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Realizujemy wnioski Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze.

Zapewniamy profesjonaln¹ obs³ugê i pomoc fachowców –
fizjoterapeutów z mo¿liwoœci¹ szybkiego dotarcia do pacjenta.
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Zalecenia: zespo³y bólowe odcinka szyjnego krêgos³upa, przeci¹¿enia
uk³adu miêœniowoszkieletowego, artrozy, zmiany zwyrodnieniowe,
odci¹¿enie po niewielkich urazach wymagaj¹cych unieruchomienia.
NFZ: Ko³nierz Schantza miêkki: 9170.20 dys. sta³a
         Ko³nierz Schantza miêkki: 9180.16 dys. czasowa

Ko³nierz ortopedyczny typu Schantza

Zalecenia: odci¹¿enie i unieruchomienie odcinka szyjnego krêgos³upa,
choroby zwyrodnieniowe, dyskopatia, artrozy, urazy krêgos³upa, inne
zespo³y bólowe wymagaj¹ce unieruchomienia.
NFZ: Ko³nierz typu "Florida": 9170.19 dys. sta³a
         Ko³nierz typu "Florida" : 9180.15 dys. czasowa

Ko³nierz ortopedyczny typu Florida

Zalecenia : W procesach wymagaj¹cych 
unieruchomienia odcinka szyjnego: stan zapalny œciêgien, choroba 
zwyrodnieniowa stawów, skurcze miêœni, urazy szyjne, stany poopracyjne 
odcinka szyjnego.
NFZ: Ko³nierz stabilizuj¹cy z tworzywa sztucznego: 9170.18dys.sta³a
         Ko³nierz stabilizuj¹cy z tworzywa sztucznego: 9180.dys. czasowa

Ko³nierz ortopedyczny sztywny 
     typu Philadelphia                                      

NFZ: Pó³gorsetowa orteza szyjna: 9170.15 dys. sta³a
         Pó³gorsetowa orteza szyjna: 9180.11 dys. czasowa

Orteza czaszkowa typu Halo

Orteza pó³gorsetowa-piersiowa 
NFZ: Pó³gorsetowa orteza szyjna: 9170.15 dys. sta³a
         Pó³gorsetowa orteza szyjna: 9180.11 dys. czasowa
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Charakterystyka: Aparat wykonany z polipropylenu, zapinany na velcro
Zalecenia: zerwanie prostownika palca, unieruchamia palec w dalszym
stawie miêdzypaliczkowym.
NFZ: Aparat Stacka: 9160.01 dys. czasowa

Aparat Stacka

Charakterystyka: Aparat sprê¿ynowy dynamicznie koryguj¹cy palec,
obejmuj¹cy staw paliczkowy. Pozycjonuj¹ca podk³adka taœmowa.
W ofercie posiadamy ró¿ne typy aparatów uczynniaj¹cych palce -
Bunell.

Aparat uczynniajace palce - Bunell

Charakterystyka: £uska z zamontowanym aparatem Thomasa typu
wysokiego, do wyci¹gania stawów œródrêczno-paliczkowych i
miêdzypaliczkowych. W czêœci œrodkowej znajduje siê element
odci¹gaj¹cy kciuk. Za pomoc¹ gumek mo¿emy regulowaæ niezbêdny 
naci¹g czynny – indywidualnie dla danego pacjenta. Podzia³ na stronê 
praw¹ i lew¹, rozmiar uniwersalny.
Zalecenia: Leczenie w przypadkach parali¿u nerwu promieniowego
d³oni oraz w rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej.
NFZ: Tutor ustalaj¹cy nadgarstek z ciêgnami: 9140.19 dys. sta³a
         Orteza ustalaj¹ca nadgarstek z ciêgnami: 9160.16 dys.czasowa

Aparat Thomasa

Orteza Push CMC stabilizuje staw podstawny kciuka i usztywnia czêœæ
nadgarstkowo-œródrêczn¹ kciuka w funkcjonalnej pozycji. Dziêki temu
tworzony jest tzw. „³uk kciuka”, który pozostaje ustabilizowany podczas
ruchów d³oni, zapewniaj¹c w³aœciwy chwyt. Orteza uœmierza ból podczas
obci¹¿ania kciuka. Ta metoda stabilizacji nie ogranicza stawów s¹siaduj¹cych, 
w tym nadgarstka. Umo¿liwia to maksymaln¹ sprawnoœæ d³oni.

