συμμετέχουν σε αθλητι-

κές δραστηριότητες ή κάνουν μεγάλες αποστάσεις με αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα. 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΕΣΤΡΕΣ 27cm

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ LOMBO SECRAL 30cm

 S M L XL
ΜΕΓΕΘΟΣ I II III IV
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΜΕΣΗΣ (cm) 75-85 80-100 95-115 100-125

 XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
ΜΕΓΕΘΟΣ I II III IV V VI VII VIII
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΜΕΣΗΣ (cm) 73-83 78-89 83-95 88-101 93-107 98-113 103-119 108-125

Κωδ. 661

Κωδ. 611

Η ορθοπεδική ζώνη μπορεί να φορεθεί σε επαφή με το δέρμα. Σε περίπτωση τραυματισμού ή ερεθισμού προστατέψτε 
το σημείο με επίδεσμο ή αποστειρωμένη γάζα. Πλένετε στο χέρι με χλιαρό νερό και στεγνώστε την μακριά από άμεσες 
πηγές θερμότητας.

Η ορθοπεδική ζώνη μπορεί να φορεθεί σε επαφή με το δέρμα. Σε περίπτωση 
τραυματισμού ή ερεθισμού προστατέψτε το σημείο με επίδεσμο ή αποστειρω-
μένη γάζα. Πλένετε στο χέρι με χλιαρό νερό και στεγνώστε την μακριά από άμε-
σες πηγές θερμότητας.
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Ορθοπεδική ζώνη οσφύος κατασκευασμένη από ειδικό ελαστικό ύφασμα που 
αναπνέει, προσφέρει μια ισορροπημένη υποστηρικτική δράση στην οσφυϊκή 
χώρα μειώνοντας την πίεση στην σπονδυλική στήλη. Έχει ανατομικό σχήμα και 
4 ειδικές παρασπονδυλικές μπανέλες που εξασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή και 
υποστήριξη της οσφυϊκής περιοχής. Διαθέτει ρυθμιζόμενους ιμάντες πίεσης οι 
οποίοι αυξάνουν την σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης.

Ενδείξεις
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που πάσχουν από τοπικούς πόνους στην 

οσφυϊκή περιοχή (οσφυαλγία, ισχιαλγία, δισκοπάθεια) ή σε περιπτώσεις γενικών 
πόνων στην μέση.

• Ως θεραπευτικό ή μετεγχειρητικό βοήθημα μετά από ιατρική συμβουλή.
• Προληπτικά από ανθρώπους που κάνουν βαριές εργασίες, συμμετέχουν σε αθλητι-

κές δραστηριότητες ή κάνουν μεγάλες αποστάσεις με αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα. 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΕΣΤΡΕΣ 26cm

 S M L XL
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) I II III IV
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΜΕΣΗΣ 75-85 80-100 95-115 100-125

Κωδ. 663

Η ορθοπεδική ζώνη μπορεί να φορεθεί σε επαφή με το δέρμα. Σε περίπτωση τραυματισμού ή ερεθισμού προστατέψτε 
το σημείο με επίδεσμο ή αποστειρωμένη γάζα. Πλένετε στο χέρι με χλιαρό νερό και στεγνώστε την μακριά από άμεσες 
πηγές θερμότητας.

Ορθοπεδική ζώνη οσφύος - εύκολη στην χρήση - μπορεί να ταιριάξει σε οποιοδή-
ποτε σχήμα και μέγεθος σώματος επιτρέποντας στον ασθενή να την προσαρμό-
σει ανάλογα με τις ανάγκες του, εξασφαλίζοντας έτσι τη μεγαλύτερη άνεση και 
λειτουργικότητα. Πρωταρχικός σκοπός της είναι να μειώσει τον πόνο που προ-
καλείται από ορθοστατικά, εκφυλιστικά ή μυϊκά προβλήματα. Το αποκλειστικό 
αρθρωτό σύστημα κλειδώματος με σταδιακή ακινητοποίηση βοηθάει στην εξέ-
λιξη της πάθησης, επιλέγοντας την επιθυμητή πίεση ανάλογα με το σημείο που 
προκαλεί τον πόνο.

Ενδείξεις
• Ορθοστατικές παθήσεις: οσφυαλγία, ισχιαλγία, δισκοπάθειες, υπερλόρδωση.
• Εκφυλιστικές παθήσεις: οστεοπόρωση, παθήσεις σπονδύλων, δισκοκήλη, αρθρο-

πάθεια.
• Μυϊκές παθήσεις: συσπάσεις.

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 27cm

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  S M L XL XXL XXXL

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ  60-80 75-90 85-110 105-120 120-140 135-153

Κωδ. 582

Χαρακτηριστικά
Η ελαστική βαμβακερή δομή της περιλαμβάνει μια σειρά από εύκαμπτα ρυθμιζόμενα ελάσματα κατά μήκος των οποίων 
υπάρχουν άκαμπτοι ιμάντες. Επειδή περνάνε από το πίσω μέρος της ζώνης, σκληραίνουν την όλη δομή, μόλις η ζώνη δέ-
νεται, ακινητοποιώντας αποτελεσματικά την οσφυϊκή περιοχή. Σταδιακή ακινητοποίηση της οσφυϊκής περιοχής, μέσω 
της έλξης των χιαστί άκαμπτων ζωνών. Χάρη στη χρήση των αποκλειστικών υλικών της εταιρείας Pavis, αυτή η ημιάκα-
μπτη ζώνη οσφυϊκής περιοχής είναι εξίσου άνετη με μια ελαφριά ελαστική ζώνη.
• 100% ύφασμα, υποαλλεργικό που αναπνέει - 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα - Δύο ιμάντες πίεσης
• Ύψος: 27cm - Χρώμα: γκρι

Ορθοπεδική ζώνη οσφύος με ανατομικό προσθαφαιρούμενο μαξιλαράκι από θερ-
μοπλαστικό υλικό μπορεί να ταιριάξει σε οποιοδήποτε σχήμα και μέγεθος σώμα-
τος επιτρέποντας στον ασθενή να την προσαρμόσει ανάλογα με τις ανάγκες του, 
εξασφαλίζοντας έτσι τη μεγαλύτερη άνεση και λειτουργικότητα. Σταθεροποιεί 
την οσφυϊκή χώρα και την περιοχή του ιερού οστού με σκοπό να μειώσει τον πόνο 
που προκαλείται από ορθοστατικά, εκφυλιστικά ή μυϊκά προβλήματα. Το αποκλει-
στικό αρθρωτό σύστημα κλειδώματος με σταδιακή ακινητοποίηση βοηθάει στην 
εξέλιξη της πάθησης, επιλέγοντας την επιθυμητή πίεση ανάλογα με το σημείο που 
προκαλεί τον πόνο.

Κηδεμόνας ανατομικά σχεδιασμένος για την προστασία και σταθεροποίηση της 
σπονδυλικής στήλης. Είναι εξοπλισμένος και ενισχυμένος με μπανέλες χάλυβα για 
την αποτελεσματική στήριξη της σπονδυλικής στήλης και της οσφυϊκής περιοχής. 
Η μοναδική ελαστική δομή του, είναι μια καινοτόμος λύση για να εξασφαλιστεί η 
βέλτιστη σταθεροποίηση της θωρακικής μοίρας μαζί με μια τέλεια εφαρμογή, άνε-
ση και ελαφρότητα. Είναι ιδανικός για ανδρικά και γυναικεία σώματα. Διαθέτει 
ανατομικούς ιμάντες ώμου, που καλύπτονται με ένα μαλακό βελούδινο nanofeel 
ύφασμα. Είναι εύκολα ρυθμιζόμενος στην κοιλιακή χώρα και χαρακτηρίζεται από 
την ευκολία χρήσης, την προσαρμογή και παραμετροποίηση. 

Ενδείξεις
• Ορθοστατικές παθήσεις: οσφυαλγία, ισχιαλγία, δισκοπάθειες, υπερλόρδωση.
• Εκφυλιστικές παθήσεις: οστεοπόρωση, παθήσεις σπονδύλων, δισκοκήλη, αρθροπάθεια.
• Μυϊκές παθήσεις: μυϊκές συσπάσεις στην οσφυϊκή και την περιοχή του ιερού οστού.

Ενδείξεις
• Οστεοπόρωση, οστεόλυση, οστεομαλακία της 

θωρακικής κοιλότητας 
• Μετατραυματική θεραπευτική αγωγή της σπον-

δυλικής στήλης μετά από κάταγμα 
• Προστατευτική δράση στην οσφυϊκή περιοχή

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ 27cm

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ TAYLOR ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  S M L XL XXL XXXL

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ  60-80 75-90 85-110 105-120 120-140 135-153

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  S M L XL XXL XXXL

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ  75-85 85-95 95-105 105-115 115-125 125-135

Κωδ. 584

Κωδ. 555

Χαρακτηριστικά
Η ελαστική βαμβακερή δομή της περιλαμβάνει μια σειρά από εύκαμπτα ρυθμιζόμενα ελάσματα κατά μήκος των οποίων υπάρχουν 
άκαμπτοι ιμάντες. Επειδή περνάνε από το πίσω μέρος της ζώνης, σκληραίνουν την όλη δομή, μόλις η ζώνη δένεται, ακινητοποιώ-
ντας αποτελεσματικά την οσφυϊκή περιοχή. Σταδιακή ακινητοποίηση της οσφυϊκής περιοχής, μέσω της έλξης των χιαστί άκαμπτων 
ζωνών. Χάρη στη χρήση των αποκλειστικών υλικών της εταιρείας Pavis, αυτή η ημιάκαμπτη ζώνη οσφυϊκής περιοχής είναι εξίσου 
άνετη με μια ελαφριά ελαστική ζώνη. Το θερμοπλαστικό μαξιλαράκι καλύπτεται από βαμβακερό ύφασμα για μεγαλύτερη άνεση.
• 100% ύφασμα, υποαλλεργικό που αναπνέει - 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα - Δύο ιμάντες πίεσης
• Ύψος: 27cm - Χρώμα: γκρι
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ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) S M L XL XXL XXXL

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ  
ΜΕΣΗΣ 65-72 70-83 80-93 90-103 100-113 110-125

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) S M L XL

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ  
ΛΕΚΑΝΗΣ 70-75 75-90 90-105 105-115

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ 
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 
ΚΟΡΜΟΥ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ 

Κωδ. Spinfast Κωδ. TLM35

Ενδείξεις
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους που έχουν λάθος στάση σώματος, συ-
νήθεια που προκαλείται συχνά σε ανθρώπους με έντονη καθιστική δραστηριότητα, 
στα παιδιά στο σχολείο και σε άτομα με χαμηλή μυϊκή μάζα.

Ενδείξεις
• Σπονδυλολίσθηση
• Ραχιαία κύφωση
• Οστεοαρθρίτιδα της οσφυϊκής μοίρας
• Μετεγχειρητική πορεία
• Πόνο στην πλάτη
• Κάταγμα της οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης
• Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου

Ενδείξεις
• Συμπιεστικά κατάγματα σπονδυλικής στήλης
• Οστεοπορωτικά κατάγματα σπονδυλικής στήλης

ΖΑΚΕΤΑ ΚΥΦΩΣΗΣ Κωδ. 623

Ζακέτα κύφωσης ανατομικά κατασκευασμένη από ελαστικό αεριζόμενο ύφα-
σμα και ρυθμιζόμενο κλείσιμο με velcro στο ύψος του στήθους, ασκεί μια ισορ-
ροπημένη έλξη στο ύψος των ώμων που ευνοεί τη σωστή θέση της ράχης προ-
λαμβάνοντας την κύρτωση της πλάτης.

Νάρθηκας υπερέκτασης κορμού κατασκευασμένος από ένα 
ελαφρύ, ημιάκαμπτο κράμα αλουμινίου κατά μήκος της 
σπονδυλικής στήλης το οποίο είναι εύκολα διαμορφώσι-
μο με το χέρι στο επιθυμητό σχήμα. Εσωτερική επένδυση 
από αεριζόμενο ύφασμα για άνεση κατά τη χρήση. Διαθέτει 
δύο ανεξάρτητους ρυθμιζόμενους αυτοκόλλητους ιμάντες 
οι οποίοι σταθεροποιούν τον κορμό στη θέση που θέλουμε.

Νάρθηκας κορμού κατασκευασμένος από πλαίσιο αλουμι-
νίου με επένδυση στα σημεία όπου ο νάρθηκας έρχεται σε 
επαφή με το δέρμα. 
Το πίεστρο στο στέρνο είναι αρθρωτό και ρυθμιζόμενο 
ενώ η στεφάνη στο κάτω μέρος λειτουργεί με ελατήριο 
ώστε να κάθεται με άνεση ο χρήστης. Το πίσω πίεστρο της 
πλάτης μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα ανάλο-
γα με τη φύση του προβλήματος.

 XS S M L XL XXL
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) I II III IV V VI
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΣΤΗΘΟΥΣ  65-70 70-76 76-83 83-90 90-100 100-112

Ενδείξεις
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους που έχουν λάθος στάση σώματος, συ-
νήθεια που προκαλείται συχνά σε ανθρώπους με έντονη καθιστική δραστηριότητα, 
στα παιδιά στο σχολείο και σε άτομα με χαμηλή μυϊκή μάζα.

ΖΑΚΕΤΑ ΚΥΦΩΣΗΣ Κωδ. 621

Ζακέτα κύφωσης ανατομικά κατασκευασμένη από ειδικές χιαστί ελαστικές τι-
ράντες και ρυθμιζόμενο κλείσιμο με velcro στο ύψος του στήθους. Οι τιράντες 
ασκούν μια δυνατή έλξη στους ώμους ώστε να κρατούν την ράχη σε ευθεία 
θέση και το σώμα σε σωστή στάση.

 XS S M L XL XXL
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) I II III IV V VI
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΣΤΗΘΟΥΣ 65-70 70-76 76-83 83-90 90-100 100-112

Ενδείξεις
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους που έχουν λάθος στάση σώματος, συ-
νήθεια που προκαλείται συχνά σε ανθρώπους με έντονη καθιστική δραστηριότητα, 
στα παιδιά στο σχολείο και σε άτομα με χαμηλή μυϊκή μάζα.

ΖΑΚΕΤΑ ΚΥΦΩΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΛΕΣ Κωδ. 624

Ζακέτα κύφωσης ανατομικά κατασκευασμένη από ελαστικό αεριζόμενο ύφασμα, ρυθ-
μιζόμενο κλείσιμο με velcro στο πρόσθιο μέρος και εύκαμπτες ραχιαίες μπανέλες που 
ευνοούν τη σωστή θέση της ράχης προλαμβάνοντας την κύρτωση της πλάτης.

 XS S M L XL XXL
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) I II III IV V VI
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΣΤΗΘΟΥΣ 70-75 75-82 82-90 90-98 98-110 110-124
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Ενδείξεις
• Εξαρθρώσεις των ώμων και κατάγματα της κλείδας.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΕΙΔΩΝ Κωδ. 577

Κωδ. 826-827

Οκτωειδής νάρθηκας για την ακινητοποίηση της κλείδας, αποτελείται από ένα 
μαξιλάρι στο πίσω μέρος και ρυθμιζόμενους αφρώδες ιμάντες γύρω από τους 
ώμους με κλείσιμο Velcro.

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) S M L
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΘΩΡΑΚΑ  65-85 85-105 105-125

Χαρακτηριστικά
• 100% ύφασμα, υποαλλεργικό που αναπνέει - 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρ-

μα - Δύο ιμάντες πίεσης
• Χρώμα: λευκό

Ειδικός στηθόδεσμος μαστεκτομής από κομψό βαμβακερό ύφασμα με θήκες 
εφαρμογής της πρόθεσης, ρυθμιζόμενα λουράκια, δαντέλα στα τελειώματα και 
ρυθμιζόμενο κλείσιμο στην πλάτη.

Κωδικοί :
826 COPPA B 
827 COPPA C

 S M L XL XXL XXXL XXXXL
ΜΕΓΕΘΟΣ II III IV V VI VII VIII

COPPA B 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-120 
COPPA C 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-125

Ενδείξεις
Χρησιμοποιείται συνήθως από ανθρώπους που έχουν λάθος στάση σώματος, λόγω 
έντονης καθιστικής δραστηριότητας, στα παιδιά στο σχολείο και σε άτομα με χαμη-
λή μυϊκή μάζα.

Ζακέτα κύφωσης με ρυθμιζόμενους ιμάντες πίεσης των ώμων, με ανατομικά μαξιλά-
ρια για τη μασχάλη και ραχιαίες μπανέλες για τη σταθεροποίηση της πλάτης. Επιτρέπει 
την ελεύθερη χωρίς περιορισμούς κίνηση των χεριών ενώ το μπροστινό κλείσιμο με 
Velcro δίνει ένα εύρος στη ρύθμιση της επιθυμητής πίεσης. Το ύψος στο πίσω μέρος 
είναι 38cm ενώ μπροστά μόλις 8cm.

ΖΑΚΕΤΑ ΚΥΦΩΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ Κωδ. DORSOPLUS

ΜΕΓΕΘΟΣ S M L
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ΖΩΝΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 24cm 

ΕΣΩΡΟΥΧΟ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΖΩΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΖΩΝΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 20cm 

ΖΩΝΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ 12cm 

Κωδ. C760

Κωδ. 680

Ειδική ρυθμιζόμενη ζώνη κολοστομίας κατασκευασμένη από βαμβακερό ύφα-
σμα. Προσφέρει μια ισορροπημένη στήριξη στην οσφυϊκή και κοιλιακή χώρα. 
Είναι αυτοκόλλητη και στις δύο άκρες για την τοποθέτηση του κοιλιακού μαξι-
λαριού στην κατάλληλη θέση. Η οπή στο μαξιλάρι έχει 10cm διάμετρο, ενώ δια-
θέτει μια αδιάβροχη επίστρωση για να καθαρίζεται εύκολα.

Εσώρουχο υποστήριξης της κοιλιακής χώρας με ειδική βαμβακερή υφασμάτινη 
θήκη για την περιοχή της κοιλιάς. Κατάλληλο για την ανακούφιση του πόνου στη 
μέση λόγω υπερβολικού βάρους. Διαθέτει μια ελαστική, λειτουργική, ανατομική 
ζώνη η οποία περνώντας κάτω από την κοιλιά, την υποστηρίζει χωρίς να την πιέζει. 
Δεδομένου ότι τα προϊόντα με 100 % καθαρό βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα, προ-
σφέρουν μέγιστη άνεση και μια ευχάριστη αίσθηση, χωρίς να προκαλούν αλλεργίες 
και ενοχλητική φαγούρα στο δέρμα, είναι η ιδανική πρόταση για τις νέες μητέρες.

Ειδική ρυθμιζόμενη ζώνη κολοστομίας κατασκευασμένη από βαμβακερό ύφα-
σμα. Προσφέρει μια ισορροπημένη στήριξη στην οσφυϊκή και κοιλιακή χώρα. Εί-
ναι αυτοκόλλητη και στις δύο άκρες για την τοποθέτηση του κοιλιακού μαξιλα-
ριού στην κατάλληλη θέση. Η οπή στο μαξιλάρι έχει 7cm διάμετρο, ενώ διαθέτει 
μια αδιάβροχη επίστρωση για να καθαρίζεται εύκολα.

Ελαστική ζώνη κατασκευασμένη από υγιεινό, ελαστικό υλικό που βοηθάει στην 
φυσική αναπνοή του δέρματος και με ένα μαλακό μαξιλαράκι από βαμβάκι για 
την συγκράτηση της ομφαλοκήλης.

Κωδ. C763

Κωδ. 686

  XS S M L XL XXL XXL 
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V VI VII

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ  
ΜΕΣΗΣ  60-75 70-85 80-95 90-105 100-115 110-125 120-135

  XS S M L XL XXL 
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V VI

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ  
ΜΕΣΗΣ   60-75 70-85 80-95 90-105 100-115 110-125

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V VI VII VIII

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ  
ΜΕΣΗΣ (cm)  70 75 80 85 90 95 100 105

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  S M L XL XXL

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ  71-82 82-94 94-105 105-117 117-127

Κωδ. 671
# ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ -ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ

Αποτελεσματική υποστήριξη 
της κοιλιακής χώρας και τέλεια 

συγκράτηση σε περίπτωση 
βουβωνοκήλης με ειδικές 
εσωτερικές θήκες για να 

μπαίνουν οι πελότες για την 
συγκράτηση  της βουβωνοκήλης 

και ένα βολικό άνοιγμα με 
άγκιστρα στον καβάλο.

ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ
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ΣΛΙΠ ΚΗΛΗΣ 

Κωδ. 681

Κωδ. 655

Εσώρουχο υποστήριξης της κοιλιακής χώρας, κατάλληλο για την ανακούφιση 
του πόνου στη μέση λόγω υπερβολικού βάρους. Διαθέτει μια ελαστική, λειτουρ-
γική, ανατομική ζώνη η οποία περνώντας κάτω από την κοιλιά, την υποστηρίζει 
χωρίς να την πιέζει. Δεδομένου ότι τα προϊόντα με 100 % καθαρό βαμβάκι σε 
επαφή με το δέρμα, προσφέρουν μέγιστη άνεση και μια ευχάριστη αίσθηση, χω-
ρίς να προκαλούν αλλεργίες και ενοχλητική φαγούρα στο δέρμα, είναι η ιδανική 
πρόταση για τις νέες μητέρες.

Νέο σλιπ κήλης με μοντέρνα σχεδίαση σε μπόξερ μοντέλο. Κατασκευασμένο με 
ιδιαίτερη προσοχή για να υποστηρίζει και να προστατεύει τα πιο ευαίσθητα μέρη. 
Με βολικό εσωτερικό άνοιγμα για να μπαίνουν οι πελότες για την συγκράτηση 
της βουβωνοκήλης. Επίσης χρησιμοποιείται μετά από χειρουργική επέμβαση, 
εξασφαλίζοντας αποτελεσματική υποστήριξη στην κοιλιακή χώρα και αποτρέ-
πει την επανεμφάνισή της βουβωνοκήλης. Υποαλλεργικό κατάλληλο για χρήση 
σε επαφή με το δέρμα. Άνετο nanofeel ύφασμα.

