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Όλα  τα προϊόντα 2S είναι επώνυµα και κατασκευάζονται για τη 2S σε επιλεγµένα εργοστάσια βάσει των προδιαγραφών της εταιρείας µας. 
Η 2S διαθέτει όλες  τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την εταιρεία και τα προϊόντα της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό .

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΟΦ: Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Κατηγορίας I. ISO 9001: 2008. ISO 13485: 2003. Βεβαίωση συµµόρφωσης βάση των απαιτήσεων της  Υπουργικής Απόφασης ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 
   για τη διανοµή ιατροτεχνολογικών προϊόντων . EAN13 Σύστηµα Barcode. Free Sales 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Προσφέρουµε όλες  τις απαραίτητες εγγυήσεις για τα προϊόντα µας, σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η εταιρεία µας διαθέτει Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης µε εξειδίκευση και επάρκεια ανταλλακτικών για όλα µας τα προϊόντα. 
Καλύπτουµε όλες τις τεχνικές ανάγκες σας άµεσα και αποτελεσµατικά. 
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Στη 2S πιστεύουµε
...ότι προκειµένου να δραστηριοποιούµαστε µε επιτυχία στον ιδιαίτερα ευαίσθητο 
χώρο της Υγείας και να ανακουφίζουµε ασθενείς µε τα προϊόντα µας, έχουµε 
υποχρέωση να είµαστε πολύ προσεκτικοί και ιδιαίτερα συνεπείς σε όλα τα στάδια 
της δραστηριότητάς µας.
 
Επενδύουµε σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και δεν διαπραγµατευόµαστε την 
ουσιαστική παροχή βοήθειας και ανακούφισης που µπορεί να προσφέρει ένα 
σωστά κατασκευασµένο προϊόν. Όλα µας τα προϊόντα κατασκευάζονται αποκλει-
στικά για τη 2S σε διεθνώς αναγνωρισµένα εργοστάσια, µε τις ειδικές προδιαγρα-
φές που έχουν τεθεί από την εταιρία και το δικό µας ποιοτικό έλεγχο. Όλα τα προϊό-
ντα φέρουν σήµανση CE και τα εργοστάσια κατασκευής είναι πιστοποιηµένα µε ISO.
 
Επενδύουµε σε αυτό που αποκαλούµε την «οµάδα» µας, η οποία περιλαµβάνει 
όλους µας τους συνεργάτες/πελάτες. Η άµεση και άψογη εξυπηρέτησή σας δίνει 
αξία στη δική σας προσπάθεια την οποία υποστηρίζουµε µε όλες µας τις δυνάµεις. 
Οι άνθρωποι της 2S βρίσκονται δίπλα σας για να σας ενηµερώσουν και να σας 
δειγµατίσουν τα προϊόντα, ενισχύοντας και υποστηρίζοντάς σας σε κάθε βήµα! 

Οι αξίες της συνεργασίας, της υπευθυνότητας, της εστίασης στην κάλυψη των 
αναγκών των πελατών µας και της συνεχούς προσπάθειας για περεταίρω βελτίω-
ση, αποτελούν ιδανικά που η 2S εκτιµά ως στοιχεία της προσωπικότητας των 
ανθρώπων της και των συνεργατών της.
 
Επενδύουµε σε συνεχή έρευνα αγοράς, σε νέες κατασκευές και νέα υλικά, µε στόxo 
τόσο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας όσο και την καλύτερη δυνατή κοστολόγηση. 
Φροντίζουµε ώστε τα προϊόντα µας να είναι οικονοµικά και προσιτά µε την καλύτε-
ρη δυνατή σχέση τιµής και ποιότητας. Επενδύουµε στον εµπλουτισµό του καταλό-
γου µας µε νέα, πιο σύγχρονα και πιο αποτελεσµατικά προϊόντα και παράλληλα 
επενδύουµε στην επέκτασή µας και σε νέους τοµείς του ευρύτερου χώρου της 
Υγείας.
 
Στόχος µας είναι να βρισκόµαστε ένα βήµα πριν από τις ανάγκες των πελατών µας 
στην παροχή υψηλού επιπέδου λύσεων σε θέµατα Υγείας αλλά και άνετης διαβίω-
σης.  Όραµά µας είναι η καθιέρωση της 2S στον ευρύτερο χώρο της Υγείας, ως του 
πιο αξιόπιστου συνεργάτη στην παροχή ποιοτικών προϊόντων και λύσεων, µε 
συνέπεια και αµεσότητα, και παράλληλα η διαρκής εξέλιξή µας, ως έµπρακτη 
απόδειξη του αδιάκοπου ενδιαφέροντός µας για την κάλυψη των νέων αναγκών.
 



ΜΕΓΕΘΗ

ΚΟΛΑΡΟ ΣΚΛΗΡΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 
ΜΕ ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΟ
Κωδ.: 10.00.001

Αυχενικό κολάρο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό,  µε υπο-
σιάγωνο στήριγµα.  ∆ιαθέτει ρυθµιζόµενο ύψος & το τελεί-
ωµα είναι από αφρώδες υλικό επενδεδυµένο µε δερµατίνη. 
Κλείνει µε Velcro

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια του λαι-
µού σας και βρείτε το µέγεθός 
σας 

S
34cm
36cm

M
36cm
38cm

L
38cm
40cm

XL
40cm
42cm

ΚΟΛΑΡΟ ΣΚΛΗΡΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 
ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΟ
Κωδ.: 10.00.002

Αυχενικό κολάρο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό. Ρυθµίζε-
ται στο ύψος και σταθεροποιεί τον αυχένα. Το τελείωµα είναι 
από αφρώδες υλικό επενδεδυµένο µε δερµατίνη. Κλείνει µε 
Velcro

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια του λαι-
µού σας και βρείτε το µέγεθός 
σας 

S
34cm
36cm

M
36cm
38cm

L
38cm
40cm

XL
40cm
42cm

ΚΟΛΑΡΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ
Κωδ.: 10.00.003

Κολάρο από σκληρό αφρώδες υλικό. Αεριζόµενο, αντιαλ-
λεργικό, µη τοξικό.  Κλείνει µε Velcro 

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια του λαι-
µού σας και βρείτε το µέγεθός 
σας 

S
34cm
36cm

M
36cm
38cm

L
38cm
40cm

XL
40cm
42cm

Αυχένας



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΑΧΕΟ�ΑΥΧΕΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 
ΜΕ ΜΕΤΩΠΙΑΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ �MINERVA”
Κωδ.: 10.00.009

Νάρθηκας από θερµοδιαµορφώσιµο υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής έξι σηµείων στήριξης για στήριξη της γνάθου, 
του ινιακού οστού, της κεφαλής και της θωρακικής περιοχής. Εργονοµικός και εύκολος στη χρήση.

ΜΕΓΕΘΗ ΛΑΙΜΟΣ ΩΜΟΙ

Μετρήστε την περιφέρεια του λαιµού σας και την περιφέρεια των ώµων και 
βρείτε το µέγεθός σας

S
34cm
36cm

M
36cm
38cm

L
38cm
40cm

S
70cm
90cm

M
90cm

110cm

L
110cm
130cm

ΚΟΛΑΡΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κωδ.: 10.00.008

Κολάρο από άκαµπτο υλικό PVC µε επένδυση αφρώδους υλικού 
και βαµβακερού υφάσµατος. Στηρίζει και ακινητοποιεί πλήρως τον 
αυχένα, τη γνάθο και το ινιακό οστό. Ειδική κατασκευή ώστε να φέ-
ρει οπές τραχειοστοµίας και να επιτρέπει στην περιοχή να αερίζεται.

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια του λαι-
µού σας και βρείτε το µέγεθός 
σας 

S
34cm
36cm

M
36cm
38cm

L
38cm
40cm

XL
40cm
42cm

ΚΟΛΑΡΟ PHILADELPHIA
Κωδ.: 10.00.007

Kολάρο από άκαµπτο, φιλικό στο δέρµα υλικό. Παρέχει 
πλήρη στήριξη του αυχένα αλλά και της γνάθου και του ινι-
ακού οστού. ∆ιατίθεται και µε τραχειακή οπή.

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια του λαι-
µού σας και βρείτε το µέγεθός 
σας 

S
34cm
36cm

M
36cm
38cm

L
38cm
40cm

XL
40cm
42cm

ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ 6,5 cm ή 8,5 cm
Κωδ.: 10.00.005 / 10.00.006

Kολάρο εύκαµπτο από αφρώδες υλικό µε επένδυση βαµβακερού υφάσµατος και ύψος 6,5cm ή 8,5cm. Μπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Τα υλικά του είναι αεριζόµενα και αντιαλλεργικά. Μπορεί να πλυθεί.

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια του λαιµού σας και βρείτε το µέγεθός σας S
34cm
36cm

M
36cm
38cm

L
38cm
40cm

XL
40cm
42cm
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ZΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 
NEOPRENE � ONE SIZE
Κωδ.: 10.07.002

Ζώνη από ύφασµα neoprene, αυτοκόλλητη. Παρέχει 
στήριξη και θερµότητα στην µέση, την κοιλιά και τα πλευρά. 
Λειτουργεί και ως ζώνη αδυνατίσµατος καθώς ενισχύει την 
εφίδρωση της περιοχής στηρίζοντας ταυτόχρονα τους µύες 
και το δέρµα για αποφυγή χαλάρωσης.

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 
ΕΛΑΣΤΙΚΗ
Κωδ.: 10.01.006

Ζώνη από ελαστικό βαµβακερό ύφασµα υψηλής ποιότητας 
και αντοχής, αεριζόµενη, αυτοκόλλητη. Μετεγχειρητική 
στήριξη της κοιλιάς, της µέσης και των πλευρών. 

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια της µέσης σας και βρείτε το µέγεθός σας
S

75cm
85cm

M
85cm
95cm

L
95cm

105cm

XL
105cm
115cm

2ΧL
115cm
125cm

3XL
125cm
135cm

4XL
135cm
145cm

ΖΩΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
�ΤΥΠΟΥ GIBAUD�
Κωδ.: 10.01.013 / 10.01.012

Ζώνη από ειδικά επεξεργασµένο , υποαλλεργικό ελαστικό 
βαµβακερό υλικό. Παρέχει θερµότητα στην περιοχή της µέ-
σης και της κοιλιάς. Ενδείκνυται για προβλήµατα ευαισθη-
σίας κυκλοφορικού, ψύξεων και ρευµατικών πόνων.  ∆ιατί-
θεται µε Velcro ή ως σωλήνας.

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια της µέ-
σης σας και βρείτε το µέγεθός σας 
σύµφωνα µε τον πίνακα:

S
75cm
85cm

M
85cm
95cm

L
95cm

105cm

XL
105cm
115cm

Κορµός



ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
NEOPRENE, ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ONE SIZE
Κωδ.: 10.01.015

Zώνη από ύφασµα neoprene, αεριζόµενη, ιδιαίτερα άνετη χάρη στα πρόσθετα µέρη από µαλακό αεριζόµενο βαµβακερό 
ύφασµα µε 4 µπανέλες στήριξης και 2 επιπλέον µπανέλες στο ζωνάκι από ιµάντες το οποίο λειτουργεί σαν δεύτερη, πρόσθετη 
ζώνη στήριξης. Ζώνη πολλαπλών παθήσεων, υψηλής στήριξης. 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΠΟΛ�
ΛΑΠΛΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΗΜΕ 
ΟΣΦΥΪΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ
Κωδ.: 10.01.022
Ζώνη από ελαστικό βαµβακερό ύφασµα διπλής περιέλιξης υψη-
λής ποιότητας και αντοχής, αυτοκόλλητη, µε µπανέλες στήριξης 
και προσθαφαιρούµενο οσφυϊκό µαξιλαράκι για στήριξη και µασάζ 
στην περιοχή της µέσης. 

.  

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια της µέσης σας 
και βρείτε το µέγεθός σας 

1
70cm
90cm

2
90cm

120cm

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΕΛΑΣΤΙΚΗ, ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ, ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Κωδ.: 10.01.014 / 10.01.019

Ζώνη από ελαστικό βαµβακερό ύφασµα υψηλής ποιότητας και αντοχής αεριζόµενη, αυτοκόλλητη, µε 4 µπανέλες στη µέση και 
2 επιπλέον µπροστά. ∆ιαθέτει επιπλέον ελαστικούς ιµάντες ασφαλείας για ακόµη µεγαλύτερη στήριξη. Υποστηρίζει 8 διαφορε-
τικά σηµεία. ∆ιατίθεται σε ύψος 26cm και 32cm.

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια της µέσης σας και βρείτε το µέγεθός σας S
70cm
80cm

M
80cm
90cm

L
90cm

100cm

XL
100cm
110cm

2XL
110cm
120cm

3XL
120cm
135cm

4XL
135cm
145cm

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΧΙΑΣΤΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ
Κωδ.: 10.01.009

Ζώνη από ελαστικό ύφασµα αεριζόµενη, αυτοκόλλητη, µε 
4 µπανέλες και ιµάντες χιαστί για πρόσθετη πλευρική στήρι-
ξη. 
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΑΧΕΟ�ΟΣΦΥΪΚΟΣ �ΤAYLOR�
Κωδ.: 10.06.020
Νάρθηκας από ελαστικό αεριζόµενο ύφασµα µε λάµες αλουµινίου στήριξης της µέσης και της σπονδυλικής στήλης. Ρυθµίζεται 
καθ' ύψος. Οι υποµασχάλιες τιράντες φέρουν µαξιλαράκια για µεγαλύτερη άνεση. Βελτιώνει τη σωστή στάση του κορµού και 
προλαµβάνει την κύφωση και τις παραµορφώσεις της σπονδυλικής στήλης. 

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια της µέσης σας και βρείτε το µέγεθός σας S
70cm
80cm

M
80cm
90cm

L
90cm

100cm

XL
100cm
110cm

2XL
110cm
120cm

3XL
120cm
135cm

4XL
135cm
150cm

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ ΤΡΙΩΝ 
ΣΗΜΕΙΩN, ONE SIZE
Κωδ.: 10.06.004

Νάρθηκας από ελαφρύ κράµα αλουµινίου, µε επένδυση 
από βαµβακερά µαξιλαράκια στα σηµεία επαφής. Ρυθµίζε-
ται οριζόντια και κάθετα, µε πρόσθια κινητή πλάκα για κα-
λύτερη εφαρµογή στο στέρνο, οπίσθια πλάκα εφαρµογής 
και οπίσθια αυτοκόλλητη ζώνη. Η κεντρική ηβική πλάκα ε-
ξασφαλίζει µεγαλύτερη ακινητοποίηση. Επιτρέπει την ηµι-
καθιστή θέση, βελτιώνει τη σωστή στάση του κορµού, προ-
λαµβάνει την κύφωση και τις παραµορφώσεις. 

ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΥΦΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
Κωδ.: 10.06.005
Ιµάντας από ελαστικό βαµβακερό ύφασµα υψηλής ποιότητας 
και αντοχής αεριζόµενος. ∆ιαθέτει µπανέλες για την υποστήρι-
ξη της ράχης, τιράντες και ωµίτες µε οπίσθια διασταύρωση. Εν-
δείκνυται για προσωρινή και µόνιµη χρήση, εφαρµόζεται εύκο-
λα κάτω από τα ρούχα χωρίς να διακρίνεται. Βελτιώνει την ορ-
θή στάση του κορµού κατά τη βάδιση, στάση, εργασία κλπ.

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια της µέ-
σης σας και βρείτε το µέγεθός σας 

S
70cm
80cm

M
80cm
90cm

L
90cm

100cm

XL
100cm
110cm

ΖΩΝΗΟΣΦΥΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 
ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Κωδ.: 10.01.001

Ζώνη από ελαστικό βαµβακερό ύφασµα υψηλής ποιότητας 
και αντοχής, αεριζόµενη, αυτοκόλλητη, µε 4 µεταλλικές ή 
θερµοπλαστικές µπανέλες για στήριξη της µέσης. 

ΜΕΓΕΘΗ
Μετρήστε την περιφέρεια της µέσης σας και βρείτε το µέγεθός σας 

S
75cm
85cm

M
85cm
95cm

L
95cm

105cm

XL
105cm
115cm
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ΖΩΝΗΟΣΦΥΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
ΜΕ ΖΩΝΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κωδ.: 10.01.011

Ζώνη από ύφασµα neoprene, αεριζόµενη µε µικροπόρους, 
αυτοκόλλητη, µε 4 µπανέλες κι επιπλέον αυτοκόλλητο ζω-
νάκι ασφαλείας. Παρέχει θερµότητα και στήριξη 

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια της µέσης σας και βρείτε το µέγεθός σας 
S

75cm
85cm

M
85cm
95cm

L
95cm

105cm

XL
105cm
115cm

2ΧL
115cm
125cm

3XL
125cm
135cm

4XL
135cm
145cm



ΚΗΛΕΠΙ∆ΕΣΜΟΣ ΑΜΦΙ∆ΕΞΙΟΣ 
ή ∆ΙΠΛΟΣ  � ONE SIZE
Κωδ.: 10.06.032

Κηλεπίδεσµος µε ιµάντες από ελαστικό ύφασµα, ρυθµιζό-
µενος στην περιφέρεια, µε δύο µαξιλαράκια πολυουραιθά-
νης, επενδυµένα µε ύφασµα. Τα µαξιλαράκια / επιθέµατα εί-
ναι προσθαφαιρούµενα και η θέση τους είναι ρυθµιζόµενη, 
οπότε ο κηλεπίδεσµος µπορεί να τοποθετηθεί είτε ως αρι-
στερός είτε ως δεξιός είτε και ως διπλός. 

ΖΩΝΗ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ ,
ONE SIZE
Κωδ.: 10.01.018

Ζώνη από ελαστικό αεριζόµενο ύφασµα, µε µεγάλο 
µαξιλαράκι πολυουραιθάνης µε βαµβακερή υποαλλεργική 
επένδυση. Το µαξιλαράκι είναι αποσπώµενο και τοποθετεί-
ται ανάλογα µε το σηµείο άνεσης του κάθε ασθενούς. Η 
ζώνη στερεώνεται µε Velcro.

ΣΠΑΣΟΥΑΡ
Κωδ.: 10.06.002

Από 100% βαµβακερό ύφασµα το οποίο περιλαµβάνει 
ελαστικούς ιµάντες για τη συγκράτηση των ανδρικών 
γεννητικών οργάνων (ειδικά των ηλικιωµένων που έχουν 
υποστεί χαλάρωση). 

ΜΕΓΕΘΗ

S, M, L, XL
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ΖΩΝΗ ΣΤΕΡΝΟΤΟΜΗΣ
Κωδ.: 10.01.016

Ζώνη από ελαστικό βαµβακερό ύφασµα υψηλής ποιότητας 
και αντοχής αεριζόµενη µε τιράντες ρύθµισης του ύψους 
και οπίσθιο κλείσιµο µε Velcro. Στηρίζει την περιοχή του 
θώρακα και του στέρνου.

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια του θώ-
ρακά σας και βρείτε το µέγεθός 
σας

S
80cm
90cm

M
90cm

100cm

L
100cm
110cm

XL
110cm
120cm

ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΛΕΙ∆ΩΝ �ΟΚΤΩΕΙ∆ΗΣ�
Κωδ.: 10.06.030
Ιµάντας επίδεσης σε οκτώ σηµεία µε εσωτερική επένδυση 
για µεγαλύτερη άνεση. Ρυθµίζεται µε άνετους ιµάντες. 
Εύκολος στην εφαρµογή, άνετος ακόµα και για µακροχρό-
νια χρήση.

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια των ώ-
µων σας και βρείτε το µέγεθός 
σας σ

S
70cm
80cm

M
80cm
90cm

L
90cm

100cm

XL
100cm
110cm

ΒΕΡΜΟΥ∆Α ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ Α∆ΥΝΑ�
ΤΙΣΜΑΤΟΣ NEOPRENE
Κωδ.: 10.01.021
Παντελόνι από neoprene το οποίο καλύπτει το στοµάχι, 
την κοιλιά, τους γλουτούς και τους µηρούς, µε φερµουάρ 
για έυκολη εφαρµογή. Παρέχει θερµότητα και στήριξη, 
βοηθά στην αποφυγή τραυµατισµών κατά την άθληση και 
στην απώλεια βάρους. 
.

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια της µέσης σας και βρείτε το µέγεθός σας
S

70cm
80cm

L
90cm

100cm

XL
100cm
115cm

XXL
115cm
130cm

M
80cm
90cm



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ
Κωδ.: 10.06.001

Φάκελος ανάρτησης από βαµβακερό ύφασµα µε τιράντες για 
ρύθµιση του ύψους και µαξιλαράκι για µεγαλύτερη άνεση στην 
περιοχή του αυχένα. Τοποθετεί τον αγκώνα σε κάµψη 90 
µοιρών.

ΜΕΓΕΘΗ
Mετρήστε το µήκος του χεριού σας (ώµος-καρπός) και βρείτε το µέγεθός 
σας, 

S
34cm
38cm

M
38cm
44cm

L
44cm
50cm

XL
50cm
58cm

2XL
58cm
66cm

ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΧΕΡΙΟΥ � 
ONE SIZE
Κωδ.: 10.06.015

Ιµάντας κατασκευασµένος από µαλακό βαµβακερό υλικό 
µε υποαλλεργική επένδυση, ρυθµιζόµενος. Συγκρατεί το 
άνω άκρο ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη κυκλοφορία 
του αίµατος και να µη φορτίζεται ο ώµος µε το βάρος του. 
Μαξιλαράκι για µεγαλύτερη άνεση στην περιοχή του 
αυχένα.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΛΕΙ∆ΑΣ�ΩΜΟΥ
Κωδ.: 10.06.007

Φάκελος από βαµβακερό ύφασµα µε επένδυση, ρυθµιζόµε-
νος. Ακινητοποιεί πλήρως τον βραχίονα και τον ώµο ενώ 
θέτει τον αγκώνα σε κάµψη 90 µοιρών.

ΜΕΓΕΘΗΜΕΓΕΘΗ
Mετρήστε το µήκος του χεριού σας (ώµος-καρπός) και βρείτε το µέγεθός 
σας, 

S
34cm
38cm

M
38cm
44cm

L
44cm
50cm

XL
50cm
58cm

2XL
58cm
66cm

Ώµος



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ � ONE SIZE 
Κωδ.: 10.06.016

Ανατοµικό µαξιλάρι κατασκευασµένο από αφρολέξ, επενδεδυµένο µε ύφασµα. ∆ιαθέτει ανατοµικό κοίλωµα, ιµάντες ακινητοποίησης καρπού και εγκάρσια αυτοκόλλητη θωρακική ζώνη στήρι-
ξης. ∆ιατίθεται µε διαφορετικό εύρος απαγωγής (5 °, 30°, 45°-60°).

ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΩΜΟΥ�ΒΡΑΧΙΟΝΑ � ONE SIZE
Κωδ.: 10.06.031

Αντιαλλεργικός ρυθµιζόµενος ιµάντας µε ελαστική 
εγκάρσια φάσα και ρυθµιζόµενη τιράντα. Τοποθετεί τον 
αγκώνα σε κάµψη 90 µοιρών χωρίς να καταργεί πλήρως 
την κινητικότητα του ώµου.
. 

ΩΜΙΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΑΜΦΙ∆ΕΞΙΟΣ
Κωδ.: 10.06.035

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια του ώµου σας και βρείτε το µέγεθός σας S
34cm
38cm

M
38cm
44cm

L
44cm
50cm

XL
50cm
58cm

2XL
58cm
66cm

ΩΜΙΤΗΣ NEOPRENE, ΑΜΦΙ∆ΕΞΙΟΣ
Κωδ.: 10.06.034
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Ωµίτες από ειδικά επεξεργασµένα, υποαλλεργικά υλικά για στήριξη και παροχή θερµότητας στην περιοχή του ώµου. 
Τοποθετούνται τόσο στον αριστερό όσο και στον δεξιό ώµο.



ΑΓΚΩΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
Κωδ.: 10.03.001

Επιαγκωνίδα από ελαστικό ύφασµα. Στηρίζει τον αγκώνα 
και προκαλεί βαθµιαία συµπίεση στα µαλακά µόρια και 
στους ιστούς αυξάνοντας την αιµατική ροή. 

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια του αγκώνα σας και βρείτε το µέγεθός σας S
22cm
25cm

M
25cm
28cm

L
28cm
31cm

XL
31cm
34cm

2XL
34cm
37cm

ΑΓΚΩΝΑΣ ΕΠΙΚΟΝ∆ΥΛΙΤΙ∆ΑΣ 
NEOPRENE ΜΕ ∆ΕΣΤΡΑ
Κωδ.: 10.03.002

Επιαγκωνίδα από neoprene µε πόρους αερισµού µε 
ενίσχυση και δέστρα για ισχυρότερη στήριξη. Ρυθµίζει την 
πίεση στην περιοχή των κονδύλων του αγκώνα. 

. 

ΑΓΚΩΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Κωδ.: 10.03.003

Επιαγκωνίδα από ελαστικό ύφασµα διπλής περιέλιξης υψηλής 
ποιότητας και αντοχής µε ενίσχυση από δύο µεγάλα επιθέµατα σι-
λικόνης. Περιβάλλει πλήρως µύες, συνδέσµους και τένοντες, αυ-
ξάνει την αιµάτωση της περιοχής, βοηθά στην ταχύτερη απορρό-
φηση αιµατωµάτων, οιδηµάτων, φλεγµονών, οµαλοποιεί µετεγχει-
ρητικά µικροπαραµορφώσεις µαλακών ιστών, προκαλεί βαθµιαία 
συµπίεση και µυϊκή σταθεροποίηση. 

Αγκώνας



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
Κωδ.: 10.03.007

Ανατοµική σχεδίαση από θερµοδιαµορφώσιµο υλικό µε µαλακή επένδυση. 
Πολυκεντρικός µηχανισµός (ROM) ρύθµισης κάµψης/έκτασης σε διάφορες 
θέσεις. Βοηθά στον προοδευτικό έλεγχο της κινητικότητας. Ιδανικός για 
συντηρητική αποκατάσταση σε κατάγµατα ή εξαρθρήµατα. 

ΜΕΓΕΘΗ
Μετρήστε το µήκος του βραχίονά σας (από τον ώµο έως τον αγκώνα) και 
βρείτε το µέγεθός σας 

S
22cm
28cm

M
28cm
34cm

L
34cm
40cm
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ΑΓΚΩΝΑΣ ΕΠΙΚΟΝ∆ΥΛΙΤΙ∆ΑΣ 
TENNIS ELBOW, ONE SIZE
Κωδ.: 10.07.007

Υποστηρικτικός ιµάντας του αγκώνα από ύφασµα neoprene 
αεριζόµενο. ∆ιαθέτει επίθεµα σιλικόνης και ιµάντα 
ασφαλείας. Εξασφαλίζει στήριξη στους τένοντες και 
συµπίεση στην περιοχή των κονδύλων του αγκώνα.

ΑΓΚΩΝΑΣ NEOPRENE,
ONE SIZE
Κωδ.: 10.07.013

Αγκώνας από ύφασµα neoprene µεγάλης αντοχής και 
ελαστικότητας µε µικροπόρους αερισµού. Παρέχει στήριξη 
στην περιοχή και ανακουφίζει από διάφορες παθήσεις. Έχει 
ενσωµατωµένη θήκη για την εφαρµογή ζεστού ή κρύου 
επιθέµατος. 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 
�ROM�, ONE SIZE
Κωδ.: 10.03.006

Ανατοµική σχεδίαση από µεταλλικό υλικό µε µαλακή επένδυση. 
Πολυκεντρικός µηχανισµός (ROM) ρύθµισης κάµψης/έκτασης σε 
διάφορες θέσεις. Ιδανικός για συντηρητική αποκατάσταση σε κατάγµατα 
ή εξαρθρήµατα. 

ΑΓΚΩΝΑΣ NEOPRENE ΜΕ ΥΠΟ�
ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ
Κωδ.: 10.03.004

Επιαγκωνίδα από neoprene αεριζόµενο µε µαξιλαράκι 
προστατευτικό. Στηρίζει τον αγκώνα και προκαλεί βαθµιαία 
συµπίεση, ενώ προστατεύει κατά την άθληση ή την εργασία

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια του αγκώνα σας και βρείτε το µέγεθός σας 
S

22cm
25cm

M
25cm
28cm

L
28cm
31cm

XL
31cm
34cm

2XL
34cm
37cm
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ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ NEOPRENE ΜΕ 
∆ΕΣΤΡΑ, ONE SIZE
Κωδ.: 10.07.003

Περικάρπιο από ύφασµα neoprene, µε δέστρα για στήριξη. 
Προσφέρει σταθεροποίηση και έλεγχο του καρπού. Αφορά 
σε ελαφριές βλάβες και είναι αποτελεσµατικό και σε 
προληπτική στήριξη για άθληση ή εργασία.

ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 
∆ΕΣΤΡΑ, ONE SIZE
Κωδ.: 10.02.002

Περικάρπιο από ελαστικό αεριζόµενο ύφασµα, µε δέστρα 
για στήριξη. Προσφέρει σταθεροποίηση και έλεγχο του 
καρπού. Αφορά σε ελαφριές βλάβες και είναι αποτελεσµα-
τικό και σε προληπτική στήριξη για άθληση ή εργασία.

ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ NEOPRENE ΜΕ 
ΤΡΥΠΑ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ, ONE SIZE
Κωδ.: 10.07.004

Περικάρπιο από ύφασµα neoprene, για στήριξη του καρπού. 
Αφορά ελαφριές βλάβες. Είναι αποτελεσµατικό και σε 
προληπτική στήριξη για άθληση ή εργασία.

Καρπός / ∆άκτυλα



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ 
NEOPRENE ΑΜΦΙ∆ΕΞΙΟΣ, 
ONE SIZE
Κωδ.: 10.07.006

Νάρθηκας - περικάρπιο από neoprene µε λάµα για πλήρη 
ακινητοποίηση του αντίχειρα. Περιορίζει την κινητικότητα 
του αντίχειρα µε παράλληλη στήριξη του καρπιαίου 
σωλήνα. Μπορεί να εφαρµοστεί τόσο στο αριστερό όσο και 
στο δεξί χέρι.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΡΠΟΥ�ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ �30cm� 
ΑΜΦΙ∆ΕΞΙΟΣ, ONE SIZE
Κωδ.: 10.07.015

Νάρθηκας από neoprene µε δύο λάµες (πάνω-κάτω) για 
πλήρη ακινητοποίηση του καρπού και του αντιβραχίου. 
Άνετη εφαρµογή µε εσωτερική επένδυση και κορδόνια 
ρύθµισης. Μπορεί να εφαρµοστεί τόσο στο αριστερό όσο και 
στο δεξί χέρι.

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ
Κωδ.: 10.02.012

Θερµοπλαστικός νάρθηκας ακινητοποίησης του αντίχειρα, 
της καρποµετακαρπιαίας και µετακαρποφαλαγγικής 
άρθρωσης. ∆ιαθέτει εσωτερική υφασµάτινη επένδυση. 
Κατάλληλος για προσωρινή και µόνιµη χρήση.   

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια του 
καρπού σας και βρείτε το µέγεθός 
σας 

S
15cm
19cm

M
20cm
24cm

Αριστερό/
∆εξί
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ ΜΕ 
∆ΕΣΤΡΑ NEOPRENE, ΑΜΦΙ∆ΕΞΙΟΣ, 
ONE SIZE
Κωδ.: 10.07.011

Νάρθηκας από ύφασµα neoprene, µε προσθαφαιρούµενη 
λάµα αλουµινίου και δέστρα για ακινητοποίηση του καρπού 
και του πηχεοκαρπίου. Σταθεροποιεί τον καρπό απαγορεύο-
ντας τις κινήσεις κάµψης-έκτασης  αλλά αφήνει τα δάκτυλα 
ελεύθερα και λειτουργικά. ∆ιαθέτει δύο θήκες για την 
εισαγωγή της λάµας αλουµινίου. Ανάλογα µε την θήκη που 
θα χρησιµοποιηθεί µπορεί να εφαρµοστεί στο αριστερό ή 
στο δεξί χέρι.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ ΜΕ 
∆ΕΣΤΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΑΜΦΙ∆ΕΞΙΟΣ, 
ONE SIZE
Κωδ.: 10.07.012

Νάρθηκας από ελαστικό ύφασµα, µε προσθαφαιρούµενη 
λάµα αλουµινίου και δέστρα για ακινητοποίηση του καρπού 
και του πηχεοκαρπίου. Σταθεροποιεί τον καρπό απαγορεύο-
ντας τις κινήσεις κάµψης-έκτασης  αλλά αφήνει τα δάκτυλα 
ελεύθερα και λειτουργικά. ∆ιαθέτει δύο θήκες για την 
εισαγωγή της λάµας αλουµινίου. Ανάλογα µε την θήκη που 
θα χρησιµοποιηθεί µπορεί να εφαρµοστεί στο αριστερό ή 
στο δεξί χέρι.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΟΣ ΜΕ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΣΤΡΑ 
NEOPRENE, ΑΜΦΙ∆ΕΞΙΟΣ, ONE SIZE
Κωδ.: 10.07.014

Νάρθηκας από ύφασµα neoprene, µε προσθαφαιρούµενη 
λάµα αλουµινίου και δέστρα για ακινητοποίηση του καρπού 
και του πηχεοκαρπίου και επιπλέον λάµα ακινητοποίησης 
του αντίχειρα. Σταθεροποιεί τον καρπό απαγορεύοντας τις 
κινήσεις κάµψης-έκστασης και ακινητοποιεί τον αντίχειρα.  
Τα υπόλοιπα δάκτυλα παραµένουν ελεύθερα. ∆ιαθέτει δύο 
θήκες για την εισαγωγή της λάµας αλουµινίου. Ανάλογα µε 
την θήκη που θα χρησιµοποιηθεί µπορεί να εφαρµοστεί στο 
αριστερό ή στο δεξί χέρι.



ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ 
ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
Κωδ.: 10.02.010
Θερµοπλαστικός νάρθηκας ανάπαυσης σε νευρολογικές παθή-
σεις ή µετατραυµατικές καταστάσεις. Σταθεροποιεί το χέρι σε λει-
τουργική θέση βοηθώντας στην αποφυγή της δυσκαµψίας κα-
θώς και των συνεπειών της πτώσης άκρας χειρός σε νευρολογι-
κές παθήσεις. ∆ιαθέτει τρεις ιµάντες στερέωσης και εσωτερική 
υφασµάτινη επένδυση. 

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια του 
καρπού σας και βρείτε το µέγεθός 
σας 

S
15cm
19cm

M
20cm
24cm

Αριστερό/
∆εξί

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ 
ΚΑΡΠΟΥ�ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ
Κωδ.: 10.02.013
Θερµοπλαστικός νάρθηκας στήριξης του καρπού και του 
αντιβραχίου. Ακινητοποιεί και σταθεροποιεί την περιοχή µε 
τρεις ιµάντες στερέωσης. ∆ιαθέτει εσωτερική υφασµάτινη 
επένδυση. 

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια του 
καρπού σας και βρείτε το µέγεθός 
σας 

S
15cm
19cm

M
20cm
24cm

Αριστερό/
∆εξί

∆ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 
ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΩΝ ΜΕ 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ∆ΑΚΤΥΛΩΝ
Κωδ.: 10.02.014
Θερµοπλαστικός νάρθηκας µε εσωτερική επένδυση από µαλακό 
βαµβακερό ύφασµα έκτασης του καρπού και των µετακαρπίων 
µε έλεγχο των δακτύλων. Χρησιµοποιείται µετατραυµατικά και 
µετεγχειρητικά και βοηθά στην αποφυγή των συρρικνώσεων και 
της δυσκαµψίας. 

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια του 
καρπού σας και βρείτε το µέγεθός 
σας 

S
15cm
19cm

M
20cm
24cm

Αριστερό/
∆εξί
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ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ 
∆ΑΚΤΥΛΩΝ ΧΕΡΙΟΥ
Κωδ.: 10.06.003

Νάρθηκες κατασκευασµένοι από ειδικό πλαστικό µε αερο-
φόρες οδούς. Τοποθετούν σε έκταση την πρώτη φαλαγγο-
φαλαγγική άρθρωση των δακτύλων.  Συγκρατούν και ακι-
νητοποιούν.

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ∆ΑΚΤΥΛΩΝ ΛΩΡΙ∆Α 
�ZIMMER�
Κωδ.: 10.06.021

Νάρθηκες ακινητοποίησης ενός ή και περισσοτέρων 
δακτύλων. Εξωτερικά αποτελούνται από αλουµίνιο, ενώ 
εσωτερικά διαθέτουν ειδική επίστρωση υποαλλεργικού 
πολυαιθέρα. Κάθε λωρίδα µπορεί να κοπεί στο επιθυµητό 
σηµείο.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ∆ΑΚΤΥ�
ΛΩΝ �BASEBALL, TOAD�
Κωδ.: 10.06.038

Νάρθηκες από εύκαµπτο ελαφρύ αλουµίνιο µε εσωτερική 
επένδυση από ειδικό αφρώδες ελαστικό. Ακινητοποιούν την 
πρώτη και την δεύτερη φάλαγγα των δακτύλων, εφαρµόζο-
νται εύκολα και µπορούν να πλυθούν.

S, M, L

ΜΕΓΕΘΗΜΕΓΕΘΗ

S, M, L



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆Α ΕΛΑΣΤΙΚΗ
Κωδ.: 10.04.002

Επιγονατίδα από ελαστικό ύφασµα για ελαφριά στήριξη της 
περιοχής του γονάτου. Αφορά ελαφριές βλάβες στην περιο-
χή.

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆Α ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ 
ΣΤΕΦΑΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΤΡΕΣ 
Κωδ.: 10.04.004
Επιγονατίδα από ελαστικό ύφασµα διπλής περιέλιξης υψηλής 
ποιότητας και αντοχής µε προσθήκη στεφανιού ενίσχυσης από 
σιλικόνη στην περιοχή του γονάτου. Με δέστρες για καλύτερη 
στήριξη της άρθρωσης του γονάτου.

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
& ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Κωδ.: 10.04.001

Επιγονατίδα από ειδικά επεξεργασµένο, υποαλλεργικό ελαστι-
κό βαµβακερό υλικό. Στηριζει και προκαλεί θερµότητα στην 
περιοχή του γονάτου. Προκαλεί βαθµιαία συµπίεση στα 
µαλακά µόρια και στους ιστούς αυξάνοντας τη ροή του αίµατος.  

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια ττου γονάτου σας και βρείτε το µέγεθός σας S
34cm
36cm

M
36cm
38cm

L
38cm
41cm

XL
41cm
44cm

2XL
44cm
47cm

Γόνατο/Μηροκνηµική



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆Α ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΣΤΑ�
ΘΕΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΪΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ, 
NEOPRENE
Κωδ.: 10.04.017
Επιγονατίδα neoprene µε επένδυση, στηρίγµατα στα πλάγια και 
ελαστικές δέστρες για στήριξη των χιαστών. Ενδείκνυται για 
κακώσεις των πλαγίων συνδέσµων και ρήξεις προσθίου και 
οπισθίου χιαστού.
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ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆Α ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΕΦΑ�
ΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΠΛΑΪΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ∆ΕΣΤΡΕΣ 
Κωδ.: 10.04.006
Επιγονατίδα από ελαστικό ύφασµα διπλής περιέλιξης υψηλής 
ποιότητας και αντοχής µε µαξιλαράκι στην περιοχή του 
γονάτου και δύο ελάσµατα στα πλαϊνά για καλύτερη στήριξη 
όλης της περιοχής. 

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆Α NEOPRENE
Κωδ.: 10.04.013

Επιγονατίδα από neoprene µε προσθήκη ενίσχυσης στην 
περιοχή του γονάτου και δέστρες για έλεγχο της συµπίεσης 
και µεγαλύτερη προστασία. Παρέχει άνετη κίνηση της άρ-
θρωσης του γονάτου

ΜΕΓΕΘΗ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆Α ΜΕ ΠΛΑΪΝΑ
ΕΛΑΣΜΑΤΑ, NEOPRENE
Κωδ.: 10.04.012

Επιγονατίδα από neoprene µε προσθήκη ενίσχυσης στην 
περιοχή του γονάτου και δέστρες για έλεγχο της συµπίεσης 
και µεγαλύτερη προστασία. Τα πλαϊνά ελάσµατα ενισχύουν 
την προστασία της περιοχής και υποστηρίζουν τους πλάγι-
ους συνδέσµους. 

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆Α NEOPRENE 
�ΚΛΕΙΣΤΗ�
Κωδ.: 10.04.009

Επιγονατίδα από neoprene. Παρέχει άνετη κίνηση της άρ-
θρωσης του γονάτου και προστασία κατά την άθληση ή την 
εργασία από ελαφριές κακώσεις,

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆Α NEOPRENE ΜΕ 
ΠΛΑΪΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ �ΚΛΕΙΣΤΗ�
Κωδ.: 10.04.010

Επιγονατίδα από neoprene µε πλαϊνά ελάσµατα. Παρέχει 
άνετη κίνηση της άρθρωσης του γονάτου και προστασία 
κατά την άθληση ή την εργασία από ελαφριές κακώσεις,

ΓΟ
ΝΑ

ΤΟ
 / 

Μ
Η

ΡΟ
ΚΝ

Η
Μ

ΙΚ
Η

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια ττου γονάτου σας και βρείτε το µέγεθός σας S
34cm
36cm

M
36cm
38cm

L
38cm
41cm

XL
41cm
44cm

2XL
44cm
47cm

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια ττου γονάτου σας και βρείτε το µέγεθός σας S
34cm
36cm

M
36cm
38cm

L
38cm
41cm

XL
41cm
44cm

2XL
44cm
47cm



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΓΟΝΑΤΟΥ �IMMOBILIZER� ΜΕ 
∆ΕΣΤΡΕΣ, ONE SIZE
Κωδ.: 10.04.008

Νάρθηκας ακινητοποίησης γονάτου. Παρέχει µετεγχειρητι-
κή στήριξη σε διαφόρων ειδών επεµβάσεις του γονάτου µε 
πλάγιους και οπίσθιους αυτοκόλλητους µηχανισµούς µε 
µπανέλες, επένδυση από ύφασµα αντιαλλεργικό και 
αεριζόµενο και αυτοκόλλητους ιµάντες. 

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆Α ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ 
∆ΕΣΤΡΕΣ, NEOPRENE
Κωδ.: 10.04.014

Επιγονατίδα από neoprene  η οποία παρέχει υψηλή σταθερο-
ποίηση του γονάτου αλλά και έλεγχο της κίνησης χάρη στις 
µεταλλικές αρθρώσεις εκατέροθεν.

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια ττου γονάτου σας και βρείτε το µέγεθός σας 

S
34cm
36cm

M
36cm
38cm

L
38cm
41cm

XL
41cm
44cm

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆Α ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΕ ΑΡ�
ΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΕΣΤΡΕΣ, NEOPRENE
Κωδ.: 10.04.015

Επιγονατίδα neoprene ανοιχτή, η οποία παρέχει υψηλή 
σταθεροποίηση και έλεγχο της κίνησης του γονάτου χάρη στην 
άρθρωση και στις δέστρες που διαθέτει. Το πλήρες άνοιγµα που 
διπλώνει παρέχει ευκολία στη χρήση.

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια ττου γονάτου σας και βρείτε το µέγεθός σας 

S
34cm
36cm

M
36cm
38cm

L
38cm
41cm

XL
41cm
44cm

2XL
44cm
47cm

3XL
47cm
50cm

4XL
50cm
54cm
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ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆Α NEOPRENE ΑΝΟΙ�
ΧΤΗ, ONE SIZE
Κωδ.: 10.07.008

Επιγονατίδα από neoprene µε προσθήκη ενίσχυσης στην 
περιοχή του γονάτου. Παρέχει άνετη κίνηση της άρθρωσης 
του γονάτου, ενώ το πλήρες άνοιγµά της που διπλώνει 
παρέχει ευκολία στην εφαρµογή.