Orteza kciuka

Charakterystyka: Rêkawica koryguj¹ca pozycje palców i œródrêcza, 
zapobiega postêpowi ulnaryzacji rêki. Czêœæ d³oniowa podpiera 
nadgarstek utrzymuj¹c ciep³o i redukuj¹c ból.
NFZ: Aparat redresuj¹cy radializacjê rêki: 9140.14 dys. sta³a
         Orteza redresuj¹ca radializacjê rêki:
         9160.13 dys. czasowa

,Rekawica dla reumatyków
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Charakterystyka: Stabilizatory nadgarstka wykonane z miêkkiego i 
pó³elastycznego materia³u, zapinane na velcro. Posiadaj¹ 
aluminiowy sztywnik z wyprofilowanym koñcem d³oniowym.
Podpieraj¹ i stabilizuja nadgarstek i kciuk
Zastosowanie: Usztywnienie, bolesnoœæ i stany zapalne, 
niestabilnoœæ, rehabilitacja stawów nadgarstka, zespó³ cieœni 
nadgarstka, doleczanie po urazach
NFZ: Tutor nadgarstka: 9140.18 dys. sta³a
         Orteza nadgarstka: 9160.15 dys. czasowa

Stabilizator nadgarstka

Zalecenia: Z³amania i pêkniêcia koœci rêki oraz dalszej nasady koœci
przedramienia, pora¿enia i niedow³ady wiotkie oraz spastyczne, choroba
zwyrodnieniowa stawów, przykurcz Dupuytrena, RZS
NFZ: Szyna na d³oñ i przedramiê koryguj¹ca zniekszta³cenie rêki : 
         9140.20 dys.sta³a
         Orteza na d³oñ i przedramiê koryguj¹ca zniekszta³cenie rêki: 9160.17  dys. czasowa

,
Szyna na d³on i przedramie,

Zalecenia Urazy miêœni i wiêzade³ (zapalenie 
torebki stawowej, zapalenie powiêzi miêœniowej,
bóle reumatyczne), ³okieæ tenisisty, ³okieæ golfisty.

Opaski na ³okieæ

Zalecenia : £okieæ tenisisty (zapalenie nadk³ykcia bocznego)
£okieæ golfisty (zapalenie nadk³ykcia przyœrodkowego
NFZ: dys. czasowa: 9160.18

Orteza na ³okieæ tenisisty
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Zalecenia: stany po z³amaniach œródstawowych ³okcia, pourazowe 
uszkodzenie stawu nadgarstkowego i ³okciowego ³¹cznie, ostre stany 
zapalne stawów nadgarstkowego i ³okciowego ³¹cznie, wielood³amowe 
z³amanie koñczyny górnej w okresie rekonwalescencji po zdjêciu 
opatrunku gipsowego, stany zapalne koœci koñczyny górnej wymagaj¹ce 
unieruchomienia - w okresie ostrym, po innych zabiegach operacyjnych 
(chirurgia, ortopedia)
NFZ: Aparat na przedramiê i ramiê: 9140.21 dys. sta³a
         Aparat na przedramiê i ramiê: 9160.19 dys. czasowa