Άνετο, υπαλλεργικό βοήθημα για την υποστήριξη και προστασία των γεννητικών 
οργάνων κατά την διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων.
•  100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα.

Βαμβακερό σπασουάρ από αεριζόμενο ύφασμα, υποαλλερικό, ασκεί μια ευεργε-
τική υποστήριξη των γεννητικών οργάνων. Ιδανικό στις αθλητικές δραστηριό-
τητες
• Χρώμα: λευκό

Κωδ. 603

Κωδ. 617

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)   Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V VI VII VIIΙ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 130-140

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  S M L XL XXL

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ  70-82 82-94 94-105 105-117 117-130

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  S M L XL XXL

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ   71-82 82-94 94-105 105-117 117-127

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  S M L XL XXL

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ  65-80 75-90 85-100 95-105 100-110

Ενδείξεις
• Συγκράτησης της βουβωνοκήλης
• Ενδείκνυται για χρήση πριν ή μετά από χειρουργική επέμβαση
• Εξασφαλίζει αποτελεσματική στήριξη στις αθλητικές δραστηριότητες

ΕΣΩΡΟΥΧΟ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΖΩΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΣΠΑΣΟΥΑΡ

ΣΠΑΣΟΥΑΡ

ΠΕΛΟΤΕΣ 

Ειδικά μαξιλαράκια για τη συγκράτηση της βουβωνοκήλης. Τοποθετούνται σε 
ειδικές θήκες μέσα στο σλιπ κήλης. Διατίθενται σε δύο εκδόσεις, δεξιά ή αρι-
στερά.

Κωδ. T6DX ( Δεξιό)
Κωδ. T6SX ( Αριστερό)

ΛΑΣΤΕΞ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 

ΛΑΣΤΕΞ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΥΨΗΛΟ 

Κωδ. 672

Κωδ. 671

Ενισχυμένο λαστέξ από την Pavis με ιδιόμορφο σχεδιασμό παρέχει μέγιστη άνε-
ση και κατανομή της πίεσης. Προσφέρει αποτελεσματική υποστήριξη της κοιλι-
ακής χώρας και τέλεια συγκράτηση σε περίπτωση βουβωνοκήλης. Διαθέτει ειδι-
κές εσωτερικές θήκες για να μπαίνουν οι πελότες για την συγκράτηση  της βου-
βωνοκήλης και ένα βολικό άνοιγμα με άγκιστρα στον καβάλο. 
Είναι υποαλλεργικό και επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. 
• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα.

Ενισχυμένο λαστέξ από την Pavis με ιδιόμορφο σχεδιασμό παρέχει μέγιστη άνεση 
και κατανομή της πίεσης. Προσφέρει αποτελεσματική υποστήριξη της κοιλιακής 
χώρας και τέλεια συγκράτηση σε περίπτωση βουβωνοκήλης. Διαθέτει ειδικές 
εσωτερικές θήκες για να μπαίνουν οι πελότες για την συγκράτηση  της βουβωνο-
κήλης και ένα βολικό άνοιγμα με άγκιστρα στον καβάλο. 
Είναι υποαλλεργικό, επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος και βοηθάει στην διατή-
ρηση μιας λεπτής σιλουέτας.

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  80 85 90 95 100 105 110 115

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ  88-94 94-100 100-105 105-110 110-117 117-123 123-130 130-140

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  80 85 90 95 100 105 110 115

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ   88-94 94-100 100-105 105-110 110-117 117-123 123-130 130-140

Ενδείξεις
• Αποτρέπει την κοιλιακή χαλάρωση
• Συνιστάται μετά τον τοκετό ή χειρουργικές επεμβάσεις 
• Συγκράτηση της βουβωνοκήλης
• Αποτρέπει την σπλαχνική πτώση

Ενδείξεις
• Αποτρέπει την κοιλιακή χαλάρωση
• Συνιστάται μετά τον τοκετό ή χειρουργικές επεμβάσεις 
• Συγκράτηση της βουβωνοκήλης
• Αποτρέπει την σπλαχνική πτώση
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ΜΑΣΑΖΟΚΟΡΣΕΣ ΜΕΤΡΙΟ ΠΟΔΙ 

ΜΑΣΑΖΟΚΟΡΣΕΣ ΜΑΚΡΥ ΠΟΔΙ 

ΜΑΣΑΖΟΚΟΡΣΕΣ ΜΕΤΡΙΟ ΠΟΔΙ - ΜΕΣΗ 

Κωδ. 750

Κωδ. 751

Κωδ. 752

Για την δυναμική, νεανική, μοντέρνα γυναίκα, η εταιρία Luropas προτείνει την και-
νούργια σειρά Snellissima 120DEN, ιδανική για την ευεξία και την αισθητική του 
γυναικείου σώματος. Ο μασαζοκορσές Snellissima προσφέρει αποτελεσματική 
σύσφιξη και στήριξη μέσω μικρομασάζ, τονίζοντας το σχήμα του σώματος. Με 
ύφασμα κολάν στα πόδια και ενισχυμένη στήριξη που αγκαλιάζει τους κοιλιακούς, 
τους γοφούς και τους γλουτούς. 
Μπορεί να φορεθεί και κάτω από εφαρμοστά ρούχα εξαιτίας του ανατομικού του 
σχεδίου.
• Χρώμα: μαύρο – μπεζ

Για την δυναμική, νεανική, μοντέρνα γυναίκα, η εταιρία Luropas προτείνει την και-
νούργια σειρά Snellissima 120DEN, ιδανική για την ευεξία και την αισθητική του 
γυναικείου σώματος. Ο μασαζοκορσές Snellissima προσφέρει αποτελεσματική σύ-
σφιξη και στήριξη μέσω μικρομασάζ, τονίζοντας το σχήμα του σώματος. Με το μα-
κρύτερο πόδι που φτάνει μέχρι πάνω από το γόνατο και ενισχυμένη στήριξη που 
αγκαλιάζει τους κοιλιακούς τους γοφούς και τους γλουτούς αλλά και με μεγαλύ-
τερη δραστηριότητα στους μηρούς. 
Μπορεί να φορεθεί και κάτω από εφαρμοστά ρούχα εξαιτίας του ανατομικού του 
σχεδίου.
• Χρώμα: μαύρο – μπεζ

Για την δυναμική, νεανική, μοντέρνα γυναίκα, η εταιρία Luropas προτείνει την και-
νούργια σειρά Snellissima 120DEN, ιδανική για την ευεξία και την αισθητική του 
γυναικείου σώματος. Ο μασαζοκορσές Snellissima προσφέρει αποτελεσματική σύ-
σφιξη και στήριξη μέσω μικρομασάζ, τονίζοντας το σχήμα του σώματος. Εφαρμό-
ζει ψηλά στη μέση και στα πόδια. Επιπρόσθετα στα χαρακτηριστικά του προστίθε-
ται και μια ευεργετική σύσφιξη και στήριξη στην κοιλιακή χώρα και την περιοχή 
του ισχίου. 
Μπορεί να φορεθεί και κάτω από εφαρμοστά ρούχα εξαιτίας του ανατομικού του 
σχεδίου.
• Χρώμα: μαύρο – μπεζ

  XS S M L XL XXL 
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V VI

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ  
ΜΕΣΗΣ   63-68 68-74 74-81 81-88 88-96 96-104

  XS S M L XL XXL 
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V VI

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ  
ΜΕΣΗΣ   63-68 68-74 74-81 81-88 88-96 96-104

  XS S M L XL XXL 
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V VI

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ  
ΜΕΣΗΣ   63-68 68-74 74-81 81-88 88-96 96-104
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ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΚωδ. 541 Κωδ. 543

Ελαστικό περικάρπιο που στηρίζει τις αρθρώσεις χωρίς να 
ενοχλεί την κίνηση, εφοδιασμένο με αυτοκόλλητη δέστρα.

• Πλάτος: 6cm

Ελαστικό περικάρπιο που στηρίζει τις αρθρώσεις χωρίς 
να ενοχλεί την κίνηση, εφοδιασμένο με αυτοκόλλητη δέ-
στρα. Ιδανικό για αθλητές.

• Πλάτος: 6cm

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) 1 2 3
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΠΟΥ  11-14 14-17 17-20

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) 1 2 3
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΠΟΥ  11-14 14-17 17-20

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ Κωδ. 30
Ελαστικό περικάρπιο πλήρως ανοιγόμενο. Είναι πολύ εύκο-
λο να φορεθεί και να ρυθμιστεί η πίεση ανάλογα με τις εκά-
στοτε ανάγκες με τη βοήθεια ενός μικρού κορδονιού και το 
σύστημα κλεισίματος Velcro.
Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στήριξη στην άρθρωση και 
προστασία από τραυματισμούς ή υπερβολική κόπωση.

Χαρακτηριστικά
Αποτελείται από δύο διαφορετικά ελαστικά υφάσματα: το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο από ένα πολύ μαλακό βαμβα-
κερό με βελούδινη υφή ύφασμα, που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει και προσφέρει εξαιρετική αίσθηση. Το εξωτερικό 
είναι κατασκευασμένο από ένα ελαστικό ύφασμα ενώ το κλείσιμο με velcro επιτρέπει τη ρύθμιση της επιθυμητής πίεσης.

• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα - Χωρίς neoprene  - Ένα μέγεθος για όλους - Πλάτος: 8cm

Ενδείξεις
• Τραυματικές παθολογίες: τενοντίτιδα – απλές κακώσεις 

καρπού
• Παρέχει υποστήριξη του καρπού σε προχωρημένο στάδιο 

αποκατάστασης
• Ιδανικό κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων

Κωδ. 406
# ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ - ΑΝΩ ΑΚΡΟ

Πρωτοποριακό σύστημα 
ακινητοποίησης του 

αντίχειρα «RIZOFIX», διεθνώς 
κατοχυρωμένο με δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας από την Pavis.

ΑΝΩ ΑΚΡΟ
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Χαρακτηριστικά
Αποτελείται από δύο διαφορετικά ελαστικά υφάσματα: το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο από ένα πολύ μαλακό βαμβακερό 
με βελούδινη υφή ύφασμα, που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει και προσφέρει εξαιρετική αίσθηση. Το εξωτερικό είναι κατα-
σκευασμένο από ένα ελαστικό πολύ ανθεκτικό ύφασμα ενώ το κλείσιμο με velcro επιτρέπει τη ρύθμιση της επιθυμητής πίεσης.
• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα - Πλάτος: 6,5cm
•  Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει
• Δεν περιέχει neoprene 
• Χρώμα: μπλε

ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ NEOPRENE ΜΕ ΠΙΕΣΤΡΟ

ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ (αμφιδέξιος)

Κωδ. 32

Κωδ. 880

Κωδ. 840

Περικάρπιο ρυθμιζόμενης πίεσης για την προστασία του καρπού. Συνιστάται σε 
περιπτώσεις τραυματισμού των μυών, των τενόντων ή φλεγμονών των αρθρώ-
σεων που προκαλούνται από μικρά τραύματα, κόπωση ή υπερπροσπάθεια, αλλά 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και προληπτικά στις αθλητικές δραστηριότητες. Δι-
αθέτει ένα μοναδικό ρυθμιζόμενο σύστημα πίεσης και ασφάλισης με Velcro για 
άριστη εφαρμογή.

Περικάρπιο κατασκευασμένο από neoprene, διαθέτει μία 
αυτοκόλλητη δέστρα  που σας επιτρέπει να προσαρμόσετε 
απόλυτα το βαθμό πίεσης, προκειμένου να ακινητοποιήσε-
τε μερικώς τον καρπό, περιορίζοντας αυτές τις κινήσεις 
που μπορεί να προκαλέσουν την επανεμφάνιση του πόνου. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις έντονης δρα-
στηριότητας του καρπού ή παρατεταμένης προσπάθειας, 
καθώς και σε αθλητικές δραστηριότητες.

Πηχεοκαρπικός νάρθηκας από ανθεκτικό ύφασμα κατάλληλος για τη στήριξη 
και μερική ακινητοποίηση του καρπού και της παλάμης του χεριού. Διαθέτει 
ένα ειδικό μεταλλικό πηχάκι, με ένα κοίλο τμήμα, με τη μορφή «κουταλιού», το 
οποίο επιτρέπει την άριστη εφαρμογή στο χέρι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
στους δύο καρπούς.

Ενδείξεις
• Χρησιμοποιείται για την στήριξη του καρπού, μετά από σύσταση του γιατρού,  

σε περιπτώσεις:
• Εξαρθρώσεων • Στρεβλώσεων • Συνδεσμικής αστάθειας τένοντα 
• Αρθροπαθειών • Μορφών αρθρίτιδας • Μετά από χειρουργική επέμβαση
• Συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα • Φλεγμονών

Ενδείξεις
• Τραυματικές παθολογίες: τενοντίτιδα – απλές κακώσεις καρπού
• Αποκατάσταση ή πρόληψη μυϊκών τραυματισμών και φλεγμονών των αρθρώσεων 

και των τενόντων
• Ιδανικό κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) S M L XL
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΠΟΥ  11-14 14-17 17-20 20-23

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) BABY REGULAR EXTRA
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΠΟΥ  10-14 14-24 22-34

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) S M L XL
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΠΟΥ  14-16 16-18 18-20 20-22

Χαρακτηριστικά
Προηγμένο σύστημα διπλού κλειδώματος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την Pavis. Διαθέτει τρία ειδικά μεταλλικά προ-
σθαφαιρούμενα πηχάκια για το πάνω, πλάγιο και κάτω μέρος του χεριού, με ένα κοίλο τμήμα με τη μορφή «κουταλιού» για 
μέγιστη άνεση. Χάρη στο πλήρες άνοιγμα είναι εύκολο να προσαρμοστεί στο χέρι. 
Αποτελείται από δύο διαφορετικά ελαστικά υφάσματα: το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο από ένα πολύ μαλακό βαμβα-
κερό με βελούδινη υφή ύφασμα, που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει και προσφέρει εξαιρετική αίσθηση. Το εξωτερικό 
είναι κατασκευασμένο από ένα ελαστικό πολύ ανθεκτικό ύφασμα ενώ το κλείσιμο με velcro επιτρέπει τη ρύθμιση της επι-
θυμητής πίεσης.

• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα
•  Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει - Δεν περιέχει neoprene 
• Αμφιδέξιος - Χρώμα: μπλε

ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ (αμφιδέξιος)

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ – ΑΝΤΙΒΡΑΧΊΟΥ (αμφιδέξιος) 

Κωδ. 33

Κωδ. 31

Πηχεοκαρπικός νάρθηκας για την στήριξη, την προστασία και την ακινητοποίηση 
του καρπού. Είναι αμφιδέξιος και διαθέτει ένα προηγμένο και πρακτικό σύστη-
μα κλεισίματος και προσαρμογής για εύκολη και ανώδυνη εφαρμογή στο χέρι.

Νάρθηκας καρπού – αντιβραχίου. Παρέχει στήριξη, προστασία και ακινητοποίη-
ση του καρπού, ενώ είναι ιδανικός για αποκατάσταση σε περιπτώσεις τραυμάτων 
και καταγμάτων. Το πλήρες άνοιγμα του τον καθιστά εύκολο στη χρήση και ευ-
προσάρμοστο στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενή. Διαθέτει τρία μεταλλι-
κά, ανατομικά προσθαφαιρούμενα πηχάκια που εξασφαλίζουν το πλήρες μπλοκά-
ρισμα της άρθρωσης.

Ενδείξεις
• Τραυματικές παθολογίες: στρεβλώσεις του περιφερικού άκρου της κερκίδας, κατάγ-

ματα, τενοντίτιδες.
• Εκφυλιστικές ασθένειες: σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, οστεοαρθρίτιδα, αρθροπάθεια, 

αρθρίτιδα, οξεία ρευματοειδή αρθρίτιδα.
• Φάση αποκατάστασης: μετεγχειρητική υποστήριξη του τένοντα και των μυών.

Ενδείξεις
• Τραυματικές παθολογίες: στρεβλώσεις του περιφερικού άκρου της κερκίδας, κα-

τάγματα, τενοντίτιδες.
• Εκφυλιστικές ασθένειες: σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, οστεοαρθρίτιδα, αρθροπά-

θεια, αρθρίτιδα, οξεία ρευματοειδή αρθρίτιδα.
• Φάση αποκατάστασης: μετεγχειρητική υποστήριξη του τένοντα και των μυών.

Χαρακτηριστικά
Προηγμένο σύστημα διπλού κλειδώματος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την Pavis. Διαθέτει τρία ειδικά μεταλλικά προσθα-
φαιρούμενα πηχάκια, για το  πάνω, πλάγιο και  κάτω μέρος του χεριού, με ένα κοίλο τμήμα με τη μορφή «κουταλιού» για μέ-
γιστη άνεση. Χάρη στο πλήρες άνοιγμα είναι εύκολο να προσαρμοστεί στο χέρι. 

Αποτελείται από δύο διαφορετικά ελαστικά υφάσματα: το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο από ένα πολύ μαλακό βαμβα-
κερό με βελούδινη υφή ύφασμα, που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει και προσφέρει εξαιρετική αίσθηση. Το εξωτερικό 
είναι κατασκευασμένο από ένα ελαστικό πολύ ανθεκτικό ύφασμα ενώ το κλείσιμο με velcro επιτρέπει τη ρύθμιση της επι-
θυμητής πίεσης.

• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα
•  Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει - Δεν περιέχει neoprene 
• Αμφιδέξιος - Χρώμα: μπλε

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) SMALL REGULAR EXTRA
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΠΟΥ 
(ΑΜΦΙΔΕΞΙΟ) 13,5-15,5 15,5-18,5 18,5-21

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) SMALL REGULAR EXTRA
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΠΟΥ 
(ΑΜΦΙΔΕΞΙΟ) 13,5-15,5 15,5-18,5 18,5-21
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ΜΕΓΕΘΟΣ S-M L-XL

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ – ΑΝΤΙΒΡΑΧIΟΥ (αμφιδέξιος)

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ (αμφιδέξιος)Κωδ. 842

Κωδ. 845

Κωδ. 841

Νάρθηκας καρπού – αντιβραχίου κατασκευασμένος από 
υποαλλεργικό ύφασμα και συνθετικό δέρμα, διαθέτει δύο 
ανατομικά μεταλλικά πηχάκια για ακινητοποίηση του καρ-
πού και του αντιβραχίου. Το κλείσιμο και η ρύθμιση της πί-
εσης γίνεται με αυτοκόλλητες ζώνες (Velcro).

Ένα μέγεθος - Αμφιδέξιος

Νάρθηκας δακτύλων κατασκευασμένος από ένα ειδικό 
πλαστικό άκαμπτο υλικό με μαλακή αφρώδη επένδυση 
εσωτερικά,  μπορεί να ακινητοποιήσει και να προστατέ-
ψει τις αρθρώσεις όλων των φαλάγγων των δακτύλων κα-
θώς και τα νύχια.
Διατίθεται σε 4 διαφορετικά μεγέθη όσον αφορά το μή-
κος και πλάτος εκ των οποίων το I και το II είναι κατάλ-
ληλα για τον αντίχειρα και μικρό δάχτυλο με έναν ιμάντα 
Velcro, ενώ το III και το IV είναι κατάλληλα για τον δείκτη, 
τον μέσο και τον παράμεσο και έχουν δύο ιμάντες Velcro, 
ώστε να εξασφαλίζεται τέλεια εφαρμογή στα δάκτυλα 
του χεριού.

Νάρθηκας για τη σταθεροποίηση του αντίχειρα, κατασκευασμένος από ανθεκτι-
κό ύφασμα ανατομικά σχεδιασμένο για τη μέγιστη άνεση κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής.
Διαθέτει ένα ειδικό νάρθηκα αλουμινίου για την σταθεροποίηση του αντίχειρα, 
ενώ παράλληλα επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία στα άλλα δάχτυλα του χε-
ριού. Η σταθεροποίηση του νάρθηκα με Velcro παρέχει στήριξη και στην άρθρω-
ση του καρπού.

ΑμφιδέξιοςΕνδείξεις
Χρησιμοποιείται για την στήριξη του καρπού, μετά από σύ-
σταση του γιατρού, σε περιπτώσεις:
• Εξαρθρώσεων
• Στρεβλώσεων
• Συνδεσμικής αστάθειας τένοντα
• Φλεγμονών
• Αρθροπαθειών
• Μορφών αρθρίτιδας 
• Μετά από χειρουργική επέμβαση
• Συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα

Ενδείξεις
Χρησιμοποιείται μετά από σύσταση του γιατρού, σε περι-
πτώσεις:
• καταγμάτων στις φάλαγγες των δακτύλων
• μετατραυματικές και μετεγχειρουργικές καταστάσεις
• προστασίας των δακτύλων

Ενδείξεις
Χρησιμοποιείται για την στήριξη του αντίχειρα, μετά από σύσταση του γιατρού, 
σε περιπτώσεις:
• Φλεγμονής των μυών και των τενόντων του χεριού
• Ακινητοποίησης του απαγωγέα και καμπτήρων μυών του αντίχειρα

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

ΜΕΓΕΘΟΣ S M L XL

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ (αμφιδέξιος) Κωδ. 35

Νάρθηκας για την στήριξη, την προστασία και την ακινητοποί-
ηση του αντίχειρα. Ο μοναδικός και καινοτόμος - κατοχυρω-
μένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - τρόπος σταθεροποίησης 
του αντίχειρα «RIZOFIX» αφήνει το υπόλοιπο χέρι ελεύθερο, 
χωρίς να περιορίζει τις κινήσεις. Η επιφάνεια του χεριού με 
την οποία έρχεται σε επαφή ο νάρθηκας μειώνεται στο ελά-
χιστο. Το συγκεκριμένο σύστημα κλεισίματος σας επιτρέπει 
να ρυθμίσετε τον νάρθηκα σύμφωνα με τις προσωπικές σας 
ανάγκες.