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆Α NEOPRENE ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΠΛΑΪΝΑ ΣΤΗΡΙΓ�
ΜΑΤΑ, ONE SIZE
Κωδ.: 10.07.009

Επιγονατίδα neoprene µε προσθήκη ενίσχυσης στην περιοχή 
του γονάτου. Παρέχει υψηλή σταθεροποίηση χάρη στα πλαϊνά 
στηρίγµατα, τα οποία είναι αποσπώµενα και µπορούν να 
τοποθετηθούν στο σηµείο που απαιτείται στήριξη. Το πλήρες 
άνοιγµά της που διπλώνει παρέχει ευκολία στην εφαρµογή.

ΥΠΟΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΙΚΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ 
�STRAP�, ONE SIZE
Κωδ.: 10.04.016
Ιµάντας neoprene που στηρίζει το γόνατο ασκώντας πίεση 
στον τένοντα του τετρακέφαλου. Βελτιώνει τη σταθερότητα 
και µειώνει το άλγος. Ιδανικός για ελαφριές κακώσεις της 
επιγονατίδας, χονδροπάθεια και τενοντίτιδα (jumper’s 
knee).
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2XL
44cm
47cm



ΜΕΓΕΘΗ

22

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΙΣΧIΟΥ NEOPRENE
Κωδ.: 10.04.024

Νάρθηκας από ύφασµα neoprene για παροχή θερµότητας 
και στήριξης των µαλακών µορίων της περιοχής του ισχίου, 
µε ιµάντες εφαρµογής στη λεκάνη, στο ισχίο και στο µηρό. 
∆ιαθέτει προσθαφαιρούµενη µεταλλική λάµα για µεγαλύ- 
τερη στήριξη.

ΜΕΓΕΘΗ
Μετρήστε την περιφέρεια της µέσης σας και βρείτε το µέγεθός σας 

S
70cm
80cm

M
80cm
90cm

L
90cm

100cm

XL
100cm
115cm

2XL
115cm
130cm

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΙΣΧIΟΥ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
Κωδ.: 10.04.025

Νάρθηκας από θερµοδιαµορφώσιµο υλικό µε εσωτερική 
επένδυση από ύφασµα µε πολυκεντρικό µηχανισµό ρύθ-
µισης κάµψης-έκτασης και προσαγωγής-απαγωγής. Πα-
ρέχει στήριξη της λεκάνης, του ισχίου και του µηρού. Ιδα-
νικός για µετεγχειρητική αποκατάσταση αλλά και αποκα-
τάσταση καταγµάτων και εξαρθρηµάτων. 

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια της λεκάνης σας και την περιφέρεια του µη-
ρού σας και συµβουλευτείτε τον εφαρµοστή σας ως προς το σωστό 
µέγεθος για εσάς.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ ΜΟΙΡΕΣ, 
60cm/40cm � ONE SIZE
Κωδ.: 10.04.007
Νάρθηκας στήριξης γονάτου µε ρύθµιση κλίσης (µοίρες) 
που µπορεί να φτάνει µέχρι τον αστράγαλο. Σταθεροποιητι-
κοί ιµάντες και πλάγιες µεταλλικές µπανέλες στηρίζουν 
όλο το πόδι. Με αφαίρεση ή προσθήκη τµηµάτων µπορεί να 
αυξοµειώνει το µήκος του από 40cm ως 60cm. Ιδανικός για 
αστάθεια γονάτου, ρήξη πλαγίων συνδέσµων, ρήξη χιαστού 
συνδέσµου, αποκατάσταση τραυµάτων.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΗΣ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Κωδ.: 10.04.020
Κατασκευή από ελαφρύ κράµα αλουµινίου υψηλής ποιότη-
τας και αντοχής  µε εσωτερική επένδυση και σταθεροποιη-
τικούς ιµάντες. Ο πολυκενρικός µηχανισµός ρυθµίζει την 
κάµψη- έκταση σε διάφορες θέσεις (µοίρες). ∆ιαθέτει πλά-
για κονδυλικά επιθέµατα για άνεση στην εφαρµογή. Ιδανι-
κός για µακρά χρήση σε µετεγχειρητική αποκατάσταση.

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια ττου γονάτου σας και βρείτε το µέγεθός σας 
S

34cm
36cm

M
36cm
38cm

L
38cm
41cm

XL
41cm
44cm

2XL
44cm
47cm

ΠΕΡΙΜΗΡΙ∆Α NEOPRENE
Κωδ.: 10.04.022

Κατασκευασµένη από αεριζόµενο neoprene απορροφά τον 
ιδρώτα µε αντιαλλεργική µη τοξική δράση, βοηθά στην 
επανένταξη στην άθληση ή στην εργασία, µετά από 
κακώσεις ή θλάσεις των µυών του µηρού.

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια του µηρού σας και βρείτε το µέγεθός σας 

S
48cm
52cm

M
52cm
57cm

L
57cm
62cm

XL
62cm
70cm

2XL
70cm
78cm

ΠΕΡΙΚΝΗΜΙ∆Α NEOPRENE
Κωδ.: 10.04.023

Κατασκευασµένη από αεριζόµενο neoprene απορροφά τον 
ιδρώτα µε αντιαλλεργική µη τοξική δράση, βοηθά στην 
επανένταξη στην άθληση ή στην εργασία, µετά από 
κακώσεις ή θλάσεις.

ΜΕΓΕΘΗ
Μετρήστε την περιφέρεια της γάµπας σας και βρείτε το µέγεθός σας 

S
29cm
32cm

M
32cm
35cm

L
35cm
38cm

XL
38cm
42cm

2XL
42cm
48cm
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ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙ∆Α ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΕΛΑΣΤΙΚΗ
Κωδ.: 10.05.004
Επιστραγαλίδα από ελαστικό ύφασµα διπλής περιέλιξης, µε 
επιθέµατα σιλικόνης στους αστραγάλους για µεγαλύτερη 
προστασία στην περιοχή.

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια του αστραγάλου σας και βρείτε το µέγεθός σας S
24cm
26cm

M
26cm
28cm

L
28cm
31cm

XL
31cm
34cm

2XL
34cm
37cm

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙ∆Α ΕΛΑΣΤΙΚH
Κωδ.: 10.05.001

Επιστραγαλίδα από ελαστικό ύφασµα, κλειστή για µεγαλύτερη 
συγκράτηση της φτέρνας. Προληπτικά χρησιµοποιείται για 
αποφυγή θλάσεων, ελαφρές κακώσεις της ποδοκνηµικής, 
πολύ ελαφρές θλάσεις αστραγάλου.

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙ∆Α ΕΛΑΣΤΙΚΗ, 
ΕΞΩ ΠΤΕΡΝΑ
Κωδ.: 10.05.013
Επιστραγαλίδα από ελαστικό υλικό, µε ανοικτή πτέρνα η οποία 
παρέχει υποστήριξη και συµπίεση. Χρησιµοποιείται σε απλές 
κακώσεις ποδοκνηµικής, διαστρέµµατα, θλάσεις, σε περιόδους 
αποκατάστασης, για πρόληψη – αποθεραπεία.

Αστράγαλος/Ποδοκνηµική



ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙ∆Α ΜΕ ΠΛΑΪΝΕΣ ΤΡΙ�
ΓΩΝΙΚΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ NEOPRENE
Κωδ.: 10.05.014
Επιστραγαλίδα από ύφασµα neoprene, αεριζόµενο µε εσωτερι-
κές τριγωνικές µπανέλες προσθαφαιρούµενες. Εµποδίζει τις 
πλάγιο-πλάγιες κινήσεις και βοηθά στην µετατραυµατική απο-
κατάσταση διαστρεµµάτων, κακώσεων και παθήσεων των τε-
νόντων και των συνδέσµων.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟ∆ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΜΕ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΡ�
∆ΟΝΙΑ, NEOPRENE
Κωδ.: 10.05.003

Νάρθηκας από neoprene, µε µεταλλικά ελάσµατα, κορδό-
νια και δέστρες για µεγαλύτερη στήριξη του αστραγάλου. 
Χρησιµοποιείται σε περιόδους αποθεραπείας, σε κακώσεις 
ποδοκνηµικής, διαστρέµµατα και θλάσεις. 

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙ∆Α ΕΞΩ ΠΤΕΡΝΑΣ 
NEOPRENE ΟΚΤΩΕΙ∆ΟΥΣ ΤΥΠΟΥ, 
ONE SIZE
Κωδ.: 10.07.010

Επιστραγαλίδα από neoprene ανοικτή στη φτέρνα για µεγα-
λύτερη στήριξη του αστραγάλου. Στηρίζει την περιοχή και 
αυξάνει την αιµατική ροή βοηθώντας στην αποθεραπεία  
κακώσεων των µυών αλλά και στην πρόληψη κατά τη διάρ-
κεια άθλησης ή εργασίας.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟ∆ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ 
AIRCAST,  ONE SIZE
Κωδ.: 10.05.005

Νάρθηκας από πλαστικό µε δέστρες και δύο θύλακες αέρα 
στα πλαϊνά για σταθεροποίηση στην περιοχή της ποδοκνη-
µικής άρθρωσης. Προσφέρει πλήρη ακινητοποίηση στις 
πλάγιες κινήσεις και βοηθά στην αποκατάσταση κακώσεων 
και διαστρεµµάτων. 

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙ∆Α ΕΞΩ ΠΤΕΡΝΑΣ, 
NEOPRENE, ΜΕ ∆ΕΣΤΡΑ
Κωδ.: 10.05.002
Επιστραγαλίδα από neoprene, ανοιχτή στη πτέρνα για µεγαλύ-
τερη στήριξη του αστραγάλου.  Προαιρετικά χρησιµοποιεί-
ται και δέστρα για µεγαλύτερη σταθερότητα. 
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ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙ∆Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΟΣ
Κωδ.: 10.05.019

Επιστραγαλίδα µε επιθέµατα σιλικόνης περιµετρικά της πε-
ριοχής του αχιλλείου τένοντα για υποστήριξη και ενσωµα-
τωµένο υποπτέρνιο σιλικόνης για ευθυγράµµιση και υπο-
στήριξη όλης της φτέρνας. Παρέχεται και δεύτερο υποπτέρ-
νιο στην συσκευασία για την ευθυγράµµιση και των δύο πο-
διών.

ΑΣ
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 / 
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Η

Μ
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ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια του αστραγάλου σας και βρείτε το µέγεθός σας S
24cm
26cm

M
26cm
28cm

L
28cm
31cm

XL
31cm
34cm

2XL
34cm
37cm

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια του αστραγάλου σας και βρείτε το µέγεθός σας 

S
24cm
26cm

M
26cm
28cm

L
28cm
31cm

XL
31cm
34cm

2XL
34cm
37cm



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΚΡΟΥ 
ΠΟ∆ΟΣ �AFO� ΕΣΩ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Κωδ.: 10.05.006

Νάρθηκας ακινητοποίησης και στήριξης του αστραγάλου 
από θερµοπλαστικό υλικό, µε 3 δέστρες για καλύτερη στή-
ριξη. Πολύ λεπτός προκειµένου να µπορεί να φορεθεί µέσα 
από το παπούτσι. Ιδανικός για σταθεροποίηση της βάδισης 
σε διάφορες µετεγχειρητικές καταστάσεις, πάρεση του πε-
ρονιαίου νεύρου ή παράλυση άκρου ποδός.

ΜΕΓΕΘΗ

Ζητήστε το σωστό µέγεθος 
σύµφωνα µε το µέγεθος του 
παπουτσιού σας.

S
35cm
37cm

M
38cm
40cm

L
40cm
44cm
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 
ΑΚΡΟΥ ΠΟ∆ΟΣ
Κωδ.: 10.05.007

Νάρθηκας ακινητοποίησης ποδοκνηµικής από θερµοπλα-
στικό, µε εσωτερική επένδυση από µαλακό ύφασµα και µε 
τρεις δέστρες για καλύτερη στήριξη. Λειτουργεί και ως νάρ-
θηκας ηρεµίας, γιατί διαθέτει υποστηρικτικό τµήµα στο πέλ-
µα σε σχήµα «Ταφ», το οποίο µπορεί να αφαιρεθεί κατά 
βούληση.

ΜΕΓΕΘΗ

Ζητήστε το σωστό µέγεθος 
σύµφωνα µε το µέγεθος του 
παπουτσιού σας.

S
35cm
37cm

M
38cm
40cm

L
40cm
44cm
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ 
ΠΟ∆ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΜΕ ΜΟΙΡΕΣ

Νάρθηκας ποδοκνηµικής, τύπου µπότα, κατασκευασµένος 
από ελαφρύ και άκαµπτο πλαστικό υψηλής ποιότητας και 
αντοχής. Περιέχει εσωτερική επένδυση από µαλακό ύφα-
σµα και αφρολέξ, προσφέροντας µεγαλύτερη άνεση. ∆ιαθέ-
τει πολυκεντρικό µηχανισµό για τον έλεγχο της κάµψης και 
της έκτασης της ποδοκνηµικής άρθρωσης.

Η σόλα είναι ανατοµικά διαµορφωµένη, αντιολισθητική,     
ιδανική για να απορροφά τους κραδασµούς και να βοηθά 
στη βάδιση. Η εφαρµογή και η ρύθµιση της συµπίεσης γίνο-
νται µε αυτοκόλλητους ιµάντες µε κλείσιµο velcro. Η χρήση 
του νάρθηκα υποστηρίζει την ποδοκνηµική άρθρωση, επι-
τρέποντας περιορισµένες κινήσεις µε ασφάλεια.



Θερµικά πλεκτά

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆Α ΠΛΕΚΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ
Κωδ.: 10.04.037

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙ∆Α ΠΛΕΚΤΗ ΕΛΑΣΤΙ�
ΚΗ
Κωδ.: 10.05.023

ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΠΛΕΚΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ
Κωδ.: 10.02.018

ΖΩΝΗ ΠΛΕΚΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ
Κωδ.: 10.01.030

ΑΓΚΩΝΑΣ ΠΛΕΚΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
Κωδ.: 10.03.008

ΣΕΙΡΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

Τα συγκεκριµένα πλεκτά είναι ιδανικά για την πρόκληση 
θερµότητας στους µύες ενώ παράλληλα ασκούν πίεση 
στα µαλακά µόρια ανακουφίζοντας το άλγος, και βοηθώ-
ντας στην αποκατάσταση ελαφρών κακώσεων και 
τραυµατισµών. Ιδανικά και για προβλήµατα οστεοαρθρίτι-
δας, για σηµαντική ανακούφιση ειδικά κατά τη χειµερινή 
περίοδο.