,Aparta redresujacy stawu ³okciowego

Zalecenia: przy st³uczeniach i skrêceniach obrêczy barkowej, w zapaleniach 
oko³ostawowych barku, z³amaniach bli¿szego koñca koœci ramiennej 
(szczególnie u ludzi w starszym wieku), doleczanie pozabiegach 
operacyjnych obrêbie koœci ramiennej.Rozmiar uniwersalny
NFZ: Aparat na ramiê i bark ze stawem barkowym albo bez: 9140.23 dys. sta³a
         Orteza na ramiê i bark ze stawem barkowym albo bez: 9160.21 dys. czasowa

Orteza stawu barkowego- temblak z pasem p oprzecznym

Zalecenia:Alternatywa gipsowego opatrunku Desaulta. Stabilnie 
unieruchamia koñczynê górn¹. Stosowana po urazach w obrêbie obrêczy 
barkowej. Szerokie spektrum stosowania zarówno we wczesnym okresie 
pooperacyjnym jak i póŸnym okresie doleczania.
NFZ: Aparat na ramiê i bark ze stawem barkowym albo bez: 9140.23 dys. sta³a
         Orteza na ramiê i bark ze stawem barkowym albo bez: 9160.21 dys. czasowa

Orteza stawu barkowego

Zalecenia: Leczenie zachowawcze z³amañ obojczyka, wyrabianie nawyku 
prawid³owej postawy, plecy okr¹g³e, klatka lejkowata
NFZ: Prostotrzymacz wg Hohmanna: 9170.09 dys. sta³a
         Prostotrzymacz wg Hohmanna: 9180.04 dys. czasowa

Stabilizator obojczyka typu Ósemka

Zalecenia: odci¹¿enie koñczyny górnej i rêki, wzglêdne unieruchomienie 
ramienia i barku, podtrzymanie opatrunku gipsowego.
NFZ: Temblak koñczyny górnej: 9160.26 dys. czasowa

Temblak
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Charakterystyka: Orteza stawu skokowego zapewnia d³ugotrwa³e wzmoc-
-nienie stawu skokowego i mo¿e byæ u¿ywana w ró¿nych okolicznoœciach 
i warunkach. Orteza ta dzia³a na zasadzie aktywnego banda¿a.
NFZ: Tutor na stopê i staw skokowy: 9130.11 dys. sta³a
         Orteza na stopê i staw skokowy: 9150.13 dys. czasowa

Orteza stawu skokowegoOrteza stawu skokowego

Charakterystyka: Sztywne wsparcie znajduje siê wy³¹cznie na przyœrodkowej  
stronie stawu i posiada wydr¹¿enie na kostkê. Strona boczna wykonana jest 
ze wstêpnie formowanej pianki, która z ³atwoœci¹ dopasowuje siê do 
indywidualnej budowy cia³a.
NFZ: Tutor na stopê i staw skokowy: 9130.11 dys. sta³a
         Orteza na stopê i staw skokowy: 9150.13 dys. czasowa

Orteza stawu skokowego

Charakterystyka: Sztywne „³upki" z tworzywa sztucznego maj¹ 
anatomiczny kszta³t, a dla wiêkszego komfortu wy³o¿one s¹ specjaln¹
piank¹ z pamiêci¹ uk³adaj¹c¹ siê do stopy. Dostêpny w jednym 
uniwersalnym rozmiarze.

Orteza stawu skokowego

Charakterystyka: Dostêpne s¹ ró¿ne modele: nieruchome 
utrzymuj¹ce staw skokowy w sta³ej pozycji 90° krótki, 
obejmuj¹ce ca³¹ d³ugoœæ piszczeli, oraz wyposa¿one w pneumatyczny 
system o ³atwej regulacji, zwiêkszaj¹cy stabilnoœæ i zmniejszaj¹cy obrzêk.
Zalecenia: Leczenia skrêceñ i urazów wiêzade³ stawu skokowego, 
ran tkanek miêkkich koñczyny dolnej, z³amañ stopy, kostki lub 
piszczeli, zapalenia œciêgien lub zabiegów na œciêgnie Achillesa.
NFZ: Orteza stopowo-goleniowa: 9150.08 dys. czasowa