Ενδείξεις
• Τραυματικές παθολογίες: διαστρέμματα, κατάγματα, μετα-

καρπιοφαλαγγικές παθήσεις, τενοντίτιδα του καμπτήρα - 
εκτείνοντα τένοντα του αντίχειρα, συνθλίψεις, μώλωπες.

• Εκφυλιστικές ασθένειες: σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, οστε-
οαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα του αντίχειρα.

• Φάση αποκατάστασης: μετεγχειρητική υποστήριξη του τένο-
ντα και των μυών.

Χαρακτηριστικά
Η θέση του αντίχειρα μπορεί να προσαρμοστεί απλά χαλαρώνοντας τη βίδα που ρυθμίζει την γωνία του αντίχειρα και μετά 
τη σφίγγουμε ξανά. Το ύφασμα που είναι σε επαφή με το δέρμα αποτελείται από 100% βαμβάκι, άνετο στην αφή, που εγ-
γυάται την ελεύθερη αναπνοή του δέρματος. Το εξωτερικό είναι κατασκευασμένο από ένα πολύ ανθεκτικό ελαστικό ύφα-
σμα ενώ το κλείσιμο με velcro επιτρέπει τη ρύθμιση της επιθυμητής πίεσης. Πλήρως ανοιγόμενο, επιτρέπει μια εύκολη 
και ανώδυνη εφαρμογή.

• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα
•  Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει - Δεν περιέχει neoprene 
• Αμφιδέξιος - Χρώμα: μπλε

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) SMALL REGULAR EXTRA
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΠΑΛΑΜΗΣ 
(ΑΜΦΙΔΕΞΙΟ) 13-19 19-24 24-30



ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΑΝΩ ΑΚΡΟ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΑΝΩ ΑΚΡΟ100 101

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ – ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ  
ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ (αμφιδέξιος)

Κωδ. 37

Κωδ. 34

Νάρθηκας κατάλληλος για όλες τις περιπτώσεις ακινητοποίησης του αντίχειρα 
σε συνδυασμό με την ακινητοποίηση του καρπού. 
Διαθέτει τρεις ανατομικά σχεδιασμένες, προσθαφαιρούμενες λάμες για την ακι-
νητοποίηση του καρπού και του αντίχειρα και μία συμπληρωματική για την στα-
θεροποίηση του αντίχειρα στην επιθυμητή κλίση.

Νάρθηκας για την στήριξη, την προστασία και την ακινητοποίηση του καρπού και 
του αντίχειρα. Διαθέτει τρεις ανατομικά διαμορφωμένες λάμες για την ακινητο-
ποίηση του καρπού, καθώς και το πρωτοποριακό σύστημα ακινητοποίησης του 
αντίχειρα «RIZOFIX». 
Οι λάμες είναι προσθαφαιρούμενες, ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί ο νάρθηκας 
καθ΄ όλη τη διάρκεια της αποκατάστασης.

Ενδείξεις
• Εκφυλιστικές ασθένειες: αρθροπάθεια, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, οστεοαρ-

θρίτιδα.
• Τραυματικές παθολογίες: στρεβλώσεις του καρπού και του μετακαρπίου, κατάγ-

ματα, τενοντίτιδες, τραυματισμοί στον αντίχειρα.
• Φάση της αποκατάστασης: παρέχει στήριξη των μυών μετά από τραυματισμό, με-

τεγχειρητική υποστήριξη.

Ενδείξεις
• Τραυματικές παθολογίες: διαστρέμματα, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, κατάγματα, 

μετακαρποφαλαγγική τενοντίτιδα του καμπτήρα - εκτείνοντα τένοντα.
• Εκφυλιστικές ασθένειες: αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα.
• Φάση αποκατάστασης: παρέχει στήριξη των μυών μετά από τραυματισμό, μετεγχει-

ρητική υποστήριξη.

Χαρακτηριστικά
Το σύστημα κλεισίματος με ζώνες Velcro καθιστά εύκολη την χρήση του καθώς και τη ρύθμιση της επιθυμητής πίεσης. 
Αποτελείται από δύο διαφορετικά ελαστικά υφάσματα: το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο από ένα πολύ μαλακό βαμβα-
κερό με βελούδινη υφή ύφασμα, που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει και προσφέρει εξαιρετική αίσθηση. Το εξωτερικό 
είναι κατασκευασμένο από ένα ελαστικό πολύ ανθεκτικό ύφασμα.

• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα
•  Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει 
• Δεν περιέχει neoprene  - Χρώμα: μπλε

Χαρακτηριστικά
Πρωτοποριακό σύστημα ακινητοποίησης του αντίχειρα «RIZOFIX», διεθνώς κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από 
την Pavis. Χάρη στο πλήρες άνοιγμα είναι εύκολο να προσαρμοστεί στο χέρι. Η θέση του αντίχειρα μπορεί να προσαρμο-
στεί απλά χαλαρώνοντας τη βίδα που ρυθμίζει την γωνία του αντίχειρα και μετά τη σφίγγουμε ξανά. Το ύφασμα που είναι 
σε επαφή με το δέρμα αποτελείται από 100% βαμβάκι, άνετο στην αφή, που εγγυάται την ελεύθερη αναπνοή του δέρματος. 
Το εξωτερικό είναι κατασκευασμένο από ένα πολύ ανθεκτικό ελαστικό ύφασμα ενώ το κλείσιμο με velcro επιτρέπει τη 
ρύθμιση της επιθυμητής πίεσης. Πλήρως ανοιγόμενο, επιτρέπει μια εύκολη και ανώδυνη εφαρμογή.

• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα
•  Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει - Δεν περιέχει neoprene 
• Αμφιδέξιος - Χρώμα: μπλε

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) ΒΑΒΥ REGULAR EXTRA
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΠΟΥ 10-14 14-20 20-26

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) SMALL REGULAR EXTRA
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΠΟΥ 
(ΑΜΦΙΔΕΞΙΟ) 13,5-15,5 15,5-18,5 18,5-21

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ – ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ 25cm

Νάρθηκας ακινητοποίησης καρπού – αντίχειρα μήκους 25 cm, χαρακτηρίζεται 
από την υψηλή ποιότητα και αντοχή των υλικών που χρησιμοποιούνται, την ανα-
τομική εφαρμογή και τη λειτουργικότητα του, που εξασφαλίζουν τη σταθεροποί-
ηση αρθρώσεων και μέγιστη άνεση κατά την εφαρμογή του.

Κωδ. 847Δ-848Α

Χαρακτηριστικά
Ο νάρθηκας ακινητοποίησης διαθέτει:
• Εύπλαστες προσθαφαιρούμενες λάμες αλουμινίου για πλευρική και παλαμιαία ακινητοποίηση.
• Προσθαφαιρούμενη λάμα αλουμινίου εύπλαστη για σταθεροποίηση του αντίχειρα.
• Ένα ανατομικό μαξιλάρι με ρυθμιζόμενο velcro για την ακινητοποίηση του αντίχειρα. 
• Σύστημα κλείσιμο με ιμάντες Velcro, για τέλεια ακινητοποίηση και υποστήριξη  

των αρθρώσεων.

Ενδείξεις
Χρησιμοποιείται για την ακινητοποίηση του καρπού και του αντίχειρα, μετά 
από σύσταση του γιατρού, σε περιπτώσεις:
• Ακινητοποίησης μετά από εγχειρήσεις 
• Αποκατάστασης ή λειτουργικής αποκατάστασης των άκρων και των αρθρώσεων 

του αντιβραχίου, του καρπού, και του αντίχειρα 
• Καταγμάτων • Διαστρεμμάτων
• Αρθρίτιδας • Συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) S M L XL 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΠΟΥ 14-16 16-18 18-20 20-22

ΑΓΚΩΝΙΔΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΙΕΣΤΡΟ Κωδ. 38

Αγκωνίδα κατασκευασμένη από ελαστικό βαμβάκι, διαθέτει μια προσθαφαιρού-
μενη ρυθμιζόμενη δέστρα με μαξιλαράκι πίεσης που τοποθετείται πάνω στο τέ-
νοντα. Η πίεση μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου, 
χωρίς να επηρεάζεται η κυκλοφορία του αίματος.
Παρέχει πρόληψη και ανακούφιση από τον πόνο μειώνοντας την ένταση στους 
μύες και τους συνδέσμους του αγκώνα. Επιταχύνει τη θεραπεία και την πρόλη-
ψη των μικροτραυματισμών.

Χαρακτηριστικά
Για την κατασκευή του έχουν χρησιμοποιηθεί δύο ειδικοί τύποι υφασμάτων. Το εσωτερικό που είναι σε επαφή με το δέρ-
μα αποτελείται από 100% βαμβάκι, άνετο στην αφή, που εγγυάται την ελεύθερη αναπνοή του δέρματος. Το εξωτερικό εί-
ναι κατασκευασμένο από ένα πολύ ανθεκτικό ελαστικό ύφασμα. Ο ιμάντας πίεσης μπορεί να αφαιρεθεί, αν δεν χρειάζεται.

100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα
 Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει
Δεν περιέχει neoprene
Αμφιδέξιος
Χρώμα: μπλε

Ενδείξεις
• Τενοντίτιδες μετά από υπερβολικές καταπονήσεις.
• Φλεγμονές.
• Ιδανικό για την πρόληψη τραυματισμών κατά την διάρκεια αθλητικών δραστηριο-

τήτων.

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) S M L XL
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΚΩΝΑ  21-24 24-28 28-32 32-36



ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΑΝΩ ΑΚΡΟ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΑΝΩ ΑΚΡΟ102 103

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ (αμφιδέξιος)

ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ 

ΔΕΣΤΡΑ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΠΙΕΣΤΡΟ (αμφιδέξιο)

Κωδ. 405

Κωδ. RGB

Κωδ. 625

Κωδ. 39

Φάκελος ανάρτησης άνω άκρου κατασκευασμένος από ένα 
μαλακό ύφασμα που αναπνέει. Διαθέτει έναν ιμάντα για 
την ρύθμιση της επιθυμητής γωνίας του χεριού και ένα 
ανατομικό μαξιλαράκι στο σημείο που έρχεται σε επαφή 
με το λαιμό για την αποφυγή τριβής και ερεθισμών. Εύκο-
λη τοποθέτηση από τον ίδιο τον ασθενή με τη χρήση ενός 
«κλιπ». 
Διατηρεί το αντιβράχιο σε σωστή θέση μετά από τραυμα-
τισμούς στον βραχίονα ή τον ώμο, μετεγχειρητικά ή κατά 
την διάρκεια της εφαρμογής γύψου.

Ιμάντας ανάρτησης του χεριού κατασκευασμένος από ελαστικό αεριζόμενο 
ύφασμα με δύο σημεία στήριξης και κλείσιμο με Velcro για τη ρύθμιση της επι-
θυμητής γωνίας. 

• Πλάτος: 5cm

Φάκελος ανάρτησης άνω άκρου με ρυθμιζόμενο λουράκι 
που επιτρέπει την τοποθέτηση του χεριού και του βραχί-
ονα στην επιθυμητή θέση. Διαθέτει ένα αφρώδες μαξιλα-
ράκι προστασίας για το σημείο επαφής του ιμάντα με τον 
αυχένα.
Ενδείκνυται σε περιπτώσεις πόνου ή τραυματισμού στο 
άνω άκρο και στην αποκατάσταση μετά από αφαίρεση του 
γύψου ή μετά από εγχειρήσεις.

Δέστρα επικονδυλίτιδας με μαξιλαράκι το οποίο λειτουρ-
γεί σαν πίεστρο, παρέχει μια προληπτική και αναλγητική 
δράση μειώνοντας την ένταση στους μύες και τους συνδέ-
σμους του αγκώνα. Είναι πλήρως ανοιγόμενη και ρυθμιζό-
μενη ως προς το μέγεθος για τη μέγιστη δυνατή εφαρμογή.

ΜΕΓΕΘΟΣ S M L XL

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) S M L XL
ΜΗΚΟΣ ΠΗΧΗ 25-31 31-37 37-43 43-49

Ενδείξεις
• Θλάσεις, κακώσεις του ώμου, του βραχίονα και του αγκώ-

να, μετεγχειρητική υποστήριξη, πάρεση.

Ενδείξεις
• Επικονδυλίτιδα, παθήσεις των τενόντων του αγκώνα.
• Ιδανικό κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων.

Χαρακτηριστικά
• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα
• Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει - Δεν περιέχει neoprene 
• Υποδοχή στήριξης του αντίχειρα για σωστή εφαρμογή 
• Αμφιδέξιος - Χρώμα: μπλε

Χαρακτηριστικά
Για την κατασκευή της έχουν χρησιμοποιηθεί δύο ειδικοί τύποι υφασμάτων. Το εσωτερικό που είναι σε επαφή με το δέρ-
μα αποτελείται από 100% βαμβάκι, άνετο στην αφή, που εγγυάται την ελεύθερη αναπνοή του δέρματος. Το εξωτερικό εί-
ναι κατασκευασμένο από ένα πολύ ανθεκτικό ελαστικό ύφασμα και το κλείσιμο με velcro επιτρέπει τη ρύθμιση της επιθυ-
μητής πίεσης.

100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα
 Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει
Δεν περιέχει neoprene - Αμφιδέξιο - Χρώμα: μπλε

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) REGULAR EXTRA
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΠΗΧΗ 22-32 30-45

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

ΑΓΚΩΝΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Κωδ. 521
Ελαστική αγκωνίδα κατασκευασμένη από φυσικό μαλλί προσφέρει υποστήριξη 
στους μυς και μια ευεργετική θερμότητα στην περιοχή με την οποία έρχεται σε 
επαφή.

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) S M L XL XXL
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΠΑΝΩ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΚΩΝΑ 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40



ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΑΝΩ ΑΚΡΟ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΑΝΩ ΑΚΡΟ104 105

Χαρακτηριστικά
Αποτελείται από μια άνετη θήκη για τα χέρια και δύο ιμά-
ντες συγκράτησης. Η ακινητοποίηση του χεριού γίνεται με 
έναν ιμάντα γύρω από το στήθος με κλείσιμο από Velcro.
100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα
 Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει
Δεν περιέχει neoprene

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ – ΒΡΑΧΙΟΝΑ Κωδ. 406

Φάκελος ώμου – βραχίονα κατάλληλος για ακινητοποίη-
ση του χεριού μετά από τραυματισμούς στον αγκώνα, στον 
ώμο, εκφυλιστικές παθήσεις ή μετά από εγχειρήσεις. Εύ-
κολα ρυθμιζόμενος προσαρμόζεται και τοποθετείται  ανά-
λογα με τις ανάγκες.

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) M L XL
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ  
ΘΩΡΑΚΑ  <90 90-105 >105

Ενδείξεις
• Ακινητοποίηση του χεριού ως αποτέλεσμα τραυματισμών 

όπως: κατάγματα στην κλείδα ή στο βραχίονα, εξαρθρώ-
σεις.

• Ακινητοποίηση του ώμου μετά από χειρουργική επέμβαση.
• Υποστήριξη του ώμου μετά από ημιπληγία ή τραυματισμό.

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΩΜΟΥ – ΒΡΑΧΙΟΝΑ (αμφιδέξιος) Κωδ. 629

Νάρθηκας ακινητοποίησης ώμου – βραχίονα κατασκευα-
σμένος από ειδικές ανατομικές ζώνες οι οποίες εξασφα-
λίζουν άνεση κατά την διάρκεια της εφαρμογής. Διαθέτει 
ιμάντες με Velcro, για να προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε 
ασθενή τόσο στην αριστερή όσο και στην δεξιά πλευρά του 
σώματος. Περιορίζει την κίνηση του ώμου και του άνω 
άκρου συνολικά.

Ένα μέγεθος - Αμφιδέξιος

Ενδείξεις
Χρησιμοποιείται για την ακινητοποίηση του ώμου και του 
βραχίονα, μετά από σύσταση του γιατρού, σε περιπτώσεις:
• Μυϊκών παθήσεων
• Εξαρθρώσεων της άρθρωσης του ώμου.
• Καταγμάτων του ώμου και του βραχίονα.
• Μετεγχειρητικής αποκατάστασης.
• Προληπτικών θεραπειών.

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE
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ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 

ΔΕΣΤΡΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ NEOPRENE (αμφιδέξια)

Κωδ. 517

Κωδ. 514

Κωδ. 886

Ελαστική επιγονατίδα με διαβαθμισμένη κατά σημεία ελαστικότητα, 
σωληνοειδής, χωρίς ραφές. Ενδείκνυται για την πρόληψη και φρο-
ντίδα διαστρεμμάτων, πρηξίματος και φλεγμονών εξαιτίας ελαφρών 
τραυματισμών ή υπερκόπωσης του γονάτου στη δουλειά και στην 
άθληση.
Σε περίπτωση τραυματισμού ή ερεθισμού μην τη φοράτε σε απευθεί-
ας επαφή με το δέρμα. Προστατέψτε την περιοχή με ένα βαμβακερό 
ύφασμα ή αποστειρωμένη γάζα.

Επιγονατίδα βαμβακερή, ενδείκνυται για την πρόληψη και τη θερα-
πεία  διαστρεμμάτων, τοπικών πόνων, οιδημάτων, και φλεγμονών 
στο γόνατο που προκαλούνται εξαιτίας ελαφρών τραυματισμών ή 
υπερκόπωσης του γονάτου στη δουλειά και στην άθληση.
Σε περίπτωση τραυματισμού ή ερεθισμού μην τη φοράτε σε απευθεί-
ας επαφή με το δέρμα. Προστατέψτε την περιοχή με ένα βαμβακερό 
ύφασμα ή αποστειρωμένη γάζα.

Δέστρα επιγονατίδας κατασκευασμένη από neoprene, επιτρέπει στο 
δέρμα να αναπνέει ενώ παράλληλα διατηρεί τη θερμοκρασία που πα-
ράγεται από το σώμα στο σημείο αυτό βοηθώντας στην ταχύτερη ανά-
καμψη των προβλημάτων. Προσφέρει υποστήριξη και σταθερότητα 
στην άρθρωση τόσο σε προληπτικό επίπεδο όσο και στην φάση της 
αποκατάστασης.
Αμφιδέξια
Ένα μέγεθος κοινό για όλους

 S M L XL XXL 
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΓΟΝΑΤΟΥ 30-34 34-38 38-42 42-46 46-50

 S M L XL XXL 
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΓΟΝΑΤΟΥ 30-34 34-38 38-42 42-46 46-50

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

Κωδ. 21
# ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ - ΙΣΧΥΟ - ΓΟΝΑΤΟ

Επιγονατίδα με πλάγιες 
σπειροειδείς μπανέλες, 
αυτοκόλλητη πολύ λειτουργική 
και εύκολη στην τοποθέτηση.

ΙΣΧΥΟ-ΓΟΝΑΤΟ
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Χαρακτηριστικά
Το ύφασμα που είναι σε επαφή με το δέρμα αποτελείται από 100% βαμβάκι, άνε-
το στην αφή, που εγγυάται την ελεύθερη αναπνοή του δέρματος. Το εξωτερικό 
είναι κατασκευασμένο από ένα πολύ ανθεκτικό ελαστικό ύφασμα ενώ το κλείσι-
μο με velcro επιτρέπει τη ρύθμιση της επιθυμητής πίεσης.  Πλήρως ανοιγόμενο, 
επιτρέπει μια εύκολη και ανώδυνη εφαρμογή.

• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα 
•  Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει
• Δεν περιέχει neoprene 
• Αμφιδέξιο 
• Χρώμα: μπλε

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΗ ΔΕΣΤΡΑ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (αμφιδέξιο)

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ

Κωδ. 45

Κωδ. 887

Δέστρα επιγονατίδας με ανατομικό επίθεμα κατάλληλη κατά τη διάρκεια αθλη-
τικών δραστηριοτήτων, για την πρόληψη κακώσεων στον επιγονατιδικό τένοντα 
ή φλεγμονών που προκαλούνται από τραυματισμούς ή υπερκόπωση. Το μοναδι-
κό σύστημα κλεισίματος με μια απλή κίνηση και αμέτρητες προσαρμογές στο 
σημείο πίεσης, το καθιστά ιδανικό στη χρήση ανάλογα με τις διαφορετικές ανά-
γκες του κάθε ατόμου. Κατά την διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων προ-
σφέρει σταθερότητα στον επιγονατιδικό τένοντα εξαλείφοντας την υπερβολική 
πίεση που δέχεται.

Ελαστική επιγονατίδα με οπή και μπανέλες κατασκευασμένη από πλεκτό ύφα-
σμα διαφορετικής κατά σημεία ελαστικότητας που εξασφαλίζει αποτελεσμα-
τικά τη συγκράτηση και υποστήριξη της άρθρωσης του γονάτου. Οι μπανέλες 
από εύκαμπτο σπιράλ ενισχύουν την πλευρική σταθερότητα του γονάτου, ενώ 
το ειδικό προστατευτικό μαξιλαράκι από gel γύρω από την οπή περιορίζει την 
κίνηση της επιγονατίδας.

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) REGULAR EXTRA
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ  
ΓΟΝΑΤΟΥ 14-24 22-34 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ  
ΤΗΝ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ 

Ενδείξεις
• Τραυματικές παθολογίες: αποφυσίτιδα, χονδρομαλάκυνση, αρθραλγία, τενοντίτιδα.
• Χρήσιμο στη φάση της αποκατάστασης μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.