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια του αστραγάλου σας και βρείτε το µέγεθός σας 

S
24cm
26cm

M
26cm
28cm

L
28cm
31cm

XL
31cm
34cm

2XL
34cm
37cm

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια ττου γονάτου σας και βρείτε το µέγεθός σας 

S
34cm
36cm

M
36cm
38cm

L
38cm
41cm

XL
41cm
44cm

2XL
44cm
47cm

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια του καρπού σας και βρείτε το µέγεθός σας 

S
15cm
18cm

M
19cm
21cm

L
22cm
24cm

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια της µέσης σας και βρείτε το µέγεθός σας 

S
70cm
80cm

M
80cm
90cm

L
90cm

100cm

XL
100cm
110cm

2XL
110cm
120cm

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια του αγκώνας σας και βρείτε το µέγεθός σας 

S
22cm
25cm

M
25cm
28cm

L
28cm
31cm

XL
31cm
34cm

2XL
34cm
37cm



Παιδική σειρά

ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ, ONE SIZE
Κωδ.: 10.09.012
Προσφέρει προστασία στον καρπό από καταπόνηση, ή κατά 
την άθληση. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά 
διαφόρων ηλικιών χάρη στην ελαστικότητά του.

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΑΓΚΩΝΑΣ ΜΕ ∆ΕΣΤΡΑ
Κωδ.: 10.09.019
Επιαγκωνίδα neiprene µε δέστρα. Υποστηρίζει τον αγκώνα, 
βοηθά στην αποθεραπεία ελαφρών κακώσεων και 
προστατεύει κατά την διάρκεια της άθλησης.

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙ�
ΗΣΗΣ ΚΛΕΙ∆ΩΝ �ΟΚΤΩΕΙ∆ΗΣ�
Κωδ.: 10.09.018
Ο παιδικός ιµάντας ακινητοποίη-
σης κλειδών βοηθά στην 
αποκατάσταση τραυµατισµών 
στην περιοχή, αντικαθιστώντας 
τον γύψο. Επίσης βοηθά στην 
υποστήριξη της πλάτης και 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
διόρθωση προβληµάτων σωστής 
στάσης.

ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ PHILADELPHIA, 
ONE SIZE
Κωδ.: 10.09.025
Tο κολάρο τύπου Philadelphia  είναι ένας νάρθηκας 
ακινητοποίησης, που στόχο έχει να κρατάει το κεφάλι και 
τον αυχένα στη σωστή θέση, παρέχοντας τη δυνατότητα  
στην πονεµένη ή τραυµατισµένη σπονδυλική στήλη ή στους 
συνδέσµους να επουλωθούν, ενώ παράλληλα  στηρίζει 
τους µύες γύρω από τον λαιµό και τον αυχένα. Πρόκειται 
για ένα  κολάρο ακινητοποίησης το οποίο προστατεύει τον 
αυχένα από ταλάντωση  προς  τα  εµπρός ή  προς  τα  πίσω, 
ή ακόµη και από την αντανακλαστική περιστροφή του 
κεφαλιού. 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ 
ΚΟΛΑΡΟ, ONE SIZE
Κωδ.: 10.09.010
Ανατοµικό µαλακό κολάρο το οποίο ακινητοποιεί ελαφρά 
τον αυχένα, βοηθώντας στην αποφόρτιση της έντασης στην 
περιοχή και στην αποκατάσταση αυχενικών τραυµατισµών 
και κακώσεων. Σε λευκό ή µπλε χρώµα.

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περίµετρο 
των ώµων και βρείτε το 
σωστό µέγεθος

S
40cm
50cm

M
50cm
60cm

L
60cm
70cm

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ANΑΡΤΗΣΗΣ 
ΧΕΡΙΟΥ, ΟΝΕ SIZE
Κωδ.: 10.09.007
Παιδικός ιµάντας ανάρτησης χεριού από µαλακό, υπολλαερ-
γικό ύφασµα µε χαρούµενα σχέδια.Ρυθµιζόµενο ύψος.

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περιφέρεια του αγκώνα και βρείτε το σωστό µέγεθος 

S
16cm
18cm

M
18cm
20cm

L
20cm
22cm
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ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΟΡΜΟΥ 
ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ, ONE SIZE
Κωδ.: 10.09.002
Νάρθηκας από ελαφρύ κράµα αλουµινίου, µε επένδυση 
από βαµβακερά µαξιλαράκια στα σηµεία επαφής. Ρυθµίζε-
ται οριζόντια και κάθετα, µε πρόσθια κινητή πλάκα για 
καλύτερη εφαρµογή στο στέρνο, οπίσθια πλάκα εφαρµογής 
και οπίσθια αυτοκόλλητη ζώνη. Η κεντρική ηβική πλάκα 
εξασφαλίζει µεγαλύτερη ακινητοποίηση. Επιτρέπει την  
ηµι-καθιστή θέση, βελτιώνει τη σωστή στάση του κορµού, 
προλαµβάνει την κύφωση και τις παραµορφώσεις.

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆Α ΜΕ ΠΛΑΪ�
ΝΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ & ∆ΕΣΤΡΕΣ
Κωδ.: 10.09.015
Υποστηρίζει την περιοχή του γονάτου και των πλαγίων 
συνδέσµων, βοηθά στην αποθεραπεία τραυµατισµών ενώ 
προστατεύει κατά την άθληση ή άλλες δρατσηριότητες.

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆Α ΜΕ ΜΑΞΙ�
ΛΑΡΑΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Κωδ.: 10.09.014
Επιγονατίδα από ειδικά επεξεργασµένο neoprene µε 
προστατευτικό µαξιλαράκι στο γόνατο. Προστασία στην 
άθληση και στήριξη σε ελαφρές κακώσεις.

ΜΕΓΕΘΗ

S
25cm
28cm

M
28cm
31cm

L
31cm
34cm

ΜΕΓΕΘΗ

S
18cm
20cm

M
20cm
22cm

L
22cm
24cm

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙ∆Α ΜΕ 
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΟΝΕ SIZE
Κωδ.: 10.05.004
Στήριξη και προστασία µε πλευρικά επιθέµατα σιλικόνης. 
Βοηθά στην αποφυγή κακώσεων κατά την άθληση, αλλά 
και στην αποθεραπεία τραυµατισµών. 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙ∆Α 
ΟΚΤΩΕΙ∆ΗΣ
Κωδ.: 10.09.003
Επιστραγαλίδα στήριξης και προστασίας. Στηρίζει τον 
αστράγαλο, βοηθά στην αποφυγή τραυµατισµών, αλλά και 
στην αποθεραπεία ελαφρών κακώσεων.

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙ∆Α ΕΞΩ 
ΠΤΕΡΝΑΣ
Κωδ.: 10.09.021
Στήριξη και προστασία. Βοηθά στην αποφυγή κακώσεων 
κατά την άθληση, αλλά και στην αποθεραπεία τραυµατι-
σµών. 

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ & 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΟΥ
Κωδ.: 10.09.006 (LITTLE BEAR), 10.09.005 
(HELLO KITTY)
Παιδικοί φάκελοι ανάρτησης και ακινητοποίησης χεριού φτιαγµέ-
νοι από υποαλλεργικά υλικά, σε χαρούµενα σχέδια και χρώµατα. 
∆ιαθέτουν τιράντες για την ρύθµιση του ύψους και µαξιλαράκι για 
άνεση στην περιοχή του ώµου και του αυχένα.

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε το µήκος του χεριού και βρείτε το σωστό µέγεθος

S
16cm
22cm

M
22cm
28cm

L
28cm
34cm

Μετρήστε την περιφέρεια του γονάτου και βρείτε το σωστό µέγεθος

Μετρήστε την περιφέρεια του αστραγάλου και βρείτε το σωστό µέγεθος
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ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΗΧΕΟ�
ΚΑΡΠΙΚΗΣ ΜΕ ∆ΕΣΤΡΑ
Κωδ.: 10.09.020
Νάρθηκας ακινητοποίησης της πηχεοκαρπικής µε 
προσθαφαιρούµενη λάµα αλουµινίου και δέστρες. 
Σταθεροποιεί τον καρπό και την παλάµη, ενώ επιτρέπει την 
κίνηση των δακτύλων.

ΜΕΓΕΘΗ

Μετρήστε την περίµετρο του καρπού 
(αριστερό-δεξί) και βρείτε το σωστό 
µέγεθος

S
9cm

11cm

M
11cm
13cm

L
13cm
15cm

ΝΑΡΘΗΚΑΣ FREJKA ΓΙΑ ΜΩΡΑ
Κωδ.: 10.09.024
Ο νάρθηκας FREJKA βοηθά στην ευθυγράµµιση της 
λεκάνης και των ισχύων κυρίως σε µωρά που 
γεννήθηκαν µε εξάρθρωση ισχύου.  

ΝΑΡΘΗΚΑΣ PAVLIK ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ
Κωδ.: 10.09.023
Ο νάρθηκας PAVLIK χρησιµοποιείται σε µωρά για την 
τοποθέτηση των ισχύων και της λεκάνης σε σωστή 
θέση.

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟ�
ΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟ∆ΟΣ
Κωδ.: 10.09.022
Νάρθηκας ακινητοποίησης ποδοκνηµικής από θερµοπλα-
στικό, µε εσωτερική επένδυση από µαλακό ύφασµα και µε 
τρεις δέστρες για καλύτερη στήριξη 

ΜΕΓΕΘΗ

Βρέιτε το σωστό µέγεθος σύµφωνα 
µε το µέγεθος του παπουτσιού 
(αριστερό-δεξί).

S
21cm
24cm

M
25cm
28cm

L
28cm
33cm

ΜΕΓΕΘΗ

S
0-3

 µηνών

M
3-6

µηνών

L
6-9

µηνών

ΜΕΓΕΘΗ

S
0-3

 µηνών

M
3-6

µηνών

L
6-9

µηνών

XL
9-12

 µηνών

2XL
12-15
µηνών



ΠΕΛΜΑ ΚΑΜΑΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Κωδ.: 13.00.009

Πέλµα καµάρας κατασκευασµένο εξολοκλήρου από σιλι-
κόνη µε επένδυση microfiber, που στηρίζει την καµάρα του 
ποδιού και απορροφά τους κραδασµούς.

ΜΕΓΕΘΗ

Ζητήστε το σωστό µέγεθος σύµ-
φωνα µε το µέγεθος του παπου-
τσιού σας.

S
35cm
37cm

M
38cm
40cm

L
40cm
44cm

NΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ∆ΑΚΤΥΛΟΥ 
HALLUX VALGUS ΗΜΕΡΑΣ �
ONE SIZE
Κωδ.: 10.05.008

Νάρθηκας από neoprene µε ελαστική δέστρα κάτω από το 
πέλµα.  Λειτουργεί θεραπευτικά για το κότσι ευθυγραµµίζο-
ντας το µεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Χρησιµοποιείται και 
µέσα από το  παπούτσι.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ∆ΑΚΤΥΛΟΥ 
HALLUX VALGUS ΝΥΧΤΑΣ �
ONE SIZE
Κωδ.: 10.05.009

Νάρθηκας νύχτας κατασκευασµένος από ειδικό θερµοπλα-
στικό υλικό επενδεδυµένο µε υποαλεργικό βαµβακερό 
ύφασµα. Λειτουργεί θεραπευτικά για το κότσι ευθυγραµµί-
ζοντας το µεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Αριστερό/δεξί.

∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΑΚΤΥΛΩΝ ΠΟ∆ΙΟΥ
Κωδ.: 13.00.001

∆ιαχωριστικά δακτύλων κατασκευασµένα εξολοκλήρου από 
σιλικόνη. Απορροφούν την πίεση µεταξύ των δακτύλων και 
µειώνουν στο ελάχιστο την τριβή µεταξύ τους για άνετο βάδι-
σµα.

ΜΕΓΕΘΗΜΕΓΕΘΗ

S, M, L

Πέλµατα/∆άκτυλα Ποδιών



ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ �
ONE SIZE
Κωδ.: 13.00.002

Μαξιλαράκι µεταταρσίου κατασκευασµένο από υποαλλερ-
γικό ύφασµα µε εσωτερική επένδυση σιλικόνης. Σταθερο-
ποιείται µε ειδικό ιµάντα στο µεσαίο δάκτυλο και στηρίζει το 
µετατάρσιο απορροφώντας τους κραδασµούς και µειώνω-
ντας την  πίεση. 

ΠΕΛΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟ
Κωδ.: 13.00.004

Πέλµα κατασκευασµένο εξολοκλήρου από σιλικόνη. 
Προσφέρει άνετο και ξεκούραστο βάδισµα, απορρόφηση 
κραδασµών, µείωση της πίεσης σε όλο το εύρος του 
πέλµατος και  ανύψωση στην ποδική καµάρα.

ΜΕΓΕΘΗ

Ζητήστε το σωστό µέ-
γεθος, σύµφωνα µε το 
µέγεθος του παπου-
τσιού σας.

S
35cm
37cm

M
38cm
40cm

L
41cm
43cm

XL
44cm
46cm

2XL
47cm

+

ΠΕΛΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ¾
Κωδ.: 13.00.005

Πέλµα τριών τετάρτων κατασκευασµένο εξολοκλήρου από σιλι-
κόνη. Απορροφά τους κραδασµούς και µειώνει την πίεση στο πί-
σω µισό µέρος του πέλµατος προσφέροντας άνετο και ξεκούρα-
στο βάδισµα, µε ταυτόχρονη υποστήριξη της καµπύλης του πέλ-
µατος και αποφόρτιση των κεφαλών µεταταρσίου και πτέρνας.  

ΜΕΓΕΘΗ

Ζητήστε το σωστό µέγεθος σύµ-
φωνα µε το µέγεθος του παπου-
τσιού σας.

S
35cm
38cm

M
39cm
41cm

L
42cm
44cm

ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ 
ΑΚΑΝΘΑ ΠΤΕΡΝΑΣ
Κωδ.: 13.00.006
Πέλµα κατασκευασµένο εξολοκλήρου από σιλικόνη. Στο 
εσωτερικό του διαθέτει σιλικόνη µικρότερης πυκνότητας στο 
σηµείο επαφής του άκανθα µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση 
της πίεσης και την απορρόφηση των κραδασµών, προσφέροντας 
άνετο και ξεκούραστο βάδισµα. Η οπή, όταν υπάρχει, αφορά σε 
περιπτώσεις πτώσης φτέρνας και προβλήµατος άκανθα.

ΜΕΓΕΘΗ

Ζητήστε το σωστό µέγεθος σύµ-
φωνα µε το µέγεθος του παπου-
τσιού σας.

S
35cm
38cm

M
39cm
41cm

L
42cm
44cm

ΠΕΛΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙ�
ΚΗΣ�ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
Κωδ.: 13.00.010

Πέλµα σιλικόνης αυτοκόλλητο, µε επένδυση microfibre. 
Ανάλογα µε το πρόβληµα, τοποθετείται είτε στην εξωτερική 
είτε στην εσωτερική πλευρά του πέλµατος βοηθώντας στην 
επιδιόρθωση της ραιβότητας ή της βλαισότητας.

ΜΕΓΕΘΗ

Ζητήστε το σωστό µέγεθος, σύµ-
φωνα µε το µέγεθος του παπου-
τσιού σας.