But unieruchamiaja,cy staw 
  skokowy typu Walker             

.
Buty odcia,zaja,ce, pooperacyjne 
Charakterystyka: But mo¿e byæ stosowany zarówno na lew¹ jak i 
praw¹ nogê,dostêpny pojedynczo, zapinanie na taœmy velcro pozwala 
na zak³adanie na stopy zdeformowane b¹dŸ zabanda¿owane. Przód 
buta jest odkryty.
Zalecenia: „Stopa cukrzycowa", po zabiegach chirurgicznych,
przyzastojach ¿ylnych w obrêbie stóp, w przypadku braku mo¿liwoœci
noszenianormalnego obuwia, po operacji halluxów.
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Charakterystyka: Korygowanie ustawienie stopy wzglêdem goleni od
pozycji poœredniej w kierunku zgiêcia grzbietowego stopy, profilaktyka
przykurczy u osób le¿¹cych ze schorzeniami neurologicznymi.
Przeznaczona dla osób le¿¹cych.
NFZ: £uska na goleñ i stopê: 9130.24 dys. sta³a
         £uska na goleñ i stopê : 9150.16 dys. czasowa

Orteza na opada,jaca, stope, AFO- NIGHT

Charakterystyka: Sk³ada siê z dwóch oddzielnych czêœci: opaski
podudziowej mocowanej nad kostk¹ i antypoœlizgowej czêœci z haczykiem, 
któr¹ umieszcza siê pomiêdzy jêzykiem obuwia, a sznurowaniem.
Zalecenia: opadaj¹ca stopa w przebiegu ró¿nych jednostek
chorobowych, pronacyjne lub supinacyjne ustawienie przodostopia

Podcia,g na opada,jaca, stope,

Zalecenia: choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego, schorzenie z 
grupu reumatoidalnych procesów zapalnych, niestabilnoœæ stawu kolanowego, 
doleczanie po niektórych zabiegach operacyjnych w obrêbie stawu.
NFZ: Orteza stawu kolanowego stabilizuj¹ca: 9150.17 dys. czasowa

Orteza satwu kolanowgo

Zalecenia: ograniczenie ruchomoœci stawu w wybranym zakresie do pe³nego 
unieruchomienia po zabiegach operacyjnych, leczenie i doleczanie urazów 
stawu kolanowego i okolicznych tkanek wymagaj¹ce kontroli zakresu ruchu.
NFZ: Aparat na goleñ i udo: 9130.14 dys. sta³a
         Orteza na goleñ i udo: 9150.19 dys. czasowa

Orteza z regulacja, kata, zgie,cia

Charakterystyka: £uska wykonana z tworzywa termoplastycznego,
wyœcielona miêkk¹ wk³adk¹ w górnej czêœci, z dodatkowa taœm¹ mocuj¹c¹.
Zalecenia: "opadaj¹ca stopa", ograniczenie zginania grzbietowego stopy.
NFZ: Aparat na opadaj¹c¹ stopê: 9130.05 dys. sta³a
         Orteza na opadaj¹c¹ stopê: 9150.06 dys. czasowa

Zastosowanie: doleczanie urazów wiêzade³: pobocznego piszczelowego (MCL), 
krzy¿owego przedniego (ACL), niestabilnoœæ stawu kolanowego spowodowana 
niewydolnoœci¹ wiêzade³, rehabilitacja wymagaj¹ca kontroli zakresu ruchu, 
ochrona stawu kolanowego podczas pourazowego powrotu do aktywnoœci sportowej.
NFZ: Aparat jednoszynowy stabilizuj¹cy staw kolanowy:9130.17 dys. sta³a
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Zalecenia:zespó³ rzepkowo-udowy, zapalenie wiêzad³a rzepki, zapalenia
przyczepu wiêzad³a do szczytu rzepki, choroba Osgooda-Schlattera,
podwichniêcie/nadmierna ruchomoœæ stawu piszczelowo-strza³kowego
bli¿szeg
NFZ: Orteza rzepki stabilizuj¹ca: 9150.24 dys. Czasowa