Ενδείξεις
Χρησιμοποιείται για την στήριξη του γονάτου, μετά από σύσταση του γιατρού, 
για:
• Tην πρόληψη και τη θεραπεία της εξάρθρωσης της επιγονατίδας.
• Tην αστάθεια των συνδέσμων και των τενόντων του γόνατος.
• Tην σταθεροποίηση, υποστήριξη και ενίσχυση της άρθρωσης του γόνατος μετά 

από τραύμα ή χειρουργικές επεμβάσεις.

  S M L XL XXL 
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΓΟΝΑΤΟΥ  30-34 34-38 38-42 42-46 46-50

Χαρακτηριστικά
Αποτελείται από δύο διαφορετικά ελαστικά υφάσματα: το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο από ένα πολύ μαλακό βαμβα-
κερό με βελούδινη υφή ύφασμα, που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει και προσφέρει εξαιρετική αίσθηση. Το εξωτερικό 
είναι κατασκευασμένο από ένα ελαστικό πολύ ανθεκτικό ύφασμα.

• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα  
• Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει
• Δεν περιέχει neoprene - Χρώμα: μπλε

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ Κωδ. 23

Επιγονατίδα με ελαστικές μπανέλες και οπή ιδιαίτερα άνετη και εύκολη στη 
χρήση, είναι κατασκευασμένη από μη αλλεργιογόνα υφάσματα που επιτρέπουν 
στο δέρμα να αναπνέει. Η οπή με το ανατομικό μαξιλαράκι αγκαλιάζει την επι-
γονατίδα κατά την εφαρμογή της και προσφέρει τέλειο βαθμό σταθερότητας, 
ενώ δεν εφαρμόζεται πίεση στην ιγνυακή περιοχή.

Ενδείξεις
• Τραυματικές παθολογίες: επιγονατιδικό υπεξάρθρημα, αστάθεια της επιγονατί-

δας, τενοντίτιδες, κακώσεις μηνίσκου.
• Φάση αποκατάστασης: αποτελεσματική συγκράτηση και προστασία μετά από 

τραυματισμούς, αποκατάσταση των παθήσεων της επιγονατίδας και του μηνί-
σκου, παθητική στήριξη κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης,  προστασίας κατά 
την άθληση.

  S M L XL 
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  Ι ΙΙ ΙΙΙ IV

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΓΟΝΑΤΟΥ  30-35 35-40 40-45 45-50

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  S M L XL XXL

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΓΟΝΑΤΟΥ 
10cm ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56

ΕΠΙΓΟΝΑΤIΔΑ NEOPRENE ΜΕ ΟΠΗ Κωδ. 885

Επιγονατίδα με οπή κατασκευασμένη από υψηλής πυκνότητας neoprene διατη-
ρεί τη θερμοκρασία του σώματος βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αίματος, 
μειώνει τις μυϊκές συσπάσεις, περιορίζει το οίδημα και την αίσθηση του πόνου 
βοηθώντας στην ανάκτηση της πλήρης λειτουργίας της άρθρωσης του γονά-
του. Έχει ανατομικό σχήμα, ώστε να εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή και υποστή-
ριξη των αρθρώσεων του γονάτου. Το ειδικό μαξιλαράκι γύρω από την οπή κρα-
τάει την επιγονατίδα στην σωστή θέση. 
Η επιγονατίδα έχει θεραπευτική και μετεγχειρητική λειτουργία (κατόπιν σύ-
στασης γιατρού), αλλά επίσης μπορεί να φορεθεί και προληπτικά ιδιαίτερα από 
εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι εκθέτουν τα γόνατά τους σε επαναλαμβα-
νόμενη και παρατεταμένη κίνηση ή είναι αναγκασμένοι λόγω εργασίας να βρί-
σκονται στα γόνατα πολλή ώρα, καθώς και σε αθλητικές δραστηριότητες. Συνί-
σταται επίσης σε άτομα που έχουν παλαιότερα τραύματα στο γόνατο προκειμέ-
νου να αποφευχθούν πιθανές υποτροπές. 
Μπορεί να φορεθεί σε επαφή με δέρμα. Σε περίπτωση ανοιχτού τραύματος προ-
στατέψτε την περιοχή με επίδεσμο ή μία αποστειρωμένη γάζα.
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  S M L XL 
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  Ι ΙΙ ΙΙΙ IV

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΓΟΝΑΤΟΥ  30-35 35-40 40-45 45-50

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE ΜΕ ΔΕΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΝΕΛΕΣ Κωδ. 884

Επιγονατίδα με οπή κατασκευασμένη από υψηλής πυκνότη-
τας neoprene διατηρεί τη θερμοκρασία του σώματος βελ-
τιώνοντας την κυκλοφορία του αίματος, μειώνει τις μυϊ-
κές συσπάσεις, περιορίζει το οίδημα και την αίσθηση του 
πόνου βοηθώντας στην ανάκτηση της πλήρης λειτουργίας 
της άρθρωσης του γονάτου. Έχει ανατομικό σχήμα, ώστε 
να εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή και υποστήριξη των αρ-
θρώσεων του γονάτου.
Διαθέτει τέσσερα σπειροειδή μεταλλικά εύκαμπτα ελά-
σματα και ιμάντες με αγκράφες που επιτρέπουν στο χρή-
στη να ρυθμίσει την πίεση, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη 
σταθερότητα στο γόνατο. Το ειδικό μαξιλαράκι γύρω από 
την οπή κρατάει την επιγονατίδα στην σωστή θέση. 
Η επιγονατίδα έχει θεραπευτική και μετεγχειρητική λει-
τουργία (κατόπιν σύστασης γιατρού), αλλά επίσης μπορεί 
να φορεθεί και προληπτικά ιδιαίτερα από εκείνους τους 
ανθρώπους οι οποίοι εκθέτουν τα γόνατά τους σε επανα-
λαμβανόμενη και παρατεταμένη κίνηση ή είναι αναγκασμέ-
νοι λόγω εργασίας να βρίσκονται στο γόνατα πολλή ώρα, 
καθώς και σε αθλητικές δραστηριότητες. 
Συνίσταται επίσης σε άτομα που έχουν παλαιότερα τραύμα-
τα στο γόνατο προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές υπο-
τροπές. 
Μπορεί να φορεθεί σε επαφή με δέρμα. Σε περίπτωση ανοι-
χτού τραύματος προστατέψτε την περιοχή με επίδεσμο ή 
μία αποστειρωμένη γάζα.

Χαρακτηριστικά
Μπορείτε να αφαιρέσετε τις σπειροειδείς μπανέλες όταν 
είναι απαραίτητο, για παράδειγμα να πλύνετε την επιγονα-
τίδα. Αποτελείται από δύο διαφορετικά ελαστικά υφάσμα-
τα: το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο από ένα πολύ μα-
λακό βαμβακερό με βελούδινη υφή ύφασμα, που επιτρέπει 
στο δέρμα να αναπνέει και προσφέρει εξαιρετική αίσθη-
ση. Το εξωτερικό είναι κατασκευασμένο από ένα ελαστικό 
πολύ ανθεκτικό ύφασμα και διαθέτει κλείσιμο με velcro για 
τη ρύθμιση της επιθυμητής πίεσης.

• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα  
• Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει
• Δεν περιέχει neoprene
• Χρώμα: μπλε

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Κωδ. 21

Επιγονατίδα με πλάγιες σπειροειδείς μπανέλες, αυτοκόλ-
λητη πολύ λειτουργική και εύκολη στην τοποθέτηση. Επει-
δή μπορεί να ανοίξει εντελώς φοριέται εύκολα και ανώ-
δυνα. Μια οπή με ένα ανατομικό μαξιλάρι αγκαλιάζει την 
επιγονατίδα κατά την εφαρμογή της προσφέροντας τέλειο 
βαθμό σταθερότητας. Κατά την διάρκεια της κίνησης οι 
σπειροειδείς μπανέλες διατηρούν την άρθρωση σταθερή 
και λόγω του ειδικού σχεδιασμού της δεν εφαρμόζεται πί-
εση στην ιγνυακή κύστη.

Ενδείξεις
• Τραυματικές παθολογίες: αρθρίτιδα, εξάρθρωση επιγονα-

τίδας, αστάθεια της επιγονατίδας, τενοντίτιδα, ρήξη μηνί-
σκου.

• Φάση αποκατάστασης: διαρκή και ομοιόμορφη πίεση για 
την μείωση του οιδήματος, μετεγχειρητική αποκατάστασης 
της επιγονατίδας και μηνίσκου, υποστήριξη και προστασία 
κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων.

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  SMALL REGULAR EXTRA

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΓΟΝΑΤΟΥ 
10cm ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ 35-40 40-48 48-58
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Χαρακτηριστικά
Μπορείτε να αφαιρέσετε τις μεταλλικές μπανέλες όταν εί-
ναι απαραίτητο, για παράδειγμα να πλύνετε την επιγονατί-
δα. Αποτελείται από δύο διαφορετικά ελαστικά υφάσματα: 
το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο από ένα πολύ μαλακό 
βαμβακερό με βελούδινη υφή ύφασμα, που επιτρέπει στο 
δέρμα να αναπνέει και προσφέρει εξαιρετική αίσθηση. Το 
εξωτερικό είναι κατασκευασμένο από ένα ελαστικό πολύ 
ανθεκτικό ύφασμα και διαθέτει κλείσιμο με velcro για τη 
ρύθμιση της επιθυμητής πίεσης.
• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα
• Δεν περιέχει neoprene
• Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει
• Χρώμα: μπλε

Χαρακτηριστικά
Μπορείτε να αφαιρέσετε τις μεταλλικές μπανέλες ή τα σπειροειδή ελάσματα όταν είναι απαραίτητο, για παράδειγμα να 
πλύνετε την επιγονατίδα. Αποτελείται από δύο διαφορετικά ελαστικά υφάσματα: το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο 
από ένα πολύ μαλακό βαμβακερό με βελούδινη υφή ύφασμα, που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει και προσφέρει εξαιρε-
τική αίσθηση. Το εξωτερικό είναι κατασκευασμένο από ένα ελαστικό πολύ ανθεκτικό ύφασμα και διαθέτει κλείσιμο με 
velcro για τη ρύθμιση της επιθυμητής πίεσης.
• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα 
• Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει
• Δεν περιέχει neoprene
• Χρώμα: μπλε

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΠΑΝΕΛΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ & ΣΠΙΡΟΕΙΔEIΣ ΜΠΑΝΕΛΛΕΣΚωδ. 22 Κωδ. 42
Επιγονατίδα με πλάγιες μεταλλικές μπανέλες αυτοκόλλη-
τη πολύ λειτουργική και εύκολη στην τοποθέτηση. Επει-
δή μπορεί να ανοίξει εντελώς φοριέται και προσαρμόζεται 
εύκολα και ανώδυνα. Μια οπή με ένα ανατομικό μαξιλάρι 
αγκαλιάζει την επιγονατίδα κατά την εφαρμογή της, προ-
σφέροντας τέλειο βαθμό σταθερότητας. Είναι εξοπλισμέ-
νη με μεταλλικές μπανέλες με πολυκεντρική άρθρωση που 
παρέχουν πλευρική στήριξη των συνδέσμων. Λόγω του ει-
δικού σχεδιασμού της δεν εφαρμόζεται πίεση στην ιγνυα-
κή κύστη.

Επιγονατίδα σταθεροποίησης του γονάτου εξαιρετικά λει-
τουργική αλλά πολύ άνετη και πρακτική στη χρήση, χάρη στην 
πρωτοποριακή τεχνολογία κλεισίματος που αναπτύχθηκε και 
κατοχυρώθηκε από την PAVIS. Μια οπή με ένα ανατομικό μαξι-
λάρι αγκαλιάζει την επιγονατίδα κατά την εφαρμογή της προ-
σφέροντας τέλειο βαθμό σταθερότητας.
Διαθέτει δύο τύπους στήριξης του γονάτου ανάλογα με τις 
ανάγκες του χρήστη: 
α) μεταλλικές μπανέλες με πολυκεντρική άρθρωση σε ανατομι-
κό σχήμα που εξασφαλίζουν τέλεια προσκόλληση στην άρθρωση 
του γονάτου για αποτελεσματική στήριξη σε περιπτώσεις αστά-
θειας της επιγονατίδας και των έσω και έξω συνδέσμων.
β) σπειροειδείς μπανέλες, όταν δεν κρίνεται απαραίτητη η 
σταθεροποίηση των συνδέσμων.

Ενδείξεις
• Τραυματικές παθολογίες: εξάρθρημα επιγονατίδας, αστάθεια 

της επιγονατίδας και πλαγίων συνδέσμων, ρήξη μηνίσκου.
• Φάση αποκατάστασης: διαρκή και ομοιόμορφη πίεση για την μεί-

ωση του οιδήματος, μετεγχειρητική αποκατάστασης της επιγο-
νατίδας, του μηνίσκου και των συνδέσμων, υποστήριξη και προ-
στασία κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων.

Ενδείξεις
• Τραυματικές παθολογίες: εξάρθρημα της επιγονατίδας, αστά-

θεια της επιγονατίδας, τενοντίτιδα, κάταγμα, χαλαρότητα των 
αρθρώσεων, ρήξη μηνίσκου, ρήξη συνδέσμων.

• Μετεγχειρητική φάση: συγκράτηση και προστασία του γονά-
του.

• Φάση της αποκατάστασης: διαρκή και ομοιόμορφη πίεση για 
την μείωση του οιδήματος, μετεγχειρητική αποκατάστασης της 
επιγονατίδας, του μηνίσκου και των συνδέσμων, υποστήριξη και 
προστασία κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων.

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) S M L XL XXL XXXL XXXXL
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΓΟΝΑΤΟΥ - 10cm ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ 32-36 36-40 40-45 44-49 48-54 54-60 60-66

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  SMALL REGULAR EXTRA

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΓΟΝΑΤΟΥ 
10cm ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ 35-40 40-48 48-58



ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΙΣΧΥΟ - ΓΟΝΑΤΟ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΙΣΧΥΟ - ΓΟΝΑΤΟ114 115

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ 40cm

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ 30cm

ΕΠΙΜΗΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

Κωδ. 846

Κωδ. 844

Κωδ. 522

Επιγονατίδα με μεταλλική άρθρωση κατασκευασμένη από υψηλής πυκνότητας 
neoprene, με οπή στην περιοχή της επιγονατίδας και ανοιχτή στην ιγνυακή περι-
οχή. Διατηρεί τη θερμοκρασία του σώματος βελτιώνοντας την κυκλοφορία του 
αίματος, μειώνει τις μυϊκές συσπάσεις, περιορίζει το οίδημα και την αίσθηση 
του πόνου βοηθώντας στην ανάκτηση της πλήρους λειτουργίας της άρθρωσης 
του γονάτου. Είναι πλήρως ανοιγόμενη για εύκολη και ανώδυνη εφαρμογή και 
διαθέτει δύο μεταλλικές μπανέλες και ιμάντες πίεσης με αγκράφες, για να εξα-
σφαλιστεί η μέγιστη σταθερότητα και στήριξη του γονάτου.

Επιγονατίδα με μεταλλική άρθρωση κατασκευασμένη από υψηλής πυκνότητας 
neoprene, με οπή στην περιοχή της επιγονατίδας και ανοιχτή στην ιγνυακή περι-
οχή. Διατηρεί τη θερμοκρασία του σώματος βελτιώνοντας την κυκλοφορία του 
αίματος, μειώνει τις μυϊκές συσπάσεις, περιορίζει το οίδημα και την αίσθηση 
του πόνου βοηθώντας στην ανάκτηση της πλήρους λειτουργίας της άρθρωσης 
του γονάτου. Είναι πλήρως ανοιγόμενη για εύκολη και ανώδυνη εφαρμογή και 
διαθέτει δύο μεταλλικές μπανέλες και ιμάντες πίεσης με αγκράφες, για να εξα-
σφαλιστεί η μέγιστη σταθερότητα και στήριξη του γονάτου.

Ελαστικό προστατευτικό επιμήριο, διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία στους 
μύες του μηρού στηρίζοντάς τους αποτελεσματικά.

Ενδείξεις
Χρησιμοποιείται για την στήριξη του γονάτου, μετά από σύσταση του γιατρού, 
σε περιπτώσεις:
• Eξαρθρώσεων  •  Στρεβλώσεων •Αστάθειας συνδέσμων  
• Τενοντίτιδας  •  Φλεγμονωδών ρευματικών αρθροπαθειών 
• Μορφών αρθρίτιδας μετά από χειρουργικές επεμβάσεις

Ενδείξεις
• Χρησιμοποιείται για την στήριξη του γονάτου, μετά από σύσταση του γιατρού, σε 

περιπτώσεις:
• Eξαρθρώσεων  •  Στρεβλώσεων •Αστάθειας συνδέσμων  
• Τενοντίτιδας  •  Φλεγμονωδών ρευματικών αρθροπαθειών 
• Μορφών αρθρίτιδας μετά από χειρουργικές επεμβάσεις

  S M L XL 
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  Ι ΙΙ ΙΙΙ IV

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΓΟΝΑΤΟΥ  30-34 34-38 38-42 42-46

  S M L XL 
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  Ι ΙΙ ΙΙΙ IV

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΓΟΝΑΤΟΥ  30-34 34-38 38-42 42-46

  XS S M L XL 
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΜΗΡΟΥ  40-45 45-50 50-55 55-60 60-65

Χαρακτηριστικά
Ανατομικά διαμορφωμένο και ρυθμιζόμενο Velcro με κλείσιμο στον αστράγαλο. Το άνοιγμα στο κάτω μέρος επιτρέπει την 
εύκολη εφαρμογή και προσαρμογή του.
Αποτελείται από δύο διαφορετικά ελαστικά υφάσματα: το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο από ένα πολύ μαλακό βαμβα-
κερό με βελούδινη υφή ύφασμα, που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει και προσφέρει εξαιρετική αίσθηση. Το εξωτερικό 
είναι κατασκευασμένο από ένα ελαστικό πολύ ανθεκτικό ύφασμα και διαθέτει κλείσιμο με velcro για τη ρύθμιση της επι-
θυμητής πίεσης.
• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα  
• Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει 
• Δεν περιέχει neoprene 
• Αμφιδέξιο - Χρώμα: μπλε

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  S M L XL XXL

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΝΗΜΗΣ  28-32 32-37 36-44 43-50 49-57

Χαρακτηριστικά
Αποτελείται από δύο διαφορετικά ελαστικά υφάσματα: το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο από ένα πολύ μαλακό βαμβα-
κερό με βελούδινη υφή ύφασμα, που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει και προσφέρει εξαιρετική αίσθηση. Το εξωτερικό 
είναι κατασκευασμένο από ένα ελαστικό πολύ ανθεκτικό ύφασμα και διαθέτει κλείσιμο με velcro για τη ρύθμιση της επι-
θυμητής πίεσης.
• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα 
•  Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει
• Δεν περιέχει neoprene - Χρώμα: μπλε

ΕΠΙΜΗΡΙΟ ΜΕ ΠΙΕΣΤΡΟ

ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΑ (αμφιδέξιο)

Κωδ. 80

Κωδ. 85

Επιμήριο πλήρως ανοιγόμενο με αποκλειστικό σύστημα κλεισίματος με δίπλω-
μα ευρεσιτεχνίας από την Pavis, επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή και προσαρ-
μογή του και διαθέτει ένα εσωτερικό μαξιλάρι πίεσης που τοποθετείται στο 
σημείο της σύσπασης. Ο σκοπός της στήριξης αυτής είναι να εξασφαλίσει μια 
σταθερή πίεση στον τετρακέφαλο ή στον μηριαίο δικέφαλο μυ, να ανακουφίσει 
τον πόνο και να επιταχύνει την διαδικασία επούλωσης του τραύματος.

Περικνημίδα ανατομικά κατασκευασμένη έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να ασκεί μία σταθερή πίεση επί των τραυματισμένων μυϊκών ινών, για να 
μειωθεί ο πόνος και να οδηγήσει σε γρήγορη αποκατάσταση.

Ενδείξεις
• Τραυματικές παθολογίες: συσπάσεις, ρήξη τετρακέφαλου ή μηριαίου δικεφάλου 

μυός.
• Ιδιαίτερα κατάλληλο κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων.

Ενδείξεις
• Συσπάσεις των μυών, ρήξη γαστροκνημίου μυός.
• Ανακουφίζει από τον πόνο ασκώντας σταθερή πίεση επί των μυϊκών ινών βοηθώ-

ντας στην γρήγορη αποκατάσταση.
• Προληπτικό μέσο κατά την άθληση για την αποφυγή τραυματισμού των μυών.

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM) REGULAR EXTRA
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΜΗΡΟΥ  40-60 60-90
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ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ NEOPRENE

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΔΕΣΤΡΑ

Κωδ. 537

Κωδ. 882

Κωδ. 560

Ελαστική επιστραγαλίδα με διαβαθμισμένη κατά σημεία ελαστικότητα, σωληνο-
ειδής, χωρίς ραφές. Ενδείκνυται για την πρόληψη και φροντίδα στραμπουληγμά-
των, πρηξίματος και φλεγμονών εξαιτίας ελαφρών τραυματισμών ή υπερκόπω-
σης της ποδοκνημικής στη δουλειά και στην άθληση.
Σε περίπτωση τραυματισμού ή ερεθισμού μην τη φοράτε σε απευθείας επαφή με 
το δέρμα. Προστατέψτε την περιοχή με ένα βαμβακερό ύφασμα ή αποστειρωμέ-
νη γάζα.