S
35cm
37cm

M
38cm
40cm

L
41cm
43cm

XL
44cm

+

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Κωδ.: 13.00.008

Μαξιλαράκι µεταταρσίου κατασκευασµένο εξολοκλήρου από 
σιλικόνη µε επένδυση microfiber. Απορροφά τους κραδασµούς 
και µειώνει την πίεση προσφέροντας άνετο και ξεκούραστο βάδι-
σµα. To ειδικά λεπτό του σχήµα το καθιστά ιδανικό για στενά πα-
πούτσια, κυρίως γυναικεία.

ΜΕΓΕΘΗ

Ζητήστε το σωστό µέγεθος σύµ-
φωνα µε το µέγεθος του παπου-
τσιού σας.

S
35cm
38cm

M
39cm
43cm
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ΚΑΛΣΟΝ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ CCL1 �18/24 mmHg)
Κωδ.: 12.00.004

Καλσόν ισχυρής διαβαθµισµένης συµπίεσης κατασκευα-
σµένη από ανθεκτικό, φιλικό προς το δέρµα, υλικό, που του 
επιτρέπει να αναπνέει. Για προεγχειρητική και µετεγχειρητι-
κή χρήση και θεραπεία φλεβίτιδος. 

ΜΕΓΕΘΗ

S, M, L, XL, XXL

ΚΑΛΤΣΑ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ CCL1 (18/24 
mmHg) / CCL2 �25/35 mmHg� ΑΝΟΙΧΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΑ
Κωδ.: 12.00.003 / 12.00.006

Κάλτσα ισχυρής διαβαθµισµένης συµπίεσης κατασκευασµένη από ανθεκτικό, φιλικό προς το δέρµα, υλικό, που του επιτρέπει να 
αναπνέει. Για προεγχειρητική και µετεγχειρητική χρήση και θεραπεία φλεβίτιδος. ∆ιατίθενται σε µπεζ και µαύρο χρώµα.

ΜΕΓΕΘΗ

S, M, L, XL, XXL

ΚΑΛΤΣΑ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙ�
ΕΣΗΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 
CCL1 �18/24 mmHg� / CCL2 �25/35 
mmHg) / CCL2 �25/35 mmHg� 
ΑΝΟΙΧΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΑ
Κωδ.: 12.00.005 / 12.00.008 / 
12.00.007

Κάλτσα ισχυρής διαβαθµισµένης συµπίεσης κατασκευασµένη 
από ανθεκτικό, φιλικό προς το δέρµα, υλικό, που του επιτρέπει 
να αναπνέει. Για προεγχειρητική και µετεγχειρητική χρήση και 
θεραπεία φλεβίτιδος. Κατάλληλες για γυναίκες και άντρες.

Ιατρικές/Θεραπευτικές Κάλτσες
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ΜΕΓΕΘΗ

S, M, L, XL, XXL

ΚΑΛΤΣΑ ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΗΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ, 
ΜΟΝΟΚΟΛΑΝ �ΑΡΙΣΤΕΡΟ ή ∆ΕΞΙ�
Κωδ.: 12.00.018 / 12.00.019 / 12.00.020

Κάλτσα ειδικής σύνθεσης για  µετεγχειρητική χρήση προς αποφυγή δηµιουργίας θρόµβων και κινδύνου εµβολής. Κατάλληλες 
για γυναίκες και άντρες.

ΚΑΛΤΣΑ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ∆ΙΑΒΗΤΗ
Κωδ.: 12.00.022

Κάλτσα για την ανακούφιση των συµπτωµάτων του διαβήτη 
στα κάτω άκρα. Χωρίς λάστιχα, µε αντιβακτηριδιακή δράση.

ΜΕΓΕΘΗ

S, M, L, XL, XXL

ΚΑΛΤΣΕΣ ΦΛΕΒΙΤΙ∆AΣ / ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ

140DEN, ΚΑΛΣΟΝ, ΚΑΛΤΣΑ ΡΙΖΟ�
ΜΗΡΙΟΥ, ΚΑΛΤΣΑ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
Κωδ.: 12.00.010/12.00.009/12.00.011

Κάλτσες από ελαστικό ύφασµα. Ασκούν διαβαθµισµένη 
συµπίεση, ξεκουράζουν και ανακουφίζουν τα πόδια σε 
περιπτώσεις ορθοστασίας ενώ παράλληλα προσφέρουν 
άνετο και ξεκούραστο βάδισµα. ∆ιατίθενται σε διάφορα 
χρώµατα µε διάφανη πλέξη για καθηµερινή εφαρµογή.  
Προληπτική χρήση σε κιρσούς, φλεβίτιδα.

ΜΕΓΕΘΗ

S, M, L, XL, XXL

70DEN, ΚΑΛΣΟΝ, ΚΑΛΤΣΑ ΡΙΖΟ�
ΜΗΡΙΟΥ, ΚΑΛΤΣΑ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
Κωδ.: 12.00.012/12.00.014/12.00.013 

Κάλτσες από ελαστικό ύφασµα. Ασκούν διαβαθµισµένη 
συµπίεση, ξεκουράζουν και ανακουφίζουν τα πόδια σε 
περιπτώσεις ορθοστασίας ενώ παράλληλα προσφέρουν 
άνετο και ξεκούραστο βάδισµα. ∆ιατίθενται σε διάφορα 
χρώµατα µε διάφανη πλέξη για καθηµερινή εφαρµογή.  
Προληπτική χρήση σε κιρσούς, φλεβίτιδα.

ΜΕΓΕΘΗ

S, M, L, XL, XXL

ΚΑΛΣΟΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 70DEN
Κωδ.: 12.00.023

Καλσόν µε ειδική ελαστικότητα στην περιοχή της κοιλιάς 
και επένδυση για να συγκρατείται σωστά χωρίς να πιέζεται. 
Η διαβαθµισµένη συµπίεση ξεκουράζει τα πόδια και βοηθά 
στην πρόληψη κιρσών και φλεβίτιδας, που συχνά δηµιουρ-
γούνται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 

ΜΕΓΕΘΗ

S, M, L, XL, XXL

40DEN, ΚΑΛΣΟΝ, ΚΑΛΤΣΑ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ  
Κωδ.: 12.00.015 / 12.00.017

Κάλτσες από ελαστικό ύφασµα. Ασκούν διαβαθµισµένη συµπίεση, ξεκουράζουν και ανακουφίζουν τα πόδια σε περιπτώσεις ορθοστασίας ενώ παράλληλα προσφέρουν άνετο και ξεκούραστο 
βάδισµα. ∆ιατίθενται σε διάφορα χρώµατα, πολύ λεπτές για καθηµερινή εφαρµογή.  Προληπτική χρήση σε κιρσούς, φλεβίτιδα.

ΜΕΓΕΘΗ

S, M, L, XL, XXL
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ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΥΠΝΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
Κωδ.: 11.00.001

Ανατοµικό µαξιλάρι κατασκευασµένο από visco-elastic 
(memory foam), υλικό το οποίο προσαρµόζεται σε κάθε 
καµπύλη του κεφαλιού και του αυχένα. Παραδοσιακό 
σχήµα για ιδιαίτερη άνεση. Ανακουφίζει από πονοκεφάλους 
και αυχενικούς πόνους, χαλαρώνει τους µύες και βοηθά να 
έχετε σωστό και ξεκούραστο ύπνο. Υποαλλεργικά υλικά µε 
ύφασµα που αφαιρείται και πλένεται στο πλυντήριο. Απαλή 
υφή, άοσµο.

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΥΠΝΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΥΧΕΝΑ
Κωδ.: 11.00.002
Ανατοµικό µαξιλάρι κατασκευασµένο από από visco-elastic 
(memory foam), υλικό το οποίο προσαρµόζεται σε κάθε 
καµπύλη του κεφαλιού και του αυχένα. Ανακουφίζει από 
πονοκεφάλους και αυχενικούς πόνους, χαλαρώνει τους 
µύες και βοηθά να έχετε σωστό και ξεκούραστο ύπνο. 
Υποαλλεργικά υλικά µε ύφασµα που αφαιρείται και 
πλένεται στο πλυντήριο. Απαλή υφή, άοσµο. ∆ιατίθεται σε 
δύο µεγέθη, µεγάλο Μ57cm x Π36cm x Y10cm & µικρό Μ
45cm x Π32cm x Y10cm.

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΧΕΝΑ 
ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
Κωδ.: 11.00.008
Ανατοµικό µαξιλάρι κατασκευασµένο από visco-elastic 
(memory foam), υλικό το οποίο προσαρµόζεται σε κάθε 
καµπύλη του αυχένα. Πεταλοειδές σχήµα για ιδιαίτερη 
άνεση. Ανακτά εύκολα το αρχικό του σχήµα, βοηθώντας στη 
σωστή θέση του αυχένα κατά τη διάρκεια καθιστικής 
στάσης, ταξιδίων κλπ. Ανακουφίζει από πονοκεφάλους και 
αυχενικούς πόνους, χαλαρώνει τους µύες. Υποαλλεργικά 
υλικά µε ύφασµα που αφαιρείται και πλένεται στο 
πλυντήριο. Απαλή υφή, άοσµο.

ΚΑ
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Ανατοµικά Μαξιλάρια



ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΗΣ 
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ / ΗΜΙΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ
Κωδ.: 11.00.010/11.00.011

Mαξιλάρια τα οποία παρέχουν αποτελεσµατική στήριξη και 
θεραπεία σε προβλήµατα µέσης και σπονδυλικής στήλης 
αλλά και του αυχένα.

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ 
ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
Κωδ.: 11.00.003

Ανατοµικό µαξιλάρι κατασκευασµένο από  αφρό πολυουρε-
θάνης. To σχήµα κουλούρας ανακουφίζει ασθενείς σε 
κατάκληση, ξεκουράζοντας και αποτρέποντας την δηµιουρ-
γία ελκών. 

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΗΣ ΠΛΑ�
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
Κωδ.: 11.00.004

Ανατοµικό µαξιλάρι κατασκευασµένο από αφρό πολυουρε-
θάνης. Ανακουφίζει κατά την πολύωρη καθιστική θέση, 
ξεκουράζοντας όλη την πλάτη. Τοποθετείται εύκολα σε 
οποιοδήποτε κάθισµα,

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΚΛΙΣΗ �ΣΦΗΝΑ 70Χ
60Χ30�
Κωδ.: 11.00.013

Μαξιλάρι κρεβατιού µε κλίση (σφήνα), 70Χ60Χ30 για την 
υποστήριξη ποδιών, κορµού και όποιου άλλου σηµείου του 
σώµατος απαιτείται.

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΟΚΚΥΓΑ
Κωδ.: 11.00.018

Ανατοµικό µαξιλάρι κατασκευασµένο από αφρό πολυουρε-
θάνης. Ανακουφίζει ασθενείς µε πρόβληµα κύστης 
κόκκυγα. Αδιάβροχο κάλυµα, άνεση στην εφαρµογή.

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΚΛΙΣΗ �ΣΦΗΝΑ 40Χ
35Χ25�
Κωδ.: 11.00.020

Μαξιλάρι µε κλίση (σφήνα υποστήριξης  και απαγωγής), 40
Χ35Χ25 για την ανακούφιση και υποστήριξη διαφόρων 
σηµείων του σώµατος.

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ 
ΑΜΑΞΙ∆ΙΟΥ ΜΕ ΟΠΗ
Κωδ.: 11.00.016

Ανατοµικό µαξιλάρι κατασκευασµένο από µαλακό αφρό, µε 
ανατοµική οπή για αποφυγή άσκησης πίεσης στον κόκκυγα. 
Αδιάβροχο κάλυµα και µεγάλη ανθεκτικότητα.

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ 
ΑΜΑΞΙ∆ΙΟΥ
Κωδ.: 11.00.015

Ανατοµικό µαξιλάρι κατασκευασµένο από µαλακό αφρό για 
ανακούφιση των συπτωµάτων της πολύωρης παραµονής 
σε καθιστική θέση. Αδιάβροχο κάλυµα. 
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ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
Κωδ.: 14.00.039
Φάκελος µαξιλαριού κατασκευασµένος από πετσετέ 
ύφασµα µε αδιάβροχη επένδυση. Πλένεται και επαναχρησι-
µοποιείται σε περιπτώσεις ασθενών σε κατάκλιση ή σε 
ανάρρωση. Προστατεύει τα µαξιλάρια.

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Κωδ.: 14.00.016
Απορροφητικό υποσέντονο µιας χρήσεως µε αδιάβροχη 
επένδυση. Χρησιµοποιείται είτε ως υποσέντονο ακράτειας, 
είτε για συµπληρωµατική προστασία της κλίνης.

ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΣΤΡΩΜΑ ΜΟΝΟ/∆ΙΠΛΟ/ΠΑΙ∆ΙΚΟ
Κωδ.: 14.00.069 /14.00.080/14.00.036
Επίστρωµα κατασκευασµένο από πετσετέ ύφασµα µε 
αδιάβροχη επένδυση. Πλένεται και επαναχρησιµοποιείται. 
Προστατεύει το στρώµα από διαρροές. 90Χ190 / 160Χ200 / 
90Χ140

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Κωδ.: 14.00.023/14.00.024/14.00.025
Πάνες µίας χρήσεως µε ειδική αδιάβροχη επένδυση που 
εµποδίζει τις διαρροές, διπλό στρώµα χαρτόµαζας για 
εξαιρετική απορροφητικότητα, επένδυση µε απαλό υλικό 
για φροντίδα του δέρµατος και αυτοκόλλητες ταινίες 
ασφαλείας. Μεγέθη: M, L, XL

ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ
Κωδ.: 14.00.044

Απορροφητικό επίστρωµα µε αδιάβροχη επένδυση. 
Χρησιµοποιείται ως υποσέντονο ακράτειας, για συµπληρω-
µατική προστασία της κλίνης. Ενισχυµένο, ιδανικό για 
περιπτώσεις µεγάλης ακράτειας.

ΠΟ∆ΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
Κωδ.: 14.00.068
Ποδιά από πετσετέ ύφασµα µε αδιάβροχη επένδυση. 
∆ιαθέτει θήκη στο κάτω µέρος της  ώστε να µαζεύονται οι 
τροφές κατά τη σίτιση και ο ασθενής  να παραµένει 
καθαρός. Στερεώνεται µε αυτοκόλλητες ταινίες στο λαιµό.
Πλένεται και επαναχρησιµοποιείται.

Φροντίδα / Νοσηλεία



ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ
Κωδ.: 14.00.040
∆ιατηρεί σταθερή θερµοκρασία στο ζεστό νερό µε το οποίο 
τη γεµίζουµε. Ιδανική για θέρµανση και πρόκληση 
υπεραιµίας στο σηµείο που τοποθετείται.

ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
Κωδ.: 14.00.012
Θερµοφόρα ηλεκτρική 100 watt, µε διακόπτη 3 θέσεων και 
λαµπάκι ασφαλείας. Πρακτική και εύχρηστη για εφαρµογή 
θερµότητας σε συγκεκριµένες περιοχές του σώµατος.

ΛΟΥΤΗΡΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Κωδ.: 14.00.022
Φουσκωτός λουτήρας κεφαλής για ασθενείς σε κατάκλιση. 
Κατασκευασµένος από ανθεκτικό βινύλιο, στηρίζει το 
κεφάλι και τους ώµους του ασθενούς. ∆εν επιτρέπει τις 
διαρροές, ενώ συνοδεύεται από λάστιχο απορροής.

ΟΥΡΟ∆ΟΧΕΙΑ / ΣΚΩΡΑΜΙ∆ΕΣ / ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
Κωδ.: 14.00.026 - 14.00.004 - 50.00.151
Ουροδοχεία πλαστικό, γυναικεία και ανδρικα. Σκωραµίδες και ουροσυλλέκτες κατασκευασµένοι από ανθεκτικό πλαστικό, ιδανικοί για κλινήρεις ασθενείς. Ουροσυλλέκτες 24ώρου και 
αποστειρωµένα ουροδοχεία. 

ΕΡΕΣΙΝΩΤΟ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΙ
Κωδ.: 14.00.011
Κατασκευασµένο από µαλακό υλικό, φέρει µαξιλάρι στο 
ύψος του κεφαλιού και βοηθά στην ανύψωση σε σχεδόν 
καθιστή θέση (ρυθµιζόµενη κλίση θέσης) ασθενών και 
µακροχρόνια κατάκλιση.
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΝΑΡΘΗΚΑ / 
ΓΥΨΟΥ 
Κωδ.: 14.00.028 / 14.00.029
Το προστατευτικό νάρθηκα / γύψου για τα άκρα 
διατίθεται σε διάφορα µεγέθη τόσο για το πόδι όσο και για
το χέρι. Εύκολο στην τοποθέτηση και αφαίρεσή του.
Εύκαµπτο και χωρίς latex διάφραγµα, διατηρεί τον νάρθηκα 
ή τον  γύψο στεγνό ενώ κάνετε ντους, µπάνιο ή ακόµα και
στην πισίνα ή στην θάλασσα.

ΕΠΙΘΕΜΑ ΖΕΣΤΟ /ΚΡΥΟ
Κωδ.: 10.06.029
Επίθεµα κρύου / ζεστού. Για κρυοθεραπεία τοποθετείται 
στην κατάψυξη για 1 µε 2 ώρες. Για θερµοθεραπεία 
τοποθετείται σε φούρνο µικροκυµάτων για 1 µε 2 λεπτά. 



ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 
�ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ�
Κωδ.: 14.00.007

Αερόστρωµα µε ελαφρά αθόρυβη ηλεκτρική αντλία παραγωγής αέρα. Στρώµα PVC µε 130 
κυψελίδες και βάρος 2,2kg. Ο όγκος του αέρα ρυθµίζεται µε ηλεκτρικό ροοστάτη, ενώ το 
µοτέρ προστατεύεται µε δύο ηλεκτρικές ασφάλειες από πτώσεις τάσης και βραχυκυκλώµατα. 
Με άγκιστρο στήριξης στις µετώπες του κρεβατιού.

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ 
�ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ�
Κωδ.: 14.00.032  

Αερόστρωµα µε ελαφρά αθόρυβη ηλεκτρική αντλία παραγωγής αέρα. Σωληνωτό στρώµα από PVC 
µεγάλης αντοχής για ασθενείς υπέρβαρους ή περιπτώσεις ιδιαίτερα µακροχρόνιας κατάκλισης. Ο 
όγκος του αέρα ρυθµίζεται µε ηλεκτρικό ροοστάτη, ενώ το µοτέρ προστατεύεται µε δύο ηλεκτρικές 
ασφάλειες από πτώσεις τάσης και βραχυκυκλώµατα. Με άγκιστρο στήριξης στις µετώπες του 
κρεβατιού.

ΣΤΡΩΜΑ ΜΟΝΟΣΠΑΣΤΟ / ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ
Κωδ.: 15.00.020 / 15.00.113

Στρώµα από ανθεκτικό αφρολέξ πάχους 10εκ (ή και πιο παχύ σε περιπτώσεις υπέρβαρων ασθενών), µε σπασίµατα αντίστοιχα µε 
τις κλίσεις της νοσοκοµειακής κλίνης, ντυµένο µε βαµβακερό ύφασµα. 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΠΑΝΙΟΥ
Κωδ.: 15.00.070
Σκελετός αλουµινίου µε πλαστικό αντιολισθητικό κάθισµα. 
∆υνατότητα ρύθµισης ύψους.

ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
Κωδ.: 15.00.071
Σκελετός από αλουµίνιο, ρυθµιζόµενου ύψους (39-49cm), 
άνοιγµα καθίσµατος 59cm (µπαίνει πάνω από λεκάνη 
τουαλέτας), ανακλινόµενα πλαϊνά και πλάτη για ευκολία 
στη χρήση, συνολικό βάρος 6,5kg.   

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
Κωδ.: 14.00.008
Κατασκευασµένο από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας το 
οποίο καθαρίζεται και απολυµαίνεται προς αποφυγή µολύνσεων. 
Με δύο πλαϊνούς ή/και εµπρόσθιους σφικτήρες, µε ή χωρίς πλα-
ϊνούς βραχίονες. Τοποθετείται εύκολα σε οποιαδήποτε λεκάνη.

ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΜΠΑΝΙΕΡΑ
Κωδ.: 15.00.037
Σκελετός αλουµινίου, κάθισµα πλαστικό. Ο ασθενής κάθεται 
στην άκρη του πάγκου και κρατώντας το χερούλι µεταφέρεται 
µέσα στην µπανιέρα. Η πλάτη τοποθετείται σε όποια πλευρά επι-
θυµεί. Τα πόδια του καθίσµατος τοποθετούνται µέσα στην µπα-
νιέρα και διαθέτουν βεντούζες για µεγαλύτερη σταθερότητα.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΟΝΟΣΠΑΣΤΗ
Κωδ.: 15.00.015

Νοσοκοµειακή κλίνη µε µανιβέλα για την ανύψωση της πλάτης. Ατσάλινη κατασκευή και 
µετώπες χρωµίου µε αποσπώµενες φορµάικες. Η κλίνη έχει την δυνατότητα να φέρει τροχούς, 
πλαϊνά κάγκελα ασφαλείας, εξωτερικό αναρτήρα και στρώµα αφρολέξ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ
Κωδ.: 15.00.028

Νοσοκοµειακή κλίνη µε δύο µανιβέλες για την ανύψωση της πλάτης και των ποδιών. 
Ατσάλινη κατασκευή και µετώπες χρωµίου µε αποσπώµενες φορµάικες. Η κλίνη έχει την 
δυνατότητα να φέρει τροχούς, πλαϊνά κάγκελα ασφαλείας, εξωτερικό αναρτήρα και στρώµα 
αφρολέξ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
Κωδ.: 15.00.042

Μεταλλικός ανθεκτικός σκελετός µε ξύλινες µετώπες, ξύλινα πλαϊνά και µεταλλικό σοµιέ. Τροχήλατη µε δυνατότητα ηλεκτρικής ανύψωσης της πλάτης και των ποδιών και καθ' ύψος 
ολόκληρης της κλίνης. ∆ιαθέτει επαναφορτιζόµενη µπαταρία για χρήση του µηχανισµού σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος.

ΠΛΑΪΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ
Κωδ.: 15.00.016

ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ
Κωδ.: 15.00.018

ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
Κωδ.: 15.00.039
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ΛΑΒΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ
Κωδ.: 15.00.102
Μεταλλική λαβή µε µεταλλική βάση και µεταλλικό 
σφικτήρα εφαρµογής στο κρεβάτι. Βοήθηµα για την 
αυτοεξυπηρέτηση του ασθενούς.

ΤΟΞΟ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ
Κωδ.: 14.00.043
Το τόξο σεντονιών τοποθετείται στο κρεβάτι για να διατηρεί τα 
σεντόνια και τα βαριά σκεπάσµατα υπερυψωµένα από τα πόδια 
και το σώµα του ασθενούς. 

ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ
Κωδ.: 15.00.145

Στατώ ορού µε ρυθµιζόµενο ύψος. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
Κωδ.: 15.00.075

Ατσάλινη κατασκευή, ρυθµιζόµενη βάση, περιστρεφόµενοι τροχοί, αποσπώµενη µπαταρία και φορτιστής, ηχητική ένδειξη χαµηλής µπαταρίας, περιλαµβάνεται η υφασµάτινη αιώρα. 
∆ιατίθενται διαφορετικές αιώρες (στήριξης κορµού και κεφαλιού, τουαλέτας, µπάνιου κλπ), ανταλλακτικά µοτέρ, µπαταρίες, φορτιστές και χειριστήρια. Σηµαντικό βοήθηµα για την ανύψωση 
και µεταφορά ασθενών σε κατάκλιση ή χρόνια ακινησία, σε οποιοδήποτε µέρος του σπιτιού ή της κλινικής. Η ρυθµιζόµενη βάση έχει µελετηθεί ώστε να περνά από στενές πόρτες και το 
αυξοµειούµενο ύψος του κινητού βραχίονα βοηθά στην ανύψωση ασθενών ακόµα και από πολύ χαµηλά σηµεία. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ SCOOTER
Κωδ.: 15.00.111
Το Ηλεκτροκίνητο Scooter είναι ειδικά σχεδιασµένο για να παρέχει προσωπική ελευθερία όπως επίσης άνεση και ασφάλεια σε άτοµα περιορισµένης κινητικότητας.
Το συγκεκριµένο ηλεκτροκίνητο όχηµα έχει σχεδιαστεί για τα άτοµα εκείνα που επιθυµούν σύντοµες, οικονοµικές και ξεκούραστες µετακινήσεις, δίχως να διαθέτουν ιδιαίτερες 
οδικές και τεχνικές γνώσεις. 

. Σύστηµα σταθερούς οδήγησης

. Εξωτερικός φορτιστής µπαταρίας

. Κινητήρας DC 24V βαρέων οχηµάτων

. Αυτόµατο σύστηµα κλειδώµατος on/off

. Κόρνα

. Φώτα µπροστινά, πλαΪνά και στους πίσω τροχούς

. Ένδειξη φορτιστή µπαταριών

. Πίσω τροχοί αποτροπής ανατροπής οχήµατος (anti-tip)

. Καλάθι µεταφοράς 

. Μπροστινοί και οπίσθιοι προφυλακτήρες

. Ηλεκτρονική ενεργοποίηση φρένων

. Ηλεκτρική ρύθµιση αυξοµείωσης ταχύτητας (high / low) µε διακόπτη

. Μέγιστη ταχύτητα  µπροστινών τροχών 12.0 km/h (8.2 mph)

. Μέγιστη ταχύτητα οπίσθιων τροχών 4.8 km/h (3.0 mph)

. Μέγιστη γωνία αναρρίχησης 15 κλίσης ή  κλίση τάξης  20%

. Απόσταση από τη βάση του κινητήρα µέχρι το έδαφος 9cm

. Απόδοση µε πλήρη φόρτιση 58km (µε τις 2 µπαταρίες 12V/55AH)

. Απόσταση φρεναρίσµατος σε συνθήκες στεγνού οδοστρώµατος 1.8m

. Μπαταρίες 2 Χ 12V / 55AH

. Φρένο άµεσης ανάγκης

. Ρυθµιζόµενη θέση καθίσµατος καθ ύ́ψος 

. Ανακλινόµενοι και αποσπώµενοι βραχίονες για εύκολη πρόσβαση από το πλάι

. Περιστρεφόµενη θέση οδήγησης 360 πλήρως ανακλινόµενη, ρυθµιζόµενη σε βάθος 

. Ρυθµιζόµενο τιµόνι

. Ηλεκτροµηχανικό δισκόφρενο µε σύστηµα αυτόµαστης ασφάλειας κίνησης πίσω 

Αµαξίδια / Μετακίνηση



ΑΜΑΞΙ∆ΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ �QUICK RELEASE�
Κωδ.: 15.00.053

Αµαξίδιο µε µεταλλικό σκελετό, πτυσσόµενο µε µεγάλους οπίσθιους τροχούς αποσπώµενους (quick release), αποσπώµενους βραχίονες desk, αφαιρούµενα υποπόδια και φρένα στους 
πίσω τροχούς. Ιδανικό για χρήση εκτός σπιτιού, δυνατότητα διαχείρισης και από τον ίδιο τον ασθενή.
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ΑΜΑΞΙ∆ΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ
Κωδ.: 15.00.121

Ηλεκτροκίνητα αµαξίδια, πτυσσόµενα ή σταθερά, αλουµινίου ή µεταλλικά. Μέγιστη ταχύτητα  6-7 km/h, ανηφορική κλίση 8° ή 12°, µπαταρία λιθίου, µοτέρ 100WX2 ή 200WX2 ή 
250WX2, ρυθµιζόµενα και ανακλινόµενα υποπόδια, αποσπώµενοι βραχίονες. Άνετα για καθηµερινή χρήση και δραστηριότητες.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ

 ΠΛΑΤΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΠΙΣΩ
ΤΡΟΧΟΣ

MΠΡΟΣΤΙΝΟΣ
ΤΡΟΧΟΣ

YΨΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΚΟΣ

ΒΑΘΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΥΨΟΣ
ΠΛΑΤΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

62cm15.00.053 46cm 52cm 90cm 102cm 43cm 47cm 120kg24́΄ 8́΄
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ΑΜΑΞΙ∆ΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕ ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ & ΜΕΣΑΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ
Κωδ.: 15.00.054

Αµαξίδιο µε µεταλλικό σκελετό, πτυσσόµενο µε µεγάλους οπίσθιους τροχούς αποσπώµενους (quick release) και εναλλακτικούς µεσαίους τροχούς, αποσπώµενους βραχίονες desk, 
αφαιρούµενα υποπόδια και φρένα στους πίσω τροχούς. Ιδανικό για χρήση τόσο εντός όσο και εκτός σπιτιού, δυνατότητα διαχείρισης και από τον ίδιο τον ασθενή.