Orteza stabilizuja,ca rzepke,

Charakterystyka: Orteza unieruchamiaj¹ca staw udowo-biodrowy, wypo-
-sa¿ona w kosz biodrowy, opaskê udow¹, jednoosiow¹ szynê boczn¹ z 
regulacj¹ k¹ta zgiêcia i wyprostu co 15 stopni. Charakteryzuje siê 
doskona³ym podtrzymaniem i odci¹¿eniem stawu biodrowego, zapewnia 
jego pooperacyjn¹ kontrolê.
NFZ: Aparat unieruchamiaj¹cy staw biodrowy: 9130.22 dys. sta³a

Orteza stawu biodrowego

Charakterystyka: Poduszka utrzymuje koñczyny dolne dziecka w pozycji 
korekcyjnej: ze zgiêciem w stawie biodrowym, odwiedzeniem i w rotacji 
wewnêtrznej ud.
Zalecenia: dysplazja bioder u noworodków i niemowl¹t
NFZ: Poduszka Frejki: 9150.33 dys. czasowa

Poduszka Frejki

Charakterystyka: Rozwórka s³u¿y do leczenia wrodzonej dysplazji stawu biodrowego
NFZ: Rozwórka Koszli: 9150. 34 dys. czasowa

Szyna Koszli

Charakterystyka: Uprz¹¿ stosowana jest w razie koniecznoœci utrzymania 
nó¿ek dziecka w zgiêciu i odwiedzeniu w stawach biodrowych, 
przy wrodzonym niedokszta³cie i zwichniêciach.
                                         NFZ: Szelki Pawlika : 9150.38 dys. czasowa

Szelki Pawlika

Zalecenia : Unieruchomienie stawu kolanowego po urazach i zabiegach
operacyjnych.
NFZ: £uska na ca³¹ koñczynê doln¹: 9130.23 dys. sta³a
         £uska na ca³¹ koñczynê doln¹: 9150.20 dys. czasowa

Szyna Denis- Browna
Charakterystyka: Nocna korekcja postawy w przypadku stopy koñsko-
-szpotawej, napiêtka koœlawego lub deformacji skrêtnych koñczyn dolnych.
NFZ: Szyna Denis- Browna : 9150.32 dys. czasowa
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Zalecenia: dyskopatia lêdŸwiowa,niestabilnoœæ krêgos³upa lêdŸwiowego,
krêgozmyk lêdŸwiowy , rwa kulszowa , zespo³y bólowe, zmiany
zwyrodnieniowe krêgos³upa , przeci¹¿enia zwi¹zane z uprawianiem 
sportu, zaburzenia napiêcia miêœniowego pow³ok brzusznych
NFZ: Gorset lêdŸwiowo- krzy¿owy wg Williamsa: 9170.06 dys. sta³a
         Gorset lêdŸwiowo- krzy¿owy wg Williamsa: 9180.03 dys.czasowa

.
Gorset le,dzwiowo- krzyzowy wg. Williamsa

Zalecenia: leczenie zmian zwyrodnieniowych i zespo³ów bólowych
przeci¹¿eniowych odcinka lêdŸwiowo-krzy¿owego krêgos³upa krêgozmyk 
lêdŸwiowy, zespo³y bólowe, zmiany zwyrodnieniowe krêgos³upa, 
przeci¹¿enia w sporcie
NFZ: Sznurówka pó³gorsetowa typu Hohmanna: 9170.12 dys. sta³a
         Sznurówka pó³gorsetowa typu Hohmanna: 9180.07 dys. czasowa