Επιστραγαλίδα κατασκευασμένη από Neoprene υψηλής πυκνότητας με  ρυθμιζόμενο 
κλείσιμο με Velcro. Διατηρεί τη θερμοκρασία του σώματος, βελτιώνει την κυκλοφο-
ρία του αίματος, μειώνει τις μυϊκές συσπάσεις και το οίδημα, ανακουφίζει από τον 
πόνο και βοηθά την ανάκτηση και πλήρη λειτουργία της άρθρωσης του αστραγάλου. 
Έχει θεραπευτική και μετεγχειρητική δράση, αλλά μπορεί επίσης να φορεθεί ως 
προληπτικό βοήθημα ιδιαίτερα από ανθρώπους που υποβάλλουν την άρθρωση του 
αστραγάλου σε επαναλαμβανόμενη και παρατεταμένη κίνηση λόγω έντονης εργασί-
ας ή συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από ανθρώπους με ιστορικό κακώσεων στην άρθρωση του αστράγαλο, προκειμένου 
να αποφευχθούν πιθανές υποτροπές. 
Μπορεί να φορεθεί σε επαφή με δέρμα. Σε περίπτωση ανοιχτού τραύματος προστα-
τέψτε την περιοχή με επίδεσμο ή μία αποστειρωμένη γάζα.

Ελαστική επιστραγαλίδα με δέστρα για την ρύθμιση της πίεσης στον αστράγαλο. 
Είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό ύφασμα διαβαθμισμένης κατά σημεία ελα-
στικότητας, με ανοιχτή φτέρνα που εξασφαλίζει μια ισορροπημένη δράση  στην 
ποδοκνημική άρθρωση.

  S M L XL XXL 
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ 18-21 21-24 24-27 27-30 30-33

  S M L XL 
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  Ι ΙΙ ΙΙΙ IV

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ 16-22 22-26 26-30 30-34

  S M L XL XXL 
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ 16-20 20-24 24-29 29-33 33-37

Ενδείξεις
Χρησιμοποιείται για την στήριξη της ποδοκνημικής μετά από σύσταση του για-
τρού, σε περιπτώσεις:
• Πρόληψης και θεραπείας των διαστρεμμάτων του αστραγάλου και φλεγμονών 

των τενόντων και των συνδέσμων.
• Σταθεροποίησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του αστραγάλου μετά από τραυματι-

σμό ή χειρουργικές επεμβάσεις.
• Προληπτικά και προστατευτικά για όσους ασχολούνται με αθλητικές δραστηριό-

τητες και υποβάλλουν την ποδοκνημική σε μεγάλη πίεση.

# ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ - ΙΣΧΥΟ - ΓΟΝΑΤΟ

Νάρθηκας ποδοκνημικής, αποτε-
λείται από δύο άκαμπτα θερμο-
πλαστικά τμήματα τα οποία είναι 
καλυμμένα στο εσωτερικό με ει-
δικά ανατομικά μαξιλαράκια κα-
τασκευασμένα από αντιβακτηρι-
διακό ύφασμα.

Κωδ. 19

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ
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Χαρακτηριστικά
Αποτελείται από δύο διαφορετικά ελαστικά υφάσματα: το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο από ένα πολύ μαλακό βαμβα-
κερό με βελούδινη υφή ύφασμα, που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει και προσφέρει εξαιρετική αίσθηση. Το εξωτερικό 
είναι κατασκευασμένο από ένα ελαστικό ύφασμα και κλείσιμο με velcro.
• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα  -  Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει 
• Δεν περιέχει neoprene - Ένα μέγεθος για όλους - Χρώμα: μπλε

Χαρακτηριστικά
Αποτελείται από δύο διαφορετικά ελαστικά υφάσματα: το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο από ένα πολύ μαλακό βαμβα-
κερό με βελούδινη υφή ύφασμα, που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει και προσφέρει εξαιρετική αίσθηση. Το εξωτερικό 
είναι κατασκευασμένο από ένα ελαστικό ύφασμα και κλείσιμο με velcro.
• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα  -  Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει 
• Δεν περιέχει neoprene - Ένα μέγεθος για όλους - Χρώμα: μπλε

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΟΚΤΩΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΕΣΗΣ

Κωδ. 10

Κωδ. 15

Επιστραγαλίδα με αυτοκόλλητο κλείσιμο Velcro έχει δημι-
ουργηθεί για να παρέχει στήριξη και προστασία ενάντια σε 
τραυματισμούς των μυών ή των τενόντων της ποδοκνημι-
κής άρθρωσης που προκύπτουν είτε από υπερβολική κό-
πωση ή τραύματα. Είναι πλήρως ανοιγόμενη, ώστε η εφαρ-
μογή της να είναι εύκολη και ανώδυνη. 
Μπορεί να αντικαταστήσει την χρήση επιδέσμου, ενώ η 
ρύθμιση της πίεσης γίνεται με πολύ ευκολότερο και απο-
τελεσματικό τρόπο.

Επιστραγαλίδα με ελαστικούς ιμάντες πίεσης έχει σχεδι-
αστεί για να παρέχει υποστήριξη και προστασία στην πο-
δοκνημική άρθρωση. Σαν ελαστικός επίδεσμος τυλίγεται 
γύρω από τον αστράγαλο και οι ιμάντες σε σχήμα  8 περιορί-
ζουν την απαγωγή και προσαγωγή της άρθρωσης. 
Το πλήρες άνοιγμα της επιστραγαλίδας στο πίσω μέρος και 
το κλείσιμο με Velcro επιτρέπει την εύκολη και ανώδυνη 
εφαρμογή.

Ενδείξεις
• Τραυματικές παθολογίες: διαστρέμματα, τενοντίτιδες, αι-

ματώματα.
• Φάση αποκατάστασης: συνεχής και ομοιόμορφη πίεση για 

την μείωση του πρηξίματος.

Ενδείξεις
• Διαστρέματα, τενοντίτιδες, εξαρθρώσεις.
• Παθητική υποστήριξη για να βοηθήσει στη λειτουργική 

αποκατάσταση του αστραγάλου.
• Υποστήριξη και προστασία, στις αθλητικές δραστηριότητες.

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ NEOPRENE ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ Κωδ. 538

Επιστραγαλίδα με μπανέλες στα πλάγια, άνοιγμα στο σημείο της φτέρνας 
και ρυθμιζόμενο κλείσιμο με Velcro, είναι κατασκευασμένη από ύφασμα 
neoprene υψηλής πυκνότητας που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει ενώ 
παράλληλα διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του σώματος. Σταθεροποι-
εί την ποδοκνημική άρθρωση βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αίματος, 
μειώνει τη σύσπαση των μυών, μειώνει το οίδημα, ανακουφίζει από τον 
πόνο και βοηθάει στην επούλωση και αποκατάσταση. Παράλληλα οι πλαϊ-
νές μπανέλες  ενισχύουν και ακινητοποιούν την άρθρωση του αστραγάλου.

  S M L XL 
ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  Ι ΙΙ ΙΙΙ IV

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ 16-21 21-26 26-31 31-37

Ενδείξεις
Χρησιμοποιείται για την στήριξη της ποδοκνημικής μετά από σύσταση του 
γιατρού, σε περιπτώσεις:
• Εξαρθρώσεων
• Διαστρεμμάτων 
• Εξαρθρώσεων των συνδέσμων 
• Τενοντίτιδων
• Μορφών φλεγμονώδους ρευματικής αρθροπάθειας
• Μορφών αρθρίτιδας
• Στη σταθεροποίηση του αστραγάλου μετά από χειρουργικές επεμβάσεις
• Προληπτικά στις αθλητικές δραστηριότητες

Χαρακτηριστικά
Αποτελείται από δύο διαφορετικά ελαστικά υφάσματα: το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο από ένα πολύ μαλακό βαμβα-
κερό με βελούδινη υφή ύφασμα, που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει και προσφέρει εξαιρετική αίσθηση. Το εξωτερικό 
είναι κατασκευασμένο από ένα ελαστικό ύφασμα και κλείσιμο με velcro.
• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα
• Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει
• Δεν περιέχει neoprene -  Χρώμα: μπλε

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ Κωδ. 17
Νάρθηκας ποδοκνημικής με πλάγιες μπανέλες, κατάλληλος 
για τη σταθεροποίηση του αστραγάλου μετά από σοβαρούς 
τραυματισμούς των μυών, των  τενόντων ή των συνδέσμων 
εξασφαλίζει αποτελεσματική ακινητοποίηση, ώστε να απο-
φεύγονται οι πλάγιες μετακινήσεις της ποδοκνημικής άρ-
θρωσης. Είναι ενισχυμένος με ιμάντες σταθεροποίησης που 
δένουν σε σχήμα 8. Το πλήρες άνοιγμα της επιστραγαλίδας 
στο πίσω μέρος και το κλείσιμο με Velcro επιτρέπει την εύ-
κολη και ανώδυνη εφαρμογή.

Ενδείξεις
• Διαστρέμματα, τενοντίτιδες, εξαρθρώσεις.
• Παθητική υποστήριξη για να βοηθήσει στη λειτουργική αποκατά-

σταση του αστραγάλου.
• Υποστήριξη και προστασία, στις αθλητικές δραστηριότητες.

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  S M L XL XXL

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ 21-26 26-30 30-36 36-40 40-45
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ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ «AIR CAST» Κωδ. 888

Νάρθηκας ποδοκνημικής, αποτελείται από δύο κομμάτια από ανθεκτι-
κό πλαστικό υλικό με ανατομικό σχήμα και με δύο φουσκωτά μαξιλα-
ράκια που καλύπτονται από μαλακό υλικό, το οποίο σας επιτρέπει να 
ρυθμίσετε την πίεση του αστραγάλου σύμφωνα με τις ειδικές απαιτή-
σεις του ιατρού.

• Ρυθμίστε το άνοιγμα του νάρθηκα σύμφωνα με το πλάτος της πτέρνας.
• Τοποθετήστε την πλευρά με τις δύο βαλβίδες πάνω στην άρθρωση.
• Σφίξτε τις δύο πλευρές ελαφρά με τους ειδικούς ιμάντες Velcro. 
• φουσκώστε τις δύο πλευρές χρησιμοποιώντας την ειδική αντλία 

που είναι μαζί με τον νάρθηκα (αυτή η διαδικασία πρέπει να επανα-
λαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να διατηρείται  επαρ-
κή πίεση).

• Σφίξτε οριστικά τους ρυθμιζόμενους ιμάντες έτσι, ώστε να εξασφα-
λίζεται μια τέλεια επαφή του νάρθηκα στον αστράγαλο.

Ενδείξεις
Σας συνιστούμε τη χρήση του νάρθηκα μετά από σύσταση του γιατρό, 
σε περιπτώσεις:
• Ακινητοποίησης και στήριξης μετά από τραυματισμούς της ποδοκνημι-

κής άρθρωσης.
• Μετεγχειρητικής αποκατάστασης της λειτουργίας της άρθρωσης.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΜΕ ΑΦΡΩΔΗ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ Κωδ. 19
Νάρθηκας ποδοκνημικής, αποτελείται από δύο άκαμπτα θερμοπλαστι-
κά τμήματα τα οποία είναι καλυμμένα στο εσωτερικό με ειδικά ανατο-
μικά μαξιλαράκια κατασκευασμένα από αντιβακτηριδιακό ύφασμα. Εί-
ναι σχεδιασμένο, ώστε να προσφέρει σταθερότητα και άνεση στο χρή-
στη ενώ το κλείσιμο με ιμάντες Velcro ακινητοποιεί αποτελεσματικά 
την πλευρική κίνηση της άρθρωσης.

Ενδείξεις
• Διαστρέμματα και κατάγματα της ποδοκνημικής άρθρωσης. 
• Σε περιπτώσεις χρόνιας αστάθειας της άρθρωσης.
• Κατά την περίοδο της αποκατάστασης για την επανέναρξη των αθλητι-

κών δραστηριοτήτων.

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ Κωδ. SP230

Μετεγχειρητικά παπούτσια, είναι κα-
τασκευασμένα από ειδικό μαλακό ύφα-
σμα υψηλής ποιότητας και αντιολισθη-
τικά πέλματα από καουτσούκ για με-
γαλύτερη άνεση και σταθερότητα στο 
περπάτημα ευνοώντας την αποκατά-
σταση του ασθενούς.
Το ειδικό τους σχήμα επιτρέπει στον 
ασθενή να περπατήσει με φυσικό τρό-
πο μεταφέροντας το βάρος του σώμα-
τος στην περιοχή της πτέρνας ελαφρύ-
νοντας το μπροστινό μέρος (μετατάρ-
σιο και φάλαγγες). 
Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις
• Μετά από επέμβαση στο μεγάλο δάκτυλο (βλαισότητα) ή στο μετατάρσιο.
• Μετά από τραυματισμούς στο πόδι.

ΜΕΓΕΘΟΣ  XS (I) S (II) M (III) L (IV) XL (V) XXL(VI)

ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ  35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ Κωδ. SP225

Μετεγχειρητικά παπούτσια, είναι κα-
τασκευασμένα από ειδικό μαλακό ύφα-
σμα υψηλής ποιότητας και αντιολισθη-
τικά πέλματα από καουτσούκ για με-
γαλύτερη άνεση και σταθερότητα στο 
περπάτημα ευνοώντας την αποκατά-
σταση του ασθενούς.
Το ειδικό τους σχήμα επιτρέπει στον 
ασθενή να περπατήσει με φυσικό τρό-
πο μεταφέροντας το βάρος του σώμα-
τος στην περιοχή της πτέρνας ελαφρύ-
νοντας το μπροστινό μέρος (μετατάρ-
σιο και φάλαγγες). 
Αμφιδέξιο.

Ενδείξεις
• Μετά από επέμβαση στο μεγάλο δάκτυλο (βλαισότητα) ή στο μετατάρσιο.
• Μετά από τραυματισμούς στο πόδι.

ΜΕΓΕΘΟΣ  XS (I) S (II) M (III) L (IV) XL (V) XXL(VI)

ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ  35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46
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ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ «REVENGE»

ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΔΕΣΤΡΑ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ

Κωδ. P01

Κωδ. Β01

Περικάρπιο με ισχυρό ρυθμιζόμενης πίεσης πίεστρο, ιδανικό για την φάση της 
αποκατάστασης μετά από τραυματισμούς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και προ-
ληπτικά κατά τη διάρκεια κάθε αθλητικής δραστηριότητας όπου ο καρπός έχει 
κύριο λόγο όπως π.χ. στίβο, τένις, σκουός, γκολφ, μηχανή, ποδηλασία, άρση βα-
ρών, βόλεϊ, μπάσκετ κλπ. Παρέχει στήριξη και επαρκή πίεση που βοηθά στην 
ανακούφιση του πόνου. Εύκολο να φορεθεί και να προσαρμοστεί σε όλες τις 
διαστάσεις.

Δέστρα επικονδυλίτιδας με ρυθμιζόμενης πίεσης πίεστρο και μαξιλαράκι, ιδα-
νικό για την φάση της αποκατάστασης μετά από τραυματισμούς. Μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί και προληπτικά κατά τη διάρκεια κάθε αθλητικής δραστηριότητας 
όπου η περιοχή του αγκώνας έχει κύριο λόγο όπως π.χ. στίβο, τένις, σκουός, 
γκολφ, μηχανή, ποδηλασία, άρση βαρών, βόλεϊ, μπάσκετ κλπ. Εύκολο να φορεθεί 
και να προσαρμοστεί σε όλες τις διαστάσεις πιέζοντας ικανοποιητικά τον τένο-
ντα αποφορτίζοντας τον με αποτέλεσμα την μείωση του πόνου.

Tα μυστικά της “REVENGE”
Η εταιρεία PAVIS με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των ορθοπεδικών 
ειδών, δημιούργησε τη νέα σειρά καινοτόμων προϊόντων “REVENGE’’, 
με τη χρήση αποκλειστικών και μοναδικών υλικών συνδυάζοντας τα 
με πρωτοποριακή τεχνολογία. 

Τα προϊόντα της σειράς “REVENGE” σας δίνουν ένα απίστευτο επίπεδο 
άνεσης και προστασίας, ενώ σας επιτρέπουν να συνεχίσετε τις 
αθλητικές σας δραστηριότητες.

Χαρακτηριστικά
• Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει 
• Δεν περιέχει neoprene 
• Χρώμα: μαύρο - Πλάτος: 7,5cm

Χαρακτηριστικά
• Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει 
• Δεν περιέχει neoprene 
• Χρώμα: μαύρο - Πλάτος: 5cm

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ ΟΚΤΩΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΕΣΗΣ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ

ΔΕΣΤΡΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ

Κωδ. C01

Κωδ. G02

Κωδ. G01

Επιστραγαλίδα με ιμάντες οκτωειδούς επίδεσης ρυθμιζόμενης πίεσης, ιδανικό για 
την φάση της αποκατάστασης μετά από τραυματισμούς. Περιορίζει την απαγω-
γή και προσαγωγή της άρθρωσης του αστραγάλου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
προληπτικά κατά τη διάρκεια κάθε αθλητικής δραστηριότητας όπου η περιοχή του 
αστραγάλου έχει κύριο λόγο όπως π.χ. στίβο, τρέξιμο, πεζοπορία, ποδόσφαιρο, τέ-
νις κλπ. Είναι άνετο και εύκολο στη χρήση, ταιριάζει όμορφα μέσα στα υποδήματα.

Επιγονατίδα με πλάγιες μπανέλες, ιδανική για την φάση της αποκατάστασης μετά 
από τραυματισμούς. Δρα παθητικά βοηθώντας την λειτουργική αποκατάσταση του 
γονάτου σε παθήσεις της επιγονατίδας και του μηνίσκου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και προληπτικά κατά τη διάρκεια κάθε αθλητικής δραστηριότητας όπου η άρθρωση 
του γονάτου έχει κύριο λόγο και υποβάλλεται σε υπερβολική καταπόνηση όπως π.χ. 
στίβο, τρέξιμο, πεζοπορία, ποδόσφαιρο, τένις, σκι, πατινάζ κλπ. Είναι άνετο και εύ-
κολο στη χρήση με μία μαλακή επένδυση που έρχεται σε επαφή με το δέρμα.

Δέστρα επιγονατίδας με ρυθμιζόμενης πίεσης πίεστρο και ανατομικό μαξιλαρά-
κι, ιδανικό για την φάση της αποκατάστασης μετά από τραυματισμούς. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και προληπτικά κατά τη διάρκεια κάθε αθλητικής δραστηριό-
τητας όπου ο επιγονατιδικός τένοντας υποβάλλεται σε υπερβολική καταπόνηση 
όπως π.χ. τρέξιμο, πεζοπορία, ποδόσφαιρο, στίβο, τένις, σκι, πατινάζ κλπ. Εύκο-
λο να φορεθεί και να προσαρμοστεί σε όλες τις διαστάσεις πιέζοντας ικανοποι-
ητικά τον τένοντα αποφορτίζοντας τον με αποτέλεσμα την μείωση του πόνου.

Χαρακτηριστικά
• Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει - Αντιβακτηριακό υλικό κατά των ανεπιθύμητων οσμών
• Δεν περιέχει neoprene - Χρώμα: μαύρο 

Χαρακτηριστικά
• Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει 
• Αντιβακτηριακό υλικό κατά των ανεπιθύμητων οσμών
• Δεν περιέχει neoprene - Χρώμα: μαύρο 

Χαρακτηριστικά
Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει - Δεν περιέχει neoprene - Χρώμα: μαύρο 

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

Ενδείξεις
• Διαστρέματα, τενοντίτιδες, εξαρθρώσεις.
• Παθητική υποστήριξη για να βοηθήσει στη λειτουργική αποκατάσταση του αστρα-

γάλου.
• Υποστήριξη και προστασία, στις αθλητικές δραστηριότητες.

Ενδείξεις
• Αστάθεια της επιγονατίδας, μηνίσκος, υπεξαρθρήματα.
• Παθητική υποστήριξη για να βοηθήσει στη λειτουργική αποκατάσταση του γονά-

του.
• Υποστήριξη και προστασία, στις αθλητικές δραστηριότητες.

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  S M L XL

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΓΟΝΑΤΟΥ 
10cm ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ 36-40 40-44 44-48 48-52

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  REGULAR EXTRA

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΓΟΝΑΤΟΥ- 6cm ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ <38 >38
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ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ

Χαρακτηριστικά
Κατασκευασμένο από ένα αφρό πολυουρεθάνης και ένα εξωτερικό ύφασμα από 
100% βαμβάκι. Ρυθμιζόμενο κλείσιμο με Velcro.
• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα  -  Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει 
• Χρώμα: μπλε

Χαρακτηριστικά
Αποτελείται από δύο διαφορετικά ελαστικά υφάσματα: το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο από ένα πολύ μαλακό βαμβα-
κερό με βελούδινη υφή ύφασμα, που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει και προσφέρει εξαιρετική αίσθηση. Το εξωτερικό 
είναι κατασκευασμένο από ένα ελαστικό πολύ ανθεκτικό ύφασμα ενώ το κλείσιμο με velcro επιτρέπει τη ρύθμιση της επι-
θυμητής πίεσης.
• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα  
• Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει 
• Δεν περιέχει neoprene - Χρώμα: μπλε
• Πλάτος 6,5 cm

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ

ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Κωδ. 400

Κωδ. 32

Αυχενικό κολάρο ημίσκληρο μειώνει την κινητικότητα του 
αυχένα και βοηθάει στην πρόληψη του πόνου. Αποτελείται 
από δύο κομμάτια, το μαλακό κολάρο και από μία πλαστική 
επιφάνεια που μπαίνει επιπλέον και αυξάνει την ικανότητα 
ακινητοποίησης. Είναι εξοπλισμένο με κλείσιμο Velcro για 
καλύτερη προσαρμογή.

Περικάρπιο ρυθμιζόμενης πίεσης για την προστασία του 
καρπού. Συνιστάται σε περιπτώσεις τραυματισμού των 
μυών, των τενόντων ή φλεγμονών των αρθρώσεων που 
προκαλούνται από μικρά τραύματα, κόπωση ή υπερπρο-
σπάθεια, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και προληπτικά 
στις αθλητικές δραστηριότητες. Διαθέτει ένα μοναδικό 
ρυθμιζόμενο σύστημα πίεσης και ασφάλισης με Velcro για 
άριστη εφαρμογή.