ΑΜΑΞΙ∆ΙΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ �ΘΕΣΗ 42CM�
Κωδ.: 15.00.126

Αµαξίδιο µε µεταλλικό σκελετό, πτυσσόµενο µε µεγάλους οπίσθιους τροχούς, διπλά ψαλίδια για µεγαλύτερη αντοχή,  αποσπώµενους βραχίονες desk, αφαιρούµενα 
υποπόδια και φρένα στους πίσω τροχούς. Ιδανικό για χρήση εκτός σπιτιού, δυνατότητα διαχείρισης και από τον ίδιο τον ασθενή.
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ

 ΠΛΑΤΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΠΙΣΩ
ΤΡΟΧΟΣ

MΠΡΟΣΤΙΝΟΣ
ΤΡΟΧΟΣ

YΨΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΚΟΣ

ΒΑΘΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΥΨΟΣ
ΠΛΑΤΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

62cm15.00.054 46cm 52cm 90cm 102cm 43cm 47cm 120kg 24́΄ 8́΄

57cm15.00.126 42cm 52cm 84cm 97cm 39cm 40cm 100kg24́΄ 8́΄
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ΑΜΑΞΙ∆ΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ DELUXE
Κωδ.: 15.00.085
Αµαξίδιο µε σκελετό αλουµινίου, ανακλινόµενα & προσθαφαιρούµενα πλαϊνά ρυθµιζόµενου ύψους, Θέση ρυθµιζόµενη καθ’ ύψος, φρένα στους τροχούς και στις χειρολαβές, Θέση µε 
µαξιλαράκι πάχους 8cm για µεγαλύτερη άνεση, πτυσσόµενη πλάτη, µεγάλοι τροχοί µε δυνατότητα αντικατάστασης µε µεσαίους τροχούς (12”). ∆ιπλά ψαλίδια (βάρος ασθενούς µέχρι 150kg), 
quick release υποπόδια που γυρίζουν µέσα και έξω (δυνατότητα για ανακλινόµενα υποπόδια). Ιδανικό για χρήση εκτός σπιτιού, δυνατότητα διαχείρισης και από τον ίδιο τον ασθενή. 

ΑΜΑΞΙ∆ΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ �ΘΕΣΗ 56CM�
Κωδ.: 15.00.098
Αυτό το αµαξίδιο έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες ασθενών αυξηµένου βάρους. ∆ιαθέτει ενισχυµένο µεταλικό σκελετό µε διπλά ψαλίδια και εξυπηρετεί βάρος ασθενούς µέχρι 
και 250kg. Με πτυσσόµενο σκελετό για ευκολία στην µεταφορά και αποθήκευση, αποσπώµενους βραχίονες τύπου desk, πλάτος θέσης 56cm και ενισχυµένη ταπετσαρία αντοχής, εύκολη 
στο καθάρισµα. Επιπλέον, αφαιρούµενα και ρυθµιζόµενα καθ” ύψος υποπόδια, καθώς και δυνατότητα για ανακλινόµενα υποπόδια. Ιδανικό για χρήση εκτός σπιτιού, δυνατότητα διαχείρη-
σης και από τον ίδιο τον ασθενή.
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ

 ΠΛΑΤΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΠΙΣΩ
ΤΡΟΧΟΣ

MΠΡΟΣΤΙΝΟΣ
ΤΡΟΧΟΣ

YΨΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΚΟΣ

ΒΑΘΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΥΨΟΣ
ΠΛΑΤΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

68cm15.00.085 46cm 47cm 96cm 106cm 47cm 51cm 120kg24́΄

72cm15.00.098 56cm 48cm 90cm 102cm 43cm 47cm 230kg24́΄ 8́΄
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ΑΜΑΞΙ∆ΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕ ΜΕΣΑΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ �12΄΄� 
Κωδ.: 15.00.055

Αµαξίδιο µε µεταλλικό σκελετό, πτυσσόµενο µε µεσαίους τροχούς (12’’), αποσπώµενους βραχίονες desk, αφαιρούµενα υποπόδια και φρένα στους πίσω τροχούς. Ιδανικό για χρήση εκτός 
αλλά και εντός σπιτιού.

ΑΜΑΞΙ∆ΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ �8΄΄�
Κωδ.: 15.00.056

Αµαξίδιο µε µεταλλικό σκελετό, πτυσσόµενο µε µικρούς τροχούς (8’’), αφαιρούµενα υποπόδια και φρένα στους πίσω τροχούς. Ιδανικό για χρήση εντός σπιτιού. Με µερική πτώση πλάτης.
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ

 ΠΛΑΤΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΠΙΣΩ
ΤΡΟΧΟΣ

MΠΡΟΣΤΙΝΟΣ
ΤΡΟΧΟΣ

YΨΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΚΟΣ

ΒΑΘΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΥΨΟΣ
ΠΛΑΤΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

56cm15.00.055 46cm 52cm 95cm 102cm 43cm 46cm 100kg12΄́ 8́΄

55cm15.00.056 46cm 48cm 95cm 93cm 42cm 43cm 120kg8΄́ 8́΄
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ΑΜΑΞΙ∆ΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Κωδ.: 15.00.024

Αµαξίδιο αλουµινίου πτυσσόµενο. ∆ιαθέτει µεγάλους οπίσθιους τροχούς, ανακλινόµενα υποπόδια ρυθµιζόµενου ύψους, δυνατότητα ρύθµισης πλάτης (ανακλινόµενη & αφαιρούµενη), 
ειδικό στήριγµα κεφαλής  µε µαξιλαράκι, φρένα στους πίσω τροχούς, αποσπώµενους βραχίονες. ∆ιατίθεται και µε θέση τουαλέτας µε αφαιρούµενο πλαστικό δοχείο.

ΑΜΑΞΙ∆ΙΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ / ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ 
Κωδ.: 15.00.063

Αµαξίδιο αλουµινίου πτυσσόµενο. ∆ιαθέτει οπίσθιους τροχούς (16’’) µε φρένα, ανακλινόµενη πλάτη αυξοµειούµενη και ρυθµιζόµενων κλίσεων, στήριγµα κεφαλής, διαχωριστικό σκελών, 
ζώνες ασφαλείας (κορµού και ποδιών), µαξιλαράκια στήριξης κορµού, ανακλινόµενα υποπόδια ρυθµιζόµενου ύψους, αποσπώµενους και ρυθµιζόµενους καθ’ύψος βραχίονες και χειρολα-
βές οδήγησης.
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ

 ΠΛΑΤΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΠΙΣΩ
ΤΡΟΧΟΣ

MΠΡΟΣΤΙΝΟΣ
ΤΡΟΧΟΣ

YΨΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΚΟΣ

ΒΑΘΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΥΨΟΣ
ΠΛΑΤΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

69cm15.00.024 46cm 51cm / 126cm 123cm 44cm 49cm 110kg24́΄ 8́΄

49cm15.00.063 36cm 45cm 95cm 105cm 34cm 44cm 75kg16΄́ 6     ́́

91cm / 81cm



ΑΜΑΞΙ∆ΙΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ 
ΜΙΚΡΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ
Κωδ.: 15.00.011
Αµαξίδιο µε µεταλλικό σκελετό, ανυψούµενους 
βραχίονες και αφαιρούµενα υποπόδια. Το κάθισµα 
είναι από µαλακό PVC µε εσωτερική επένδυση από 
αφρολέξ για µεγαλύτερη άνεση. Το πλαστικό δοχείο 
είναι αφαιρούµενο. 

ΑΜΑΞΙ∆ΙΟ ΣΠΟΡ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Κωδ.: 15.00.073

Αµαξίδιο αλουµινίου πτυσσόµενο ιδιαίτερα ελαφρύ (10kg) µε ταχέως αποσπώµενους τροχούς (quick release) και πλάτη. ∆ιπλώνει και µεταφέρεται πολύ εύκολα. ∆υναµικός 
σκελετός µε κλίση 90° για άνεση και ευκολία στο χειρισµό. Άνετο για καθηµερινή χρήση και δραστηριότητες. 

ΑΜΑΞΙ∆ΙΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΠΤΥΣΣΟ�
ΜΕΝΟ, COMPACT
Κωδ.: 15.00.152
Αµαξίδιο µε µεταλλικό σκελετό πτυσσόµενο, ανυψούµε-
νους βραχίονες και αφαιρούµενα υποπόδια. Το κάθισµα 
είναι από µαλακό PVC µε εσωτερική επένδυση από 
αφρολέξ για µεγαλύτερη άνεση. Το πλαστικό δοχείο είναι 
αφαιρούµενο. 

ΑΜΑΞΙ∆ΙΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΠΤΥΣΣΟ�
ΜΕΝΟ, PREMIUM
Κωδ.: 15.00.151
Αµαξίδιο µε µεταλλικό σκελετό πτυσσόµενο, ανυψούµε-
νους βραχίονες και αφαιρούµενα υποπόδια. Το κάθισµα 
είναι από µαλακό PVC µε εσωτερική επένδυση από 
αφρολέξ για µεγαλύτερη άνεση. Το πλαστικό δοχείο είναι 
αφαιρούµενο. 

47

ΑΝ
ΑΠ

Η
ΡΙ

ΚΑ
 Α

Μ
ΑΞ

Ι∆
ΙΑ

 / 
Μ

ΕΤ
ΑΚ

ΙΝ
Η

ΣΗ
  



ΚΑ
ΡΠ

ΟΣΑνταλλακτικά
αµαξιδίων & βοηθηµάτων

Παρέχονται διάφορα ανταλλακτικά τόσο για αµαξίδια όσο και για βοηθήµατα βάδισης. Εδώ εµφανίζονται µόνο κάποια από αυτά. Επικοινωνήστε µαζί µας, για να εκτιµήσουµε την βλάβη και να προτείνουµε το κατάλλη-
λο ανταλλακτικό ή/και εργασία συντήρησης, ανάλογα µε το είδος και την κατάστασή του.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΡΟΧΟΙ, ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΥΣΚΩΤΟΙ
ΜΕΣΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 

ΦΡΕΝΑ ΑΜΑΞΙ∆ΙΩΝ
ΥΠΟΠΟ∆ΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΠΟ∆ΙΩΝ

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΪΝΩΝ

ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΑΜΑΞΙ∆ΙΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ TIPS ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΙ∆ΙΩΝ

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΡΟ∆ΑΚΙΑ ANTI�TIP MΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΜΑΞΙ∆ΙΩΝ JOY STICK ΑΜΑΞΙ∆ΙΩΝ



ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ROLLATOR 
ΜΕ 4 ΡΟ∆ΕΣ
Κωδ.: 15.00.153
Περιπατητήρας αλουµινίου µε συµπαγείς τροχούς, 
ανατοµικές χειρολαβές (περιστρεφόµενες) 
µε φρένα. ∆ιαθέτει 4 ρόδες, καλάθι αποσκευών,
κάθισµα και στήριγµα πλάτης. Πτυσσόµενος για 
εύκολη µεταφορά και αποθήκευση. 

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ROLLATOR ΜΕ 
3 ΡΟ∆ΕΣ
Κωδ.: 15.00.154
Περιπατητήρας αλουµινίου µε 3 συµπαγείς τροχούς, 
ανατοµικές χειρολαβές (περιστρεφόµενες) µε φρένα, 
καλάθι και σάκο αποσκευών. Πτυσσόµενος για εύκολη 
µεταφορά και αποθήκευση.

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Κωδ.: 15.00.127
Περιπατητήρας ρυθµιζόµενου ύψους κατάλληλος και για 
πολύ ψηλούς ασθενείς (108-135εκ). Βοηθά στην 
υποστήριξη της βάδισης σε όρθια θέση µε σηµαντική 
υποστήριξη µε λαβές και µαξιλάρι, ενώ παρέχει και την 
δυνατότητα ξεκούρασης στο ενσωµατωµένο κάθισµα. 
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ΠΑΤΕΡΙΤΣΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Κωδ.: 15.00.001

Πατερίτσες από αλουµίνιο 
ελαφρού τύπου µε 
ανατοµικά υποµασχάλια και 
λαβές από εύκαµπτο 
µαλακό ελαστικό. 
Ρυθµίζονται καθ’ ύψος και 
φέρουν αντιολισθητικά 
λάστιχα για µεγαλύτερη 
ασφάλεια.

Μεγέθη: S, M, L

ΒΑΚΤΗΡΙΕΣ 
ΑΓΚΩΝΟΣ
Κωδ.: 15.00.002

Βακτηρίες από αλουµίνιο 
ελαφρού τύπου µε 
εργονοµική λαβή στήριξης 
καρπού και βραχίονα. 
Ρυθµιζόµενο ύψος και 
αντιολισθητικά λάστιχα για 
µεγαλύτερη ασφάλεια.

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΥΨΟΥΣ
Κωδ.: 15.00.008

Μπαστούνι µεταλλικό το 
οποίο ρυθµίζεται στο 
επιθυµητό ύψος, µε λαβή Τ.

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΒΑ∆ΙΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ
Κωδ.: 15.00.012

Εξαιρετικής ευστάθειας περιπατητήρας κατασκευασµένος από 
αλουµίνιο µε µεταλλική µπάρα στήριξης και ανατοµικές λαβές 
από µαλακό αφρώδες υλικό. ∆υνατότητα ρύθµισης ύψους.

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΒΑ∆ΙΣΗΣ
Κωδ.: 15.00.003

Περιπατητήρας αλουµινίου, πτυσσόµενος µε µε µεταλλική 
µπάρα στήριξης και ανατοµικές λαβές από µαλακό αφρώδες 
υλικό. Επιλογή εναλλασσόµενης ή σταθερής βάδισης, ελαφρύς 
και άνετος στη µεταφορά. ∆υνατότητα ρύθµισης ύψους.

ΤΕΤΡΑΠΟ∆Ο ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΝΙΚΕΛ
Κωδ.: 15.00.005

Τετράποδο µεταλλικό µπαστούνι, ρυθµιζόµενο στο ύψος. 
∆ιατίθεται µε µικρή ή µεγάλη βάση.

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΛΑΒΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ
Κωδ.: 15.00.025

Μπαστούνι τύπου µαγκούρα, χειροποίητο από µασίφ ξύλο οξιάς 
µονοκόµµατο. ∆ιατίθεται σε µαύρο, καφέ και πυρογραφία.

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ 
ΛΑΒΗ ¡Τ¢ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ
Κωδ.: 15.00.026

Μπαστούνι χειροποίητο από µασίφ ξύλο οξιάς 
µονοκόµµατο µε λαβή σε σχήµα «Τ» από 
κυτταρίνη. Οι λαβές διατίθενται σε διάφορα 
χρώµατα ενώ ο κορµός σε µαύρο και καφέ.

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ 
ΣΠΑΣΤΟ
Κωδ.: 15.00.014

Μπαστούνι µεταλλικό µαύρου χρώµατος, 
ρυθµιζόµενο στο ύψος και πτυσσόµενο 
(«σπάει» σε τρία σηµεία). Εύκολο στη 
µεταφορά, ιδιαίτερα ανθεκτικό και σταθερό.
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Προσοχή συνίσταται κατά το πλύσιµο προϊόντων µε velcro ή προϊόντων neoprene. Πλένονται στο χέρι µε χλιαρό νερό και σαπούνι 
(αφού αφαιρεθούν οι µπανέλες ή τα µεταλλικά µέρη στις ζώνες και στους νάρθηκες). Μη χρησιµοποιείτε µαλακτικό και µην τρίβετε 
τις επιφάνειες του Velcro. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε σε οριζόντια θέση. Κανένα από τα προϊόντα του καταλόγου µας 
∆ΕΝ πρέπει να σιδερωθεί.