Sznurówka pó³gorsetowa typu Hohmanna

Zalecenia: ostre zespo³y bólowe lêdŸwiowo-krzy¿owe oraz piersiowe,
dyskopatia wielopoziomowa, osteoporoza , procesy zapalne w obrêbie
stawów krêgos³upa, niestabilnoœæ krêgos³upa, krêgozmyk ,po zabiegach
operacyjnych ,stabilizacja po unieruchomieniu gipsowym w odcinku
lêdŸwiowo-krzy¿owym oraz piersiowym
NFZ: Wysoka sznurówka pó³sztywana z podpaszkami: 9170.11 dys.sta³a
         Wysoka sznurówka pó³sztywana z podpaszkami: 9180.0 dys. czasowa

Wysoka sznurówka pó³sztywana z 
                                               podpaszkami

Zalecenia: Gorset Jevett'a stosuje siê w z³amaniach struktur kostnych
krêgos³upa w odcinkach lêdŸwiowym i piersiowym.
NFZ: Gorset Jewetta:z ram¹ tyln¹ lub z taœmami tylnymi: 9170.04 dys. sta³a
         Gorset Jewetta: z ram¹ tyln¹ lub z taœmami tylnymi: 9180.01 dys. czasowa

Gorset Jewetta
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Poduszka zapewnia optymalne podtrzymanie g³owy oraz szyi, niezale¿nie
od pozycji w której siê œpi. Dziêki odpowiedniemu podtrzymaniu krêgów
szyi miêœnie mog¹ odpocz¹æ, dziêki czamu znikaj¹ bóle szyi, ramion, a
tak¿e bóle g³owy.

Poduszki ortopedyczne

Materac pneumatyczny, zmiennociœnienowy, b¹belkowy, pompa z
regulacj¹ ciœnienia. Cichy, wygodny i ekonomiczny materac, dobrze
chroni¹cy przed powstaniem odle¿yn.
NFZ: Materac przeciwodle¿ynowy: 9194.02

.
Materac przeciwodlezynowy- ba,belkowy

Materac pneumatyczny, zmiennociœnienowy, rurowy, pompa z regulacj¹
ciœnienia. Zapewnia dobr¹ ochronê przed odle¿ynami osób ob³o¿nie
chorych, d³ugotrwale lub terminalnie unieruchomionych np. na skutek
wylewu lub udaru, osób sparali¿owanych, przebywaj¹cym na oddzi³ach
OIOM, chorych neurologicznie.
NFZ: Materac przeciwodle¿ynowy: 9194.02

.
Materac przeciwodlezynowy- rurowy

.
Poduszki pozycjonuja,ce i przeciwodlezynowe
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W swojej ofercie posiadamy szeroko dostêpn¹ gamê kul z 
obejmami otwartymi oraz zabudowanymi.
NFZ: Kula ³okciowa ze stopniow¹ regulacj¹: 9192.01
         Kula przedramienna z kó³kiem: 9192.04

Kule

Aluminiowe balkoniki, wysokoœæ regulowana za pomoc¹ przycisku.
W swojej ofercie posiadamy balkoniki statyczne, krocz¹ce oraz
dwufunkcyjne statyczno-krocz¹ce.
NFZ: Balkoniki i podpórki ulatwiaj¹ce chodzenie: 9193.01

Balkoniki

Wyposa¿ona w zdejmowany koszyk metalowy oraz blat, dwa 
hamulce z systemem blokuj¹cym.
NFZ: Balkoniki i podpórki ulatwiaj¹ce chodzenie: 9193.01

Podpórka trójko³owa

Bardzo lekka, aluminiowa podpórka wyposa¿ona w zdejmowany
koszyk, blat, ³awkê i hamulec.
NFZ: Balkoniki i podpórki ulatwiaj¹ce chodzenie: 9193.01

Podpórka czteroko³owa
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NFZ: Wózek inwalidzki rêczny: 9194.01