Ενδείξεις
• Πόνοι στον αυχένα που προκαλούνται συνήθως από φλεγμο-

νές ή συμπίεση των νευρικών ριζών, χρόνιο ή οξύ αυχενι-
κό σύνδρομο, κακώσεις των μυών και των συνδέσμων του 
αυχένα.

• Αφύσικη κίνηση της άρθρωσης του αυχένα που προκαλεί 
ένα τέντωμα ή ρήξη  των συνδέσμων τους (ανισορροπία).

Ενδείξεις
• Τραυματικές παθολογίες: τενοντίτιδα – απλές κακώσεις 

καρπού.
• Αποκατάσταση ή πρόληψη μυϊκών τραυματισμών και φλεγ-

μονών των αρθρώσεων και των τενόντων.
• Ιδανικό κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων.

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  BABY

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΛΑΙΜΟΥ  23-28

ΥΨΟΣ ΛΑΙΜΟΥ  7-9

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  BABY 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΠΟΥ  10-14

Κωδ. 20
# ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ - ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ

Επιγονατίδα ρυθμιζόμενης 
πίεσης μπορεί να λειτουργήσει 
ως ένα προστατευτικό 
βοήθημα για ανθρώπους που 
πάσχουν από τραυματισμούς 
στου μύες, τους τένοντες 
καθώς και πάσης φύσης 
τραυματισμούς του γονάτου.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ
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ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ

Χαρακτηριστικά
Προηγμένο σύστημα διπλού κλειδώματος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την Pavis. Διαθέτει τρία ειδικά μεταλλικά προ-
σθαφαιρούμενα πηχάκια, για το  πάνω, πλάγιο και  κάτω μέρος του χεριού, με ένα κοίλο τμήμα με τη μορφή «κουταλιού» για 
μέγιστη άνεση. Χάρη στο πλήρες άνοιγμα είναι εύκολο να προσαρμοστεί στο χέρι. 
Αποτελείται από δύο διαφορετικά ελαστικά υφάσματα: το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο από ένα πολύ μαλακό βαμβα-
κερό με βελούδινη υφή ύφασμα, που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει και προσφέρει εξαιρετική αίσθηση. Το εξωτερικό 
είναι κατασκευασμένο από ένα ελαστικό πολύ ανθεκτικό ύφασμα ενώ το κλείσιμο με velcro επιτρέπει τη ρύθμιση της επι-
θυμητής πίεσης.
• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα
• Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει 
• Δεν περιέχει neoprene - Αμφιδέξιος - Χρώμα: μπλε

Χαρακτηριστικά
Το σύστημα κλεισίματος με ζώνες Velcro καθιστά εύκολη την χρήση του καθώς και τη ρύθμιση της επιθυμητής πίεσης. Απο-
τελείται από δύο διαφορετικά ελαστικά υφάσματα: το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο από ένα πολύ μαλακό βαμβακερό 
με βελούδινη υφή ύφασμα, που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει και προσφέρει εξαιρετική αίσθηση. Το εξωτερικό είναι 
κατασκευασμένο από ένα ελαστικό πολύ ανθεκτικό ύφασμα.
• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα
• Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει 
• Δεν περιέχει neoprene - Χρώμα: μπλε

ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ (αμφιδέξιος)

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

Κωδ. 36

Κωδ. 37

Πηχεοκαρπικός νάρθηκας για την στήριξη, την προστασία 
και την ακινητοποίηση του καρπού. Είναι αμφιδέξιος και 
διαθέτει ένα προηγμένο και πρακτικό σύστημα κλεισίμα-
τος και προσαρμογής για εύκολη και ανώδυνη εφαρμογή 
στο χέρι.

Νάρθηκας κατάλληλος για όλες τις περιπτώσεις ακινητο-
ποίησης του αντίχειρα σε συνδυασμό με την ακινητοποίη-
ση του καρπού. Διαθέτει τρεις ανατομικά σχεδιασμένες, 
προσθαφαιρούμενες λάμες για την ακινητοποίηση του 
καρπού και του αντίχειρα και μία συμπληρωματική για την 
σταθεροποίηση του αντίχειρα στην επιθυμητή κλίση.

Ενδείξεις
• Τραυματικές παθολογίες: στρεβλώσεις του περιφερικού 

άκρου της κερκίδας,  κατάγματα, τενοντίτιδες.
• Εκφυλιστικές ασθένειες: σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, 

οστεοαρθρίτιδα, αρθροπάθεια, αρθρίτιδα, οξεία ρευματοει-
δή αρθρίτιδα.

• Φάση αποκατάστασης: μετεγχειρητική υποστήριξη του τέ-
νοντα και των μυών.

Ενδείξεις
• Εκφυλιστικές ασθένειες: αρθροπάθεια, σύνδρομο καρπιαί-

ου σωλήνα, οστεοαρθρίτιδα.
• Τραυματικές παθολογίες: στρεβλώσεις του καρπού και του 

μετακαρπίου, κατάγματα, τενοντίτιδες, τραυματισμοί στον 
αντίχειρα.

• Φάση της αποκατάστασης: παρέχει στήριξη των μυών μετά 
από τραυματισμό, μετεγχειρητική υποστήριξη.

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  BABY

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΠΟΥ - ΑΜΦΙΔΕΞΙΟΣ 10-14

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  BABY

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΠΟΥ  10-14

Χαρακτηριστικά
• Υποδοχή στήριξης του αντίχειρα για σωστή εφαρμογή  
• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα - Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει 
• Δεν περιέχει neoprene - Αμφιδέξιος - Χρώμα: μπλε

Χαρακτηριστικά
Αποτελείται από δύο διαφορετικά ελαστικά υφάσματα: το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο από ένα πολύ μαλακό βαμβακε-
ρό με βελούδινη υφή ύφασμα, που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει και προσφέρει εξαιρετική αίσθηση. Το εξωτερικό είναι 
κατασκευασμένο από ένα ελαστικό ύφασμα και κλείσιμο με velcro.
• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα - Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει 
• Δεν περιέχει neoprene - Χρώμα: μπλε

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΟΚΤΩΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΕΣΗΣ

Κωδ. 405

Κωδ. 15

Φάκελος ανάρτησης άνω άκρου κατασκευασμένος από ένα μαλακό ύφασμα που 
αναπνέει. Διαθέτει έναν ιμάντα για την ρύθμιση της επιθυμητής γωνίας του 
χεριού και ένα ανατομικό μαξιλαράκι στο σημείο που έρχεται σε επαφή με το 
λαιμό για την αποφυγή τριβής και ερεθισμών. Εύκολη τοποθέτηση από τον ίδιο 
τον ασθενή με τη χρήση ενός «κλιπ». 
Διατηρεί το αντιβράχιο σε σωστή θέση μετά από τραυματισμούς στον βραχίονα 
ή τον ώμο, μετεγχειρητικά ή κατά την διάρκεια της εφαρμογής γύψου.

Επιστραγαλίδα με ελαστικούς ιμάντες πίεσης έχει σχεδιαστεί για να παρέχει 
υποστήριξη και προστασία στην ποδοκνημική άρθρωση. Σαν ελαστικός επίδε-
σμος τυλίγεται γύρω από τον αστράγαλο και οι ιμάντες σε σχήμα  8 περιορί-
ζουν την απαγωγή και προσαγωγή της άρθρωσης. Το πλήρες άνοιγμα της επι-
στραγαλίδας στο πίσω μέρος και το κλείσιμο με Velcro επιτρέπει την εύκολη 
και ανώδυνη εφαρμογή.

Ενδείξεις
Θλάσεις, κακώσεις του ώμου, του βραχίονα και του αγκώνα, μετεγχειρητική υπο-
στήριξη, πάρεση.

Ενδείξεις
• Διαστρέμματα, τενοντίτιδες, εξαρθρώσεις.
• Παθητική υποστήριξη για να βοηθήσει στη λειτουργική αποκατάσταση του 

αστραγάλου.
• Υποστήριξη και προστασία, στις αθλητικές δραστηριότητες.

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  BABY

ΜΗΚΟΣ ΠΗΧΗ  25-31

ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE

Χαρακτηριστικά
• 100% βαμβάκι σε επαφή με το δέρμα.  Ύφασμα υποαλλεργικό που αναπνέει.
• Δεν περιέχει neoprene. - Χρώμα μπλε 

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Κωδ. 20
Επιγονατίδα ρυθμιζόμενης πίεσης μπορεί να λειτουργήσει ως ένα προστα-
τευτικό βοήθημα για ανθρώπους που πάσχουν από τραυματισμούς στου μύες, 
τους τένοντες καθώς και πάσης φύσης τραυματισμούς του γονάτου. Είναι πλή-
ρως ανοιγόμενη για να φοριέται εύκολα και ανώδυνα, ενώ παράλληλα μπορεί 
να ρυθμιστεί ο βαθμός πίεσης ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες.

Ενδείξεις
• Υποστήριξη της επιγονατίδας, τενοντίτιδες, μυϊκοί τραυματισμοί.
• Παρέχει στήριξη των μυών μετά από τραυματισμό, μετεγχειρητική υποστήριξη.
• Ιδανική κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων.

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  ΒΑΒΥ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΓΟΝΑΤΟΥ 
10cm ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ 22-32
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ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΚΟΛΑΝ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Κωδ. 370

Κωδ. 372

Βερμούδα λιποαναρρόφησης κατασκευασμένη από ένα απο-
κλειστικά απαλό ελαστικό υλικό που αναπνέει για να εξα-
σφαλίζεται η μέγιστη δυνατή άνεση και ευεξία. Παρέχει μια 
σταθερή αλλά ομοιόμορφη πίεση στους ιστούς του δέρμα-
τος, που απαιτείται μετά την επέμβαση λιποαναρρόφησης. 
Για να αποφευχθούν οι μικροτραυματισμοί στο δέρμα, όλες 
οι ραφές είναι εντελώς επίπεδες, ελαστικές και στο εξωτε-
ρικό μέρος του ρούχου. Στο πλάι κλείνει με άγκιστρα καλυμ-
μένα απο μαλακό βελούδο για να μπορεί να φορεθεί εύκολα.
 Διαθέτει ένα μεγάλο και άνετο άνοιγμα στο ύψος των γεννη-
τικών οργάνων και είναι διαθέσιμη σε διάφορα μεγέθη, για 
να χωρέσει τους γοφούς, την κοιλιά, τους μηρούς και τα γό-
νατα όπως απαιτείται.

Κολάν λιποαναρρόφησης κατασκευασμένο από ένα αποκλει-
στικά απαλό ελαστικό υλικό που αναπνέει για να εξασφαλί-
ζεται η μέγιστη δυνατή άνεση και ευεξία. Παρέχει μια στα-
θερή αλλά ομοιόμορφη πίεση στους ιστούς του δέρματος, 
που απαιτείται μετά την επέμβαση λιποαναρρόφησης. Για να 
αποφευχθούν οι μικροτραυματισμοί στο δέρμα, όλες οι ρα-
φές είναι εντελώς επίπεδες, ελαστικές και στο εξωτερικό 
μέρος του ρούχου. Στο πλάι κλείνει με άγκιστρα καλυμμένα 
απο μαλακό βελούδο για να μπορεί να φορεθεί εύκολα. 
Διαθέτει ένα μεγάλο και άνετο άνοιγμα στο ύψος των γεννη-
τικών οργάνων και είναι διαθέσιμη σε διάφορα μεγέθη, για 
να χωρέσει τους γοφούς, την κοιλιά, τους μηρούς και τα γό-
νατα όπως απαιτείται.

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  S M L XL XXL XXXL

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ  
ΓΟΦΩΝ  60-80 75-95 85-105 95-130 130-150 150-170

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  S M L XL XXL XXXL

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ  
ΓΟΦΩΝ  60-80 75-95 85-105 95-130 130-150 150-170

Ενδείξεις
• Συνιστάται μετά από χειρουργική επέμβαση λιποαναρρό-

φησης

Ενδείξεις
• Συνιστάται μετά από χειρουργική επέμβαση λιποαναρρό-

φησης

Κωδ. 370
# ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΠΑΝΟΑΜΑΡΟΦΗΣΗΣ

Βερμούδα λιποαναρρόφησης 
κατασκευασμένη από ένα 

αποκλειστικά απαλό ελαστικό 
υλικό που αναπνέει για να 
εξασφαλίζεται η μέγιστη  

δυνατή άνεση 

ΛΙΠΟΑΝΑΡΟΦΗΣΗ
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ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΚΟΛΑΝ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΘΗΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Κωδ. 373(short) - 374(long)

Κωδ. 377

Κολάν λιποαναρρόφησης κατασκευασμένο από ένα αποκλει-
στικά απαλό ελαστικό υλικό που αναπνέει για να εξασφαλί-
ζεται η μέγιστη δυνατή άνεση και ευεξία. Παρέχει μια στα-
θερή αλλά ομοιόμορφη πίεση στους ιστούς του δέρματος, 
που απαιτείται μετά την επέμβαση λιποαναρρόφησης. Καλύ-
πτει ολόκληρο το κοιλιακό τμήμα κάτω από το στήθος μέ-
χρι τον αστράγαλο (Κωδ. 374) ή μέχρι κάτω από το γόνατο 
(Κωδ. 373).
Για να αποφευχθούν οι μικροτραυματισμοί στο δέρμα, όλες 
οι ραφές είναι εντελώς επίπεδες, ελαστικές και στο εξωτε-
ρικό μέρος του ρούχου. Στο πλάι κλείνει με άγκιστρα καλυμ-
μένα απο μαλακό βελούδο για να μπορεί να φορεθεί εύκολα.
Και οι δύο τύποι έχουν ένα μεγάλο και άνετο άνοιγμα στο 
ύψος των γεννητικών οργάνων και είναι διαθέσιμη σε διά-
φορα μεγέθη, για να χωρέσουν τους γοφούς, την κοιλιά, τους 
μηρούς και τα γόνατα όπως απαιτείται.

Θήκη προσώπου παρέχει άνεση και αποτελεσματικότητα 
μετά την πλαστική χειρουργική επέμβαση και συμβάλλει για 
το καλύτερο αποτέλεσμα της ίδιας της επέμβασης. Μια στα-
θερή αλλά ομοιόμορφη πίεση είναι απαραίτητη συμβάλλο-
ντας στην καλύτερη επούλωση ώστε να αποφεύγεται η δημι-
ουργία οιδημάτων στο εσωτερικό των ιστών. 
Όλες οι ραφές είναι επίπεδες, ελαστικές και εκτίθενται 
προς τα έξω για την αποφυγή μικροτραυματισμών στο δέρ-
μα. Το πίσω κλείσιμο Velcro επιτρέπει να ρυθμίσετε το μέγε-
θος και την επιθυμητή πίεση.

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  S M L XL XXL XXXL

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ  
ΓΟΦΩΝ  60-80 75-95 85-105 95-130 130-150 150-170

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)  REGULAR EXTRA

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 52-57 57-65

Ενδείξεις
• Συνιστάται μετά από χειρουργική επέμβαση λιποαναρρόφησης

Ενδείξεις
• πλαστική στο λαιμό, το πηγούνι, τα μάγουλα 
• πλαστική στα αυτιά
• λίφτινγκ προσώπου

ΘΗΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΜΑΣΤΟΥ 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΑΣΤΟΥ 

Κωδ. 376

Κωδ. 375

Κωδ. 378

Ελαστική θήκη λιποαναρρόφησης για τα χέρια εξασφαλίζει άνεση και   αποτελε-
σματικότητα μετά την πλαστική χειρουργική επέμβαση και συμβάλλει για το βέλ-
τιστο αποτέλεσμα της ίδιας της επέμβασης. Μια σταθερή αλλά ομοιόμορφη πίεση 
είναι απαραίτητη συμβάλλοντας στην καλύτερη επούλωση ώστε να αποφεύγεται 
η δημιουργία οιδημάτων στο εσωτερικό των ιστών. 
Όλες οι ραφές είναι επίπεδες, ελαστικές και εκτίθενται προς τα έξω για την απο-
φυγή μικροτραυματισμών στο δέρμα. Υποαλλεργική κατάλληλη για χρήση σε επα-
φή με το δέρμα.

Μετεγχειρητικός στηθόδεσμος κατασκευασμένος εξολοκλήρου από ελαστικό 
βαμβακερό ύφασμα άνετος και εύκολα εφαρμόσιμος. Διαθέτει ένα εύκολο κλεί-
σιμο με velcro, το οποίο σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την πίεση που εφαρμόζεται 
πάνω από το στήθος, για τη σωστή μετεγχειρητική αποκατάσταση. 

Ζώνη κατασκευασμένη από ελαστικό βαμβακερό ύφασμα άνετη και εύκολη στην 
εφαρμογή. Αποτελείται από ένα ενιαίο τμήμα με ρυθμιζόμενο κλείσιμο Velcro 
πάνω από το στήθος για να ασκείτε μια σταθερή καθοδική πίεση που απαιτείται 
για τη σωστή μετεγχειρητική αποκατάσταση. 

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)    S M L

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΒΡΑΓΧΙΟΝΑ  22-28 28-32 32-36

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)    S M L XL

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΣΤΗΘΟΥΣ  70-80 75-90 80-100 90-105

ΜΕΓΕΘΟΣ (CM)    S M L XL

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΣΤΗΘΟΥΣ  70-77 78-89 90-99 100-115

Ενδείξεις
• Ενδείκνυται μετά από λιποαναρρόφηση και χειρουργικές επεμβάσεις

Ενδείξεις
• Πλήρης ή μερική μαστεκτομή και επακόλουθη αποκατάσταση 
• Επέμβαση αύξησης του μαστού 
• Επέμβαση μείωσης του μαστού λόγω υπερτροφικού μεγέθους
• Επανορθωτική επέμβαση λόγο πτώσης του μαστού 

Ενδείξεις
• Μετά από επεμβάσεις αύξησης ή μείωσης του μαστού
• Mετά από λιποαναρρόφηση
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ΠΕΛΜΑTA ΚΕΦΑΛΩΝ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΠΕΛΜΑTA ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΠΕΛΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ¾ 

ΠΕΛΜΑTA ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Κωδ. RS14

Ανατομικά πέλματα κατασκευασμένα από μαλακή και ανθεκτική σιλικόνη, με μα-
ξιλάρι ανύψωσης των κεφαλών μεταταρσίου και ενίσχυση της ποδικής καμάρας. 
Ειδικά διαμορφωμένα τμήματα στη πτέρνα και στα δάκτυλα (μπλε χρώμα) για 
την απορρόφηση των κραδασμών. Ανακουφίζουν την πίεση του ποδιού στο με-
τατάρσιο και στη πτέρνα ενώ βελτιώνουν το περπάτημα και εξισορροπούν την 
κατανομή του βάρους. Διαθέτουν ειδικές οπές κατά μήκος για τον αερισμό του 
πέλματος. 

Ανατομικά πέλματα κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας σιλικόνη. Ειδικά ση-
μεία διαφορετικής ελαστικότητας στην πτέρνα και το μετατάρσιο βοηθούν στην 
απορρόφηση των κραδασμών. Κατάλληλο για την ορθοστασία, το περπάτημα και 
το τρέξιμο και για όλους τους τύπους υποδημάτων.

Πέλματα ανύψωσης του μεταταρσίου ¾ κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας 
σιλικόνη. Ειδική ενίσχυση με μαξιλάρι σιλικόνης διαφορετικής ελαστικότητας 
στην περιοχή του μεταταρσίου, ενίσχυση της ποδικής καμάρας και της πτέρνας. 
Κατάλληλο για την ορθοστασία, το περπάτημα και τις αθλητικές δραστηριότητες.

Ανατομικοί πάτοι σιλικόνης με εξωτερική υφασμάτινη επένδυση. Ειδικά σημεία 
στην πτέρνα και το μετατάρσιο με σιλικόνη διαφορετικής ελαστικότητας μειώ-
νουν την πίεση στο πόδι και βοηθούν στην απορρόφηση των κραδασμών ενώ βελ-
τιώνουν την κατανομή του σωματικού βάρους.

ΜΕΓΕΘΟΣ  1 2 3 4 5 6

ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ  35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46

ΜΕΓΕΘΟΣ  0 1 2 3 4 5

ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ  35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46

ΜΕΓΕΘΟΣ  0 1 2 3 4 5

ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ  35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46

ΜΕΓΕΘΟΣ  1 2 3 4 5 6

ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ  35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46

Κωδ. 1902030x

Κωδ. 1902010x

Κωδ. RS19

ΠΕΛΜΑ
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ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ ΑΚΑΝΘΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ ΑΚΑΝΘΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΟΠΗ

ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

Κωδ. RS12

Κωδ. TTxx

Κωδ. 1901010x

Κωδ. 1901270x

Κωδ.  1901020x

Κωδ. RS18

Υποπτέρνια κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας σιλικόνη. Διαθέτουν ειδικό μα-
λακό τμήμα (μπλε χρώμα) διαφορετικής πυκνότητας και προστατευτικό χείλος στα-
θεροποίησης της πτέρνας. Κατάλληλα για την θεραπεία της τενοντίτιδας, μυϊκών 
πόνων και άκανθα πτέρνας. Βοηθούν στην σωστή κατανομή του σωματικού βάρους.

Υποπτέρνια για την ανύψωση του σώματος, βοηθούν στην καλύτερη κατανομή του 
βάρους και προσφέρουν ένα υψηλό επίπεδο άνεσης. Είναι κατασκευασμένα από φυ-
σικό φελλό και επικάλυψη από επεξεργασμένο δέρμα που απορροφά τον ιδρώτα.

Υποπτέρνια σιλικόνης κατάλληλα για την πρόληψη και τη θεραπεία τενοντίτιδας, 
άκανθα πτέρνας, μυϊκούς πόνους και γενικά για όλους εκείνους που είναι πολλές 
ώρες όρθιοι, περπατάνε ή αθλούνται.  Διαθέτουν ειδικό μαλακό τμήμα (μπλε χρώμα) 
διαφορετικής πυκνότητας και προστατευτικό χείλος σταθεροποίησης της πτέρνας.

Υποπτέρνια κατασκευασμένα από σιλικόνη υψηλής ποιότητας. Η ειδικά σχεδια-
σμένη οπή στο κέντρο των πελμάτων ανακουφίζει την περιοχή της πτέρνας από 
τους πόνους που προέρχονται από άκανθα, τενοντίτιδες και μυϊκές παθήσεις. 
Απορροφούν τους κραδασμούς κατά το βάδισμα και την άθληση ενώ λόγο του 
λεπτού σχεδιασμού τους μπορούν να φορεθούν σε κάθε είδος παπουτσιού. Μπο-
ρούν να πλυθούν με ήπιο σαπούνι και χλιαρό νερό.

Υποπτέρνια σιλικόνης κατάλληλα για την πρόληψη και τη θεραπεία τενοντίτι-
δας, άκανθα πτέρνας, μυϊκούς πόνους και γενικά για όλους εκείνους που είναι 
πολλές ώρες όρθιοι, περπατάνε ή αθλούνται.  Το προστατευτικό χείλος γύρω 
από τον πάτο βοηθά στην σταθεροποίησης της πτέρνας.

Υποπτέρνια σιλικόνης με εξωτερική υφασμάτινη επένδυση. Ειδικά σχεδιασμένα 
σημεία στο κέντρο του πέλματος με σιλικόνη διαφορετικής ελαστικότητας μει-
ώνουν την πίεση στο πόδι και βοηθούν στην απορρόφηση των κραδασμών ενώ 
βελτιώνουν την κατανομή του σωματικού βάρους.

ΜΕΓΕΘΟΣ  S M L

ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ  35-38 39-42 43-46

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ  S M L

ΝΟΥΜΕΡΟ  35-38 39-42 43-46

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ S (35-40) L (41-46)

ΚΩΔΙΚΟΣ 19010101 19010102

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ S (35-40) L (41-46)

ΚΩΔΙΚΟΣ 19010201  19010202

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ S (35-38) M (38-42) L (41-46)

ΚΩΔΙΚΟΣ 19012701 19012702 19012703

ΜΕΓΕΘΟΣ  S M L

ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ  35-38 39-42 43-46

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ ¨FLEBOLOGICO¨ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ ¨CLASSICO¨ 

ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ  

Κωδ. ΤΤ41

Κωδ. ΤΤ12

Κωδ. ΤC01

Ανατομικό πέλμα κατάλληλο για όλους εκείνους που υποφέρουν από φλεβική 
ανεπάρκεια, έχουν βαριά πόδια και την αίσθηση της έντασης, λόγω φλεβίτιδας, 
θρόμβωσης ή εξέλκωσης. Η ενίσχυση με ίνες άνθρακα στην περιοχή του μετα-
ταρσίου έχει ευεργετική επίδραση και λειτουργεί σαν αντλία που ωθεί το αίμα 
προς την κορυφή, με σκοπό να μειωθεί το πρήξιμο. Η υποστήριξη στην καμάρα 
και το διαφορετικό πάχος ανά σημείο του πέλματος βελτιώνει την κατανομή 
του σωματικού βάρους. Επίσης, μειώνει μικροτραυματισμούς που δημιουργού-
νται κατά το βάδισμα.
Η επικάλυψη του πάτου με νήματα ασημιού, σε συνδυασμό με το airfoam υλικό 
μειώνουν την εφίδρωση στο πόδι προσφέροντας αντιβακτηριδιακή προστασία. 

Ανατομικός πάτος με ενίσχυση στην περιοχή της καμάρας, του μεταταρσίου και 
της πτέρνας για να εξασφαλίζει τη μέγιστη άνεση κατά τη χρήση. Η αντιβακτη-
ριδιακή επένδυση latex διατηρεί τα πόδια στεγνά και αποτρέπει το σχηματισμό 
μυκήτων στα πόδια.

Υφασμάτινος πάτος κατά του ιδρώτα, με ειδική επίστρωση Drytech, με επεξερ-
γασία πλάσματος κρατά το πόδι στεγνό και αεριζόμενο συνεχώς. Ο κεντρικός 
πυρήνας του πάτου έχει ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα που παγιδεύει και εξαλεί-
φει τις οσμές, διατηρώντας το πόδι στεγνό μακριά από καούρες και ερεθισμούς 
που προκαλούνται από την υπερβολική εφίδρωση. 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

ΚΩΔΙΚΟΣ     ΤΤ41

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

ΚΩΔΙΚΟΣ     ΤΤ12

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

ΚΩΔΙΚΟΣ     ΤC01

ΚΩΔΙΚΟΣ : ΤΤ19 (10mm) / TT21 (15mm) / TT22 (20mm)
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ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Μαξιλάρι μεταταρσίου κατασκευασμένο από ελαστικό ύφα-
σμα το οποίο εμπεριέχει εσωτερικά επίθεμα σιλικόνης. 
Προστατεύει και ανακουφίζει από τον πόνο την περιοχή 
του μεταταρσίου που προέρχεται από φλεγμονές και κά-
λους στα πόδια. Πολύ λεπτό και άνετο στη χρήση μπορεί να 
φορεθεί με κάθε είδος παπουτσιού.

Μαξιλάρι μεταταρσίου κατασκευασμένο από σιλικόνη υψη-
λής ποιότητας. Διαθέτει δακτύλιο ο οποίος εφαρμόζει στο 
δεύτερο δάκτυλο του ποδιού για άνετη εφαρμογή και στα-
θεροποίηση. Προστατεύει και ανακουφίζει από τον πόνο 
την περιοχή του μεταταρσίου που προέρχεται από φλεγμο-
νές και κάλους στα πόδια. Πολύ λεπτό και άνετο στη χρήση 
μπορεί να φορεθεί με κάθε είδος παπουτσιού.

Μαξιλάρι μεταταρσίου κατασκευασμένο από σιλικόνη, ιδι-
αίτερα λεπτό μπορεί να εφαρμόσει σε όλα τα υποδήματα 
ακόμα και στα πιο στενά (γυναικεία). Μπορεί να κολλήσει 
απ´ ευθείας επάνω στο παπούτσι. Προστατεύει και ανακου-
φίζει από τον πόνο την περιοχή του μεταταρσίου που προ-
έρχεται από φλεγμονές και κάλους στα πόδια.

Μαξιλάρι μεταταρσίου κατασκευασμένο από υψηλής ποι-
ότητας αντιαλλεργική, αντιβακτηριδιακή , άοσμη σιλικό-
νη. Προστατεύει και ανακουφίζει από τον πόνο την περι-
οχή του μεταταρσίου που προέρχεται από φλεγμονές και 
κάλους στα πόδια κατά την διάρκεια του βαδίσματος. Πολύ 
λεπτό και άνετο στη χρήση μπορεί να φορεθεί με κάθε εί-
δος παπουτσιού. Μπορούν να πλυθούν με ήπιο σαπούνι και 
χλιαρό νερό.

Κωδ. RS21 

Κωδ. RS01 

Κωδ. RS02 

Κωδ. 19060000

ΜΕΓΕΘΟΣ  ONE SIZE

ΜΕΓΕΘΟΣ  ONE SIZE

ΜΕΓΕΘΟΣ  ONE SIZE

ΜΕΓΕΘΟΣ  ONE SIZE

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΤΣΙ

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΝΥΚΤΟΣ «Halux Valgus»

Κατασκευασμένο από σιλικόνη υψηλής ποιότητας χρησιμο-
ποιείται για τον διαχωρισμό του μεγάλου δακτύλου από το 
δεύτερο. Μειώνει τις τριβές και τους ερεθισμούς που μπο-
ρούν να προκληθούν ανάμεσα στο δύο δάκτυλα.

Κατασκευασμένο από σιλικόνη υψηλής ποιότητας χρησιμο-
ποιείται για τον διαχωρισμό των δακτύλων. Λόγο του σχε-
διασμού του μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα δάκτυλα. 
Μειώνει τις τριβές και τους ερεθισμούς που μπορούν να 
προκληθούν ανάμεσα στα δάκτυλα.

Μαξιλάρι για την άρθρωση του μεγάλου δακτύλου κατα-
σκευασμένο από ελαστικό ύφασμα το οποίο εμπεριέχει 
εσωτερικά επίθεμα σιλικόνης. Προστατεύει και ανακουφί-
ζει από τον πόνο που προέρχεται από φλεγμονές που δη-
μιουργούνται από την τριβή μεταξύ της άρθρωσης και του 
παπουτσιού. Πολύ λεπτό και άνετο στη χρήση μπορεί να 
φορεθεί με κάθε είδος παπουτσιού.

Νάρθηκας νυκτός για το μεγάλο δάκτυλο κατασκευασμέ-
νος από μαλακό αφρώδες υλικό εσωτερικά και ειδικό πλα-
στικό υλικό εξωτερικά. Πιέζει συνεχώς το μεγάλο δάκτυ-
λο προς τη σωστή θέση για την αποφυγή της μετακίνησης 
του προς τα υπόλοιπα δάκτυλα. Αν χρησιμοποιείται τακτι-
κά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού μπορεί να επιταχύ-
νει την ανάρρωση. Η σταθεροποίηση του επιτυγχάνεται με 
έναν ειδικό αυτοκόλλητο ιμάντα ο οποίος μετακινεί το δά-
κτυλο στη σωστή θέση.

Κωδ. RS10 

Κωδ. RS06 

Κωδ. RS20 

Κωδ. RS25/D – RS25/S 

ΜΕΓΕΘΟΣ   S M

ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ  35-40 41-46

ΜΕΓΕΘΟΣ  S M L

ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ  35-38 38-42 42-46

ΜΕΓΕΘΟΣ  S M L

ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ  35-38 38-42 42-46

ΜΕΓΕΘΟΣ  ONE SIZE

ΚΩΔΙΚΟΣ  RS25/D – RS25/S
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ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΔΙΚΗ ΚΑΜΑΡΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΕΝIΣΧYΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ

ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΕΩΝ

ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΕΩΝ

ΛΙΜΕΣ ΝΥΧΙΩΝ

Μαξιλαράκια για την ανύψωση της ποδικής καμάρας κατασκευασμένα από φυτι-
κό αντιβακτηριδιακό Latex καλυμμένο με επεξεργασμένο δέρμα. Τοποθετούνται 
εύκολα σε όλα τα υποδήματα και σταθεροποιούνται με αυτοκόλλητη ταινία μέσα 
στο παπούτσι. Κατάλληλα για πλατυποδία.

Μαξιλαράκια ενίσχυσης του μεταταρσίου κατασκευασμένα από φυτικό αντιβα-
κτηριδιακό αφρώδες Latex καλυμμένο με επεξεργασμένο δέρμα. Προστατεύει 
και ανακουφίζει από τον πόνο την περιοχή του μεταταρσίου. Τοποθετούνται εύ-
κολα σε όλα τα υποδήματα και σταθεροποιούνται με αυτοκόλλητη ταινία μέσα 
στο παπούτσι.

Τρίφτης κάλων και σκληρύνσεων για το πέλμα με δύο δια-
φορετικές πλευρές λείανσης.

Τρίφτης από φυσική πέτρα για την αντιμετώπιση των κά-
λων και των σκληρύνσεων του πέλματος.

Λίμες νυχιών με δύο διαφορετικές πλευρές λείανσης.

Κωδ. ΤΤ04 

Κωδ. ΤΤ05 

Κωδ. RN130 

Κωδ. RN134 

ΜΕΓΕΘΟΣ  S M L

ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ  35-38 39-42 43-46

ΜΕΓΕΘΟΣ  1 2 3 4

ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ  35-37 38-40 41-43 44-46

ΚΩΔΙΚΟΣ : 
RN126 Λίμα με καμπύλη 4mm
RN128 Λίμα ευθεία 4mm
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ποιότητα ζωής

• ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ

• ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ

• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

• ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
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ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ´´CERVICAL MEMORY´´ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ´´COMFORT´´ 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ´´PERSONAL FOAM´´ Κωδ. 931

Κωδ. 33101213

Κωδ. 932

Το ορθοπεδικό μαξιλάρι PERSONAL FOAM είναι 
κατασκευασμένο από ένα ειδικό υλικό σε παχύρ-
ρευστο ελαστικό αφρό με νερό. Έχει την δυνατό-
τητα να “αγκαλιάζει” τέλεια πάνω του καθ’ ένα 
από τα σημεία του σώματος που έρχονται σε επα-
φή μαζί του. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του 
είναι ότι εγγυάται άνεση και απαλότητα αλλά και 
εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του σωματι-
κού βάρους στην επιφάνεια του μαξιλαριού. Το 
PERSONAL FOAM αναπτύσσει μια χαλαρωτική δρά-
ση στους αυχενικούς μύες, ώστε να αποφευχθούν 
οι μυϊκοί πόνοι. Η χρήση του βοηθάει το ίδιο το 
σώμα να διατηρεί μια σωστή, ορθή στάση σύμφω-
να με την διάπλαση της αυχενικής περιοχής. Μετά 
την χρήση το μαξιλάρι επανέρχεται στο αρχικό του 
σχήμα.

Ορθοπεδικό μαξιλάρι κατασκευασμένο εσωτερι-
κά από visco - elastic πολυουρεθάνη, απορροφά το 
βάρος και παίρνει  το σχήμα κάθε μέλους του σώ-
ματος που έρχεται σε επαφή μαζί του (memory). 
Κάθε πλευρά του έχει διαφορετικό ύψος, ώστε 
να εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή στο κεφάλι και 
το λαιμό, τόσο στην ύπτια, όσο και στην πλευρική 
θέση κατά την διάρκεια του ύπνου σε όλους τους 
χρήστες. Μπορεί να έχει προληπτική και θεραπευ-
τική δράση ενάντια σε διαταραχές που σχετίζονται 
με τον αυχένα, και σε περιπτώσεις μυϊκών εντάσε-
ων. Διαθέτει μία μαξιλαροθήκη εσωτερική με μι-
κροΐνες και μία εξωτερική από ύφασμα που ανα-
πνέει, ενώ έχει φερμουάρ, για να βγαίνει εύκολα 
και να πλένεται.

Το ανατομικό μαξιλάρι COMFORT είναι κατασκευ-
ασμένο από αφρό πολυουρεθάνιου. Το ανατομικό 
υποβοήθημα που έχει στο εσωτερικό του, εξασφα-
λίζει την καλή στάση του σώματος κατά την διάρ-
κεια του ύπνου κρατώντας σε σωστή θέση τον αυ-
χένα και το κεφάλι, επιτυγχάνοντας έτσι μυοχαλα-
ρωτική δράση. Ένα από τα κυριότερα πλεονεκτή-
ματα του είναι ότι τo μαξιλάρι Comfort  συμβάλει 
στο να απαλύνει ή να εξαφανίζει τους μυϊκούς πό-
νους που εντοπίζονται στη βάση του αυχένα και 
στην ωμοπλάτη, καθώς και τις πρωινές ζαλάδες 
που είναι αποτέλεσμα μιας κακής στάσης του αυ-
χένα κατά την διάρκεια του βραδινού ύπνου.

ANATOMIKA 
MAΞΙΛΑΡΙΑ
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ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ´´CERVICAL MED´´ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕΣΗΣ 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ (Anti-Acaro) ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΥΧΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

Κωδ. 33101210 Κωδ. 943

Κωδ. 934 Κωδ. 944

Κωδ. 942

Ανατομικό μαξιλάρι κατασκευασμένο από μαλα-
κό αφρό πολυουρεθάνης και ελαστικό υλικό. Ο 
αυχένας στηρίζεται στις πλευρές του μαξιλαριού 
οι οποίες είναι πιο ψηλές ενώ το κεφάλι κάθεται 
ακριβώς στο μέσον, ώστε να αποφεύγεται η λόρ-
δωση της αυχενικής μοίρας. Μπορεί να έχει προλη-
πτική και θεραπευτική δράση ενάντια στα συμπτώ-
ματα που σχετίζονται με διαταραχές αυχένα. Επεν-
δυμένο με βαμβακερό αντιαλλεργικό ύφασμα.

Ιδανική στήριξη της πλάτης και της οσφυϊκής πε-
ριοχής. Κατασκευασμένο από πεπιεσμένο αφρό νε-
ρού (latex), παίρνει το σχήμα του σώματος και προ-
σφέρει σωστή στήριξη της ράχης βελτιώνοντας 
την στάση σώματος.
Ανατομικά σχεδιασμένο, έχει δύο ελαστικές ζώνες, 
ώστε να προσαρμόζεται σε καρέκλες, θέσεις αυτο-
κινήτου και αναπηρικά αμαξίδια. Το μαξιλάρι αυτό 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα και έξω από το σπί-
τι και ειδικά στη δουλειά και το αυτοκίνητο.

Το αντιαλλεργικό ανατομικό μαξιλάρι είναι κατα-
σκευασμένο στο εσωτερικό του από ίνες πολυε-
στέρα. Εξασφαλίζει ένα ισορροπημένο υποβοήθη-
μα των αυχενικών σπονδύλων αλλά και την σωστή 
θέση του λαιμού και του κεφαλιού. Ανακουφίζει 
από τους μυϊκούς πόνους, αλλά αυτό που το κάνει 
διαφορετικό από τα άλλα μοντέλα είναι η προλη-
πτική αντιβακτηριδιακή δράση που αναπτύσσει, κα-
θώς και η ανθεκτικότητα του στην ανάπτυξη μυκή-
των. Για τους λόγους αυτούς το αντιαλλεργικό μα-
ξιλάρι (Anti-Acaro) ενδείκνυται κυρίως σε ανθρώ-
πους που υποφέρουν από αναπνευστικές αλλεργί-
ες που προκαλούνται από σκόνη. 

Ιδανική στήριξη, κατασκευασμένο από υψηλής ποι-
ότητας πολυαιρεθάνιο που διατηρεί την σωστή 
στάση του αφαιρώντας το βάρος του σώματος από 
τη σπονδυλική στήλη. Προσφέρει πολύτιμη βοή-
θεια όχι μόνο σε ενήλικες αλλά και σε νέους αν-
θρώπους σχολικής ηλικίας που μπορούν να ωφελη-
θούν από αυτό κατά τις ώρες μελέτης.
Εύκολο να μετακινηθεί, το μαξιλάρι αυτό μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί παντού στο σπίτι, στη δουλειά 
ή κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών.

Ιδανική στήριξη, κατασκευασμένο από πεπιεσμένο 
αφρό νερού και με σχήμα πετάλου που αγκαλιάζει 
απαλά το σώμα και το στηρίζει συνεισφέροντας 
στην σωστή θέση του σώματος, καθώς αφαιρεί το 
βάρος του κεφαλιού από τους ώμους και τη σπον-
δυλική στήλη.
Το μαξιλάρι αυτό επιτρέπει στο άτομο που το χρη-
σιμοποιεί να γέρνει το κεφάλι στην πλάτη της κα-
ρέκλας μειώνοντας τους πόνους του αυχένα. Μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι όταν ξεκουράζε-
στε ή βλέπετε τηλεόραση ή κατά την διάρκεια τα-
ξιδιών (με τρένο, λεωφορείο, αυτοκίνητο και αε-
ροπλάνο). 
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ΖΩΝΗ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ 

ΖΩΝΗ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ 

Κωδ. 897

Κωδ. 895

Η σειρά Slimming – Cell αποτελεί μια ακόμη αποτελεσματι-
κή λύση για τη μείωση του τοπικού πάχους. Είναι κατασκευ-
ασμένη από ένα ειδικό ύφασμα και προσφέρει:
• Τέλεια εφαρμογή
• Εσωτερικά αποτελείται από στρώματα neoprene που 

αυξάνουν την θερμοκρασία του σώματος, ώστε να προ-
κληθεί εφίδρωση και κατά συνέπεια μείωση του τοπι-
κού πάχους.

• Το μικρομασάζ που γίνεται βοηθάει στην σύσφιξη του 
δέρματος.

• Εξαιτίας του όμορφου σχεδιασμού τους οι ζώνες μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια των σπορ 
αλλά και κάτω από τα καθημερινά ρούχα.

• Χρώμα: μαύρο

Η σειρά αδυνατιστικών προϊόντων Salva Linea της Scudotex 
δημιουργήθηκε, για να καλύψει τις ανάγκες ανδρών και γυ-
ναικών που θεωρούν σημαντικό τον έλεγχο του βάρους 
τους, απαλλαγμένοι από τις ατέλειες που προκαλούνται από 
την παρουσία λίπους κυρίως στη μέση, την κοιλιά, τους μη-
ρούς και τους γλουτούς. Είναι μια φυσική και ιδανική λύση 
για τη μείωση του τοπικού πάχους, κατασκευασμένη από 
φυσικό Latex και βαμβάκι τριπλής στρώσης. 
Το κεντρικό στρώμα από φυσικό Latex ανεβάζει τη θερμο-
κρασία του σώματος, αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος, 
ενισχύει την εφίδρωση και συνεχώς μειώνει την λιπώδη 
μάζα στη μέση και την κοιλιά. Το εσωτερικό στρώμα από 
υγιεινό βαμβακερό ύφασμα απορροφά τον ιδρώτα, ενώ δια-
τηρεί το σώμα απόλυτα στεγνό. Χρησιμοποιείται σε άμεση 
επαφή με το δέρμα ενώ για να αυξήσετε την αποτελεσματι-
κότητα του φορέστε το ενώ κάνετε δουλειές στο σπίτι, περ-
πατάτε ή γυμνάζεστε.
Άνετη, ελαφριά και λεπτή προσκολλάτε τέλεια στο σώμα 
και προσφέρει:
• συνεχές και ευεργετικό μικρομασάζ
• αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος και κατά συνέ-

πεια, αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος
• άφθονη έκκριση των ιδρωτοποιών αδένων που βοη-

θούν στη διάλυση και τη μείωση του λίπους
• τέλεια και υγιεινή εφίδρωση

ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ
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ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΛΑΝ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ¾ 

Κωδ. 890 Κωδ. 893

Κωδ. 892

Η σειρά Slimming – Cell αποτελεί μια ακόμη αποτελεσματι-
κή λύση για τη μείωση του τοπικού πάχους. Είναι κατασκευ-
ασμένη από ένα ειδικό ύφασμα και προσφέρει:
• Τέλεια εφαρμογή.
• Εσωτερικά αποτελείται από στρώματα neoprene που 

αυξάνουν την θερμοκρασία του σώματος, ώστε να προ-
κληθεί εφίδρωση και κατά συνέπεια μείωση του τοπι-
κού πάχους.

• Το μικρομασάζ που γίνεται βοηθάει στην σύσφιξη του 
δέρματος.

• Εξαιτίας του όμορφου σχεδιασμού μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν κατά την διάρκεια των σπορ αλλά και 
κάτω από τα καθημερινά ρούχα.

• Χρώμα: μαύρο

Η σειρά αδυνατιστικών προϊόντων Salva Linea της Scudotex 
δημιουργήθηκε, για να καλύψει τις ανάγκες ανδρών και γυ-
ναικών που θεωρούν σημαντικό τον έλεγχο του βάρους 
τους, απαλλαγμένοι από τις ατέλειες που προκαλούνται από 
την παρουσία λίπους κυρίως στη μέση, την κοιλιά, τους μη-
ρούς και τους γλουτούς. Είναι μια φυσική και ιδανική λύση 
για τη μείωση του τοπικού πάχους, κατασκευασμένη από 
φυσικό Latex και βαμβάκι τριπλής στρώσης. 
Το κεντρικό στρώμα από φυσικό Latex ανεβάζει τη θερμο-
κρασία του σώματος, αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος, 
ενισχύει την εφίδρωση και συνεχώς μειώνει την λιπώδη 
μάζα στη μέση, τους μηρούς και τους γλουτούς. Το εσωτε-
ρικό στρώμα από υγιεινό βαμβακερό ύφασμα απορροφά τον 
ιδρώτα, ενώ διατηρεί το σώμα απόλυτα στεγνό. 
Χρησιμοποιείται σε άμεση επαφή με το δέρμα, ενώ για να 
αυξήσετε την αποτελεσματικότητα του φορέστε το ενώ κά-
νετε δουλειές στο σπίτι, περπατάτε ή γυμνάζεστε.
Άνετη, ελαφριά και λεπτή προσκολλάτε τέλεια στο σώμα 
και προσφέρει:
• συνεχές και ευεργετικό μικρομασάζ
• αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος και κατά συνέ-

πεια, αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος
• άφθονη έκκριση των ιδρωτοποιών αδένων που βοη-

θούν στη διάλυση και τη μείωση του λίπους
• τέλεια και υγιεινή εφίδρωση

Η σειρά αδυνατιστικών προϊόντων Salva Linea της Scudotex 
δημιουργήθηκε, για να καλύψει τις ανάγκες ανδρών και γυ-
ναικών που θεωρούν σημαντικό τον έλεγχο του βάρους τους 
απαλλαγμένοι από τις ατέλειες που προκαλούνται από την 
παρουσία λίπους κυρίως στη μέση, την κοιλιά, τους μηρούς 
και τους γλουτούς. Είναι μια φυσική και ιδανική λύση για τη 
μείωση του τοπικού πάχους, κατασκευασμένη από φυσικό 
Latex και βαμβάκι τριπλής στρώσης. 
Το κεντρικό στρώμα από φυσικό Latex ανεβάζει τη θερμο-
κρασία του σώματος, αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος, 
ενισχύει την εφίδρωση και συνεπώς μειώνει την λιπώδη 
μάζα στη μέση, τους μηρούς και τους γλουτούς. Το εσωτε-
ρικό στρώμα από υγιεινό βαμβακερό ύφασμα απορροφά τον 
ιδρώτα, ενώ διατηρεί το σώμα απόλυτα στεγνό.
Χρησιμοποιείται σε άμεση επαφή με το δέρμα, ενώ για να 
αυξήσετε την αποτελεσματικότητα του φορέστε το ενώ κά-
νετε δουλειές στο σπίτι, περπατάτε ή γυμνάζεστε.
Άνετη, ελαφριά και λεπτή προσκολλάτε τέλεια στο σώμα 
και προσφέρει:
• συνεχές και ευεργετικό μικρομασάζ
• αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος και κατά συνέ-

πεια, αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος
• άφθονη έκκριση των ιδρωτοποιών αδένων που βοη-

θούν στη διάλυση και τη μείωση του λίπους
• τέλεια και υγιεινή εφίδρωση
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ΤΣΑΝΤΑ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

ΤΣΑΝΤΑ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

ΤΣΑΝΤΑ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

ΒΑΛΙΤΣΑ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

Κωδ. 200135

Κωδ. 200133

Κωδ. 200129

Κωδ. 200144

Τσάντα ώμου πρακτική και εύχρηστη κατασκευασμένη από 
αδιάβροχο και ανθεκτικό νάιλον που πλένεται. Διαθέτει 
πρακτικά διαχωριστικά για τη τακτοποίηση του ιατρικού 
εξοπλισμού.

Μέγεθος: 245 x 150 x 400 mm
Βάρος: 0,5 Kg

Τσάντα χειρός μεσαίας χωρητικότητας, κατασκευασμένη 
από αδιάβροχο και ανθεκτικό νάιλον που πλένεται. Διαθέ-
τει πρακτικά διαχωριστικά για τη τακτοποίηση του ιατρι-
κού εξοπλισμού.

Μέγεθος: 480 x 310 x 175 mm
Βάρος: 0,8 Kg

Πρακτική τσάντα για το χέρι ή τον ώμο, κατασκευασμένη 
από ένα αδιάβροχο και ανθεκτικό νάιλον. Είναι εξοπλισμέ-
νη με πρακτικές εσωτερικές και εξωτερικές θήκες και δι-
αχωριστικά για τη τακτοποίηση του ιατρικού εξοπλισμού.

Μέγεθος: 550 x 280 x 270 mm
Βάρος: 1 Kg

Βαλίτσα αλουμινίου ανθεκτικής κατασκευής, πρακτική στη 
χρήση και εύκολη στη μεταφορά. Είναι εξοπλισμένη με 
εσωτερικά διαχωριστικά διαμερίσματα για την τακτοποί-
ηση του ιατρικού εξοπλισμού.

Μέγεθος: 450 x 150 x 330 mm
Βάρος: 3 Kg

# ΥΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Πρακτική τσάντα για το χέρι ή τον 
ώμο, κατασκευασμένη από ένα 
αδιάβροχο και ανθεκτικό νάιλον.

Κωδ. 200129

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΥΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ150 151150 151

ΒΑΛΙΤΣΑ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ GEL ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΨΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΨΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΘΕΡΜΟ ΕΠΙΘΕΜΑ  
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ  
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Κωδ. 200145

Κωδ. 600062

Κωδ. 600073

Βαλίτσα αλουμινίου πρακτική, ελαφριά, ανθεκτική και εύ-
κολη στη μεταφορά. Διαθέτει λαβή χειρός και ιμάντα ώμου 
ενώ είναι εξοπλισμένη με εσωτερικά διαχωριστικά διαμε-
ρίσματα για την τακτοποίηση του ιατρικού εξοπλισμού.

Μέγεθος: 440 x 200 x 320 mm
Βάρος: 1,5 Kg

Επίθεμα gel κατάλληλο για όλες τις περιπτώσεις στις οποί-
ες συνιστάται κρυοθεραπεία ή θερμοθεραπεία. Λόγω της 
αποτελεσματικότητας και της πρακτικότητας του, μπορεί 
κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί στο κιτ πρώτων βοηθειών στο 
σπίτι, σε χώρους εργασίας και σε αθλητικούς χώρους.

Κωδ. 852      29cm x 11cm
Κωδ. 850      29cm x 19cm

Χαρακτηριστικά
• Είναι ένα πολλαπλών χρήσεων προϊόν που περιέχει ένα ειδικό μη τοξικό gel το οποίο θερμαίνει γρήγορα στο φούρνο μικροκυ-

μάτων (2-3 λεπτά) και ψύχεται στον καταψύκτη (μία ώρα ή περισσότερο).
• Η αδιάβροχη εξωτερικά υφασμάτινη μεμβράνη, καθώς και αυξημένη αντοχή του, επιτρέπει τη χρήση του σε άμεση επαφή με το δέρμα.
• Ο πρακτικός ρυθμιζόμενος ιμάντας σας επιτρέπει να το στερεώσετε στο επιθυμητό μέρος.
• Για να ζεσταθεί το βάζουμε στο φούρνο μικροκυμάτων, σε μέτρια-υψηλή θερμοκρασία. Συνιστάται να μην το ζεστάνετε σε ζε-

στό νερό, ούτε σε ηλεκτρικό φούρνο, αλλά μόνο σε φούρνο μικροκυμάτων.
• Για να κρυώσει τοποθετήστε το στην κατάψυξη.

Ενδείξεις
• Έχοντας το ζεστό είναι κατάλληλο για μυϊκούς πόνους, πό-

νους στην πλάτη, στον αυχένα, δυσκαμψία του αυχένα και 
για όλες τις περιπτώσεις στις οποίες συνιστάται η χρήση 
ζεστής θεραπείας.

• Έχοντας το κρύο είναι κατάλληλο για ρινορραγίες, υψηλό 
πυρετό, διαστρέμματα, εξαρθρώσεις, θλάσεις, πονόδοντο, 
τσιμπήματα εντόμων και για όλες τις περιπτώσεις στις 
οποίες συνιστάται η χρήση κρύας θεραπείας.

• Σε περίπτωση ευαίσθητου ή ερεθισμένου δέρματος καλό 
είναι να προστατεύετε την πληγείσα περιοχή με αποστει-
ρωμένη γάζα.

Φορητό ψυγείο μεταφοράς ιατρικού εξοπλισμού ή φαρμά-
κων θερμικά μονωμένο με αποκλειστικό υλικό "Ultratherm", 
διατηρεί κρύο για αρκετές ώρες τον εξοπλισμό σας. Καπά-
κι ¨κούνια¨ ανοίγει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Διαθέ-
τει ανατομική λαβή για ασφαλή μεταφορά.

Χωρητικότητα: 6,6 lit
Βάρος: 1,5 Kg

Φορητό ψυγείο μεταφοράς ιατρικού εξοπλισμού ή φαρμά-
κων θερμικά μονωμένο με αποκλειστικό υλικό "Ultratherm", 
διατηρεί κρύο για αρκετές ώρες τον εξοπλισμό σας. Καπά-
κι ¨κούνια¨ ανοίγει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Διαθέ-
τει ανατομική λαβή για ασφαλή μεταφορά.

Χωρητικότητα: 15,2 lit
Βάρος: 2,5 Kg

Επίθεμα κατάλληλο για τη διατήρηση ενός ή περισσοτέρων 
σημείων του σώματος ζεστά. Από τη στιγμή που ενεργοποι-
ηθεί, η θερμή του δράση διατηρείται για μία περίοδο 15 λε-
πτών, ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 

Παγοκύστη κατάλληλη για την άμεση ανακούφιση από τον 
πόνο και το πρήξιμο. Το κρύο διατηρείται για μία περίο-
δο 15 λεπτών, ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλ-
λοντος.

Μέγεθος: 15 x 18 cm
Βάρος: 0,25 Kg

Κωδ. 400097 Κωδ. 400029



ΥΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ152 153152 153

Ταινία στερέωσης μεγάλης αντοχής, ανελαστική, με κολλη-
τική επιφάνεια οξειδίου ψευδαργύρου, 100% βαμβάκι, χα-
ρακωμένη άκρες για εύκολη κοπή με το χέρι, αναπνέει ενώ 
διατηρεί την σταθερότητα έναντι του ιδρώτα.
 
Μέγεθος 3,8cm x 10m  
Χρώμα μπλε, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, άσπρο

Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος, εύκολος να κοπεί με 
το χέρι, προσκολλάται στον εαυτό του και διασφαλίζει την 
σταθερότητα χωρίς γλιστράει λόγω της τριβής και του 
ιδρώτα. Επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει ενώ συνιστά-
ται για παθήσεις των μυών, των αρθρώσεων και των τε-
νόντων.

Μέγεθος: 7,5cm x 4,5m

Αυτοκόλλητος ισχυρός ελαστικός επίδεσμος κατάλληλος 
για αθλητική επίδεση. Η ελαστικότητα του φτάνει περίπου 
στο 130%. Κολλάει ο ένας πάνω στον άλλο όπως εφαρμόζε-
ται πάνω στο σώμα και δεν γλιστράει. Επιτρέπει στο δέρμα 
να αναπνέει. 

Κωδ. 400076 7,5cm x 4,5m 
Κωδ. 400077 10cm x 4,5m

Επίδεσμος συμπίεσης προσαρμόζεται σε όλα τα σημεία του 
σώματος με ευκολία χωρίς να εμποδίζει την κίνηση. Κατάλ-
ληλος για θεραπεία μετά από εξαρθρώσεις, διαστρέμματα, 
θλάσεις. Μπορεί να πλυθεί επανειλημμένα και να ξαναχρη-
σιμοποιηθεί.

Κωδ. 400054 7,5cm x 4m 
Κωδ. 400074 10cm x 4m

Αυτοκόλλητη κολλητική ταινία κινησιοθεραπείας με περί-
που 50% ελαστικότητα, παρόμοια με εκείνη του δέρματος. 
Η κόλλα που χρησιμοποιείται για την ταινία είναι μια υπο-
αλλεργική ακρυλική κόλλα που εφαρμόζεται πάνω στο ύφα-
σμα με μορφή κυμάτων. Δεν περιέχει φάρμακα ή χημικά συ-
στατικά, επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει, είναι ανθεκτική 
στο νερό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερες 
από μία ημέρες έως μία εβδομάδα.

Μέγεθος: 5cm x 5m
Κωδ. 400114 BLU
Κωδ. 400116 PINK
Κωδ. 400117 BLACK
Κωδ. 400118 ORANGE
Κωδ. 400124 YELLOW
Κωδ. 400186 GREEN

ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ 400ml ΨΥΚΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ GEL 150ml 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ PHARMATAPE

ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ PHARMATAPE COLOR 

ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ TNT 

ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ PHYSIOKIN 

ΑΦΡΩΔΗΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ¨ΑΡΑΧΝΗ¨ 

Κωδ. 400031

Κωδ. 400083

Κωδ. 400108

Κωδ. 40007χ

Κωδ. 4000χχ

Κωδ. 4001χχ

Κωδ. 400χχχ

Κωδ. 400072

Ειδικό ψυκτικό σπρέι για γρή-
γορη ανακούφιση από τον 
πόνο και το πρήξιμο. Κατάλλη-
λο για μώλωπες, διαστρέμμα-
τα και μικροτραυματισμούς.

Βάρος: 0,4 Kg

Χάρη στην προσθήκη μέντας 
και αιθέριων ελαίων, το ψυ-
κτικό gel είναι μια φυσική 
λύση για την ανακούφιση του 
πόνου από τραυματισμούς, 
μώλωπες, φλεγμονές και μυ-
ϊκούς πόνους. Απλώστε μια 
επαρκή ποσότητα gel στην πε-
ριοχή που πρέπει να φροντίσε-
τε. Μπορείτε να επαναλάβετε 
τη θεραπεία αρκετές φορές 
την ημέρα.

Βάρος: 0,15 Kg

Ταινία στερέωσης μεγάλης αντοχής, ανελαστική, με κολλη-
τική επιφάνεια οξειδίου ψευδαργύρου, 100% βαμβάκι, χαρα-
κωμένη άκρες για εύκολη κοπή με το χέρι, αναπνέει ενώ δι-
ατηρεί την σταθερότητα έναντι του ιδρώτα. 

Κωδ. 400056 5cm x 14m 
Κωδ. 400112 3,8cm x 14m 
Κωδ. 400120 2,5cm x 14m 

Λεπτή ταινία προφύλαξης του δέρματος από ελαστικό 
αφρό πολυουρεθάνης, εφαρμόζεται πριν επίδεση με ταινί-
ες στερέωσης ώστε να είναι γρήγορη και εύκολη η αφαί-
ρεση τους.

Μέγεθος: 7cm x 27,5 m

Κωδ. 300052



ΥΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ154154 ΥΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 155155

ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΜΑΣΑΖ ΣΑΠΟΥΝΙ 

ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΧΕΡΙΩΝ-ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΠΕΤΑΛΙΕΡΑΚωδ. 13700 Κωδ. ASS50

Κωδ. ASS70

Μπαλάκια από αφρώδες υλικό για την αποκατάσταση του 
χεριού μετά από τραυματισμούς ή χειρουργικές επεμβά-
σεις. 

Διάμετρος 7cm

Βοήθημα εκγύμνασης των ποδιών και των χεριών. Ελαφρύ, 
μεταφέρεται και τοποθετείται εύκολα σε όποιο σημείο θέ-
λουμε. Διαθέτει ρυθμιστή αντίστασης και ιμάντες συγκρά-
τησης των ποδιών. Εύκολη συναρμολόγηση, συσκευασμένο 
σε κουτί σε τρία κομμάτια.

Η φυσική κατασκευή του, η παρουσία της δάφνης και το 
ελαιόλαδο κάνει το σαπούνι Χαλεπιού ένα πραγματικό καλ-
λυντικό. Ενυδατώνει και θρέφει ακόμα και την πιο λεπτή 
και ευαίσθητη επιδερμίδα. Έχει μαλακτικές, προστατευτι-
κές, αντιοξειδωτικές, αντιγηραντικές, αντιβακτηριδιακές, 
τονωτικές, μαλακτικές και ήπια αντιμυκητιακές ιδιότητες. 
Χωρίς προσμίξεις και ζωικά λίπη, καθαρίζει σε βάθος με 
απαλότητα. 
Είναι ένα σαπούνι για την καθημερινή υγιεινή, δεν περιέχει 
συντηρητικά, χρωστικές, πρόσθετα αρώματα ή ζωικές ου-
σίες. Εσωτερικά το σαπούνι είναι πράσινο, λόγω της απο-
κλειστικής παρουσίας του ελαίου δάφνης και του ελαιόλα-
δου, ενώ το εξωτερικό μέρος, λόγω της δράσης αέρα και 
του φωτός έχει καφέ χρώμα.

Φυσική κρέμα για το πρόσωπο, τα χέρια και το σώμα με πολ-
λά φυσικά ενεργά συστατικά, συμπεριλαμβανομένης της 
δάφνης και του ελαιόλαδου από βιολογικές παραγωγές. 
Ενυδατική, μαλακτική και τονωτική, είναι κατάλληλη για 
όλους τους τύπους δέρματος. 

Η χρήση της κρέμας μαζί με το σαπούνι αυξάνει την κατα-
πραϋντική δράση σε περιπτώσεις φαγούρας, εκζέματος, 
ψωρίασης και μυκητίασης ενώ κάνει το δέρμα απαλό, λείο 
και βελούδινο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βάση 
μακιγιάζ, ενυδατική κρέμα, μετά το μπάνιο, κρέμα του μω-
ρού, μετά το ξύρισμα, μετά την αποτρίχωσης, μετά την αντη-
λιακή και σε περιπτώσεις φαγούρας, ξηρού και σκασμένου 
δέρματος ή γενικά στο δέρμα που υποφέρει. Υποαλλεργική, 
απορροφάται γρήγορα. Δεν περιέχει συνθετικά συντηρητι-
κά που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργία ή υπερευαισθησία.

Συσκευασία 200 ml.

Κωδ. 15605075

Πτυσσόμενο εξεταστικό κρεβάτι-βαλί-
τσα από σωληνωτό χαλύβδινο σωλή-
να. Ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος προσκέφα-
λο. Επένδυση από απομίμηση δέρματος 
που πλένεται. Διαθέτει πρακτική τσά-
ντα με λουριά για τη μεταφορά στον 
ώμο. 

Χαρακτηριστικά 
• Βάση για εξεταστικό χαρτί Κωδ. 

600/V
• Μέγεθος: 173 x 61 x 73cm
• Μέγεθος κλειστό: 13 x 86 x 61cm
• Βάρος: 19kg 
• Μέγιστο βάρος χρήστη: 120kg

ΚΡΕΒΑΤΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ Κωδ. 600

Αξεσουάρ
• Βάση για εξεταστικό χαρτί  

Κωδ. 600/V



ΥΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ156156

ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ Κωδ. ASS60

ΣΑΠΟΥΝΙ Κωδ. ASS64

Φυσικό σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών συνιστά-
ται ιδιαίτερα σε άτομα με ευαίσθητο, ευερέθιστο και προ-
βληματικό τριχωτό κεφαλής. Τρέφει τα μαλλιά βελτιώνο-
ντας τη φυσική φωτεινότητα και ζωντάνια. Οι φυσικές ου-
σίες που περιέχει το καθιστούν κατάλληλο για ηλικιωμέ-
νους και παιδιά.

Κατάλληλο για συχνή και καθημερινή χρήση.

Συσκευασία 200 ml.

Φυσικό υγρό σαπούνι, μαλακτικό και τονωτικό, καθαρίζει 
προσεκτικά το δέρμα ιδανικό για το πρόσωπο, τα χέρια και 
το σώμα. Έχει αντιοξειδωτικές, αντισηπτικές και τονωτι-
κές ιδιότητες που ευνοούν τη φυσική ισορροπία του δέρ-
ματος.

Ιδανικό για οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, στο σπίτι, στη 
δουλειά, στο γυμναστήριο, στο ταξίδι.

Συσκευασία 200 ml.