Wózek inwalidzki re,czny

NFZ: Wózek inwalidzki aluminiowy (lekki) z systemem szybkiego
demonta¿u kó³, sk³adany, dla osób samodzielnie poruszaj¹cych siê
na wózku – czynnych zawodowo: 9194.02

Wózek inwalidzki aluminiowy (lekki)

NFZ: Wózek inwalidzki specjalny dzieciêcy: 9194.03

Wózek inwalidzki specjalny dziecie,cy

NFZ: Wózek inwalidzki specjalny, stabilizuj¹cy plecy i g³owê: 9194.04

Wózek inwalidzki specjalny, 
                      stabilizuja,cy plecy i g³owe,
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Silikonowe wk³adki doskonale absorbuj¹ wstrz¹sy wywierane na staw 
skokowy, kolnana oraz biodra powstaj¹ce podczas chodzenia lubw czasie 
uprawiana sportu. Redukuj¹ bóle stóp, nóg oraz dolnego odcinka pleców, 
a tak¿e podra¿nienia zwi¹zane ze wstrz¹sami oraz naciskiem 
wywieranym na stopy. Dostêpne w ró¿nych rozmiarach

Silikonowe wk³adki pe³ne

Zapobiegaj¹ nadmiernemu naciskowi oraz wstrz¹som w rejonie piêty
oraz œródstopia. Likwiduj¹ uczucie dyskomfortu w przedniej czêœci
stopy oraz zapobiegaj¹ powstawaniu zgrubieñ skóry.

Silikonowe wk³adki 3/4

Pomagaj¹ zredukowaæ wstrz¹sy wywierane na stopy oraz krêgos³up, 
³agodz¹ naci¹gniêcia wiêzade³, miêœni oraz œciêgna Achillesa.

Silikonowe podpie,tki

Szybko ³agodza bóle piêt. Zapobiegaj¹ powstawaniu ostróg piêtowych.
Redukuj¹ wstrz¹sy oraz nacisk oddzia³owuj¹cy na piêtê.

Silikonowe podpie,tki z wyjmowanymi  
                                                   wk³adkami

Zapobiega zachodzeniu palucha na drugi palec, przez co zmienjsza jego
koœlawoœæ. Przywraca palcom w³aœciwe po³o¿enie. Koryguje ustawienie
palucha do pozycji anatomicznej.

Aparaty korekcyjne na halluksy
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Zapobiega stwardnieniu, zrogowaceniu oraz mloteczkowatoœci palców.
Zapewnia rozci¹ganie œciœniêtych palców i poprawia ich ustawienie.
Chroni wierzch i opuszki palców przed otarciem. Pomaga zredukowaæ
naprê¿enia i ból spowodowany zniekszta³ceniem palców.

Aparat koryguja,cy – prostuja,cy palce stóp

Os³ona chroni halluksy, a jednoczeœnie zapewnia równomierne roz³o¿enie 
si³ powoduj¹cych podwijanie siê palucha. Koryguje ustawienia palucha.

Os³ona chronia,ca halluksa

Zapewnia w³aœciw¹ os³onê przedniej czêœci œródstopia. Pomaga 
uœmierzyæ ból w œródstopiu. Zapobiega zgrubieniom, zrogowaceniom i
stanom zapalnym w przedniej czêœci stopy.

Podkladka metatarasalna

Os³ona chroni halluksa i jednoczeœnie utrzymuje paluch we w³aœciwej 
pozycji i zapewnia optymaln¹ dystrybucjê nacisku masy cia³a.

Materia³owa os³ona chronia,ca halluksa

Wyœcie³ane ¿elem zmniejszaj¹ ból spowodowany przez zrogowacenia,
m³oteczkowatoœæ palców, odciski. Sprzyjaj¹ eliminacji pêcherzy. Mo¿na je
stosowaæ równie¿ na palcach u r¹k.

.
Zelowe os³ony palców
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Podkolanówki 140 den I klasa ucisku

,
Ponczochy 280 den II klasa ucisku

Rajstopy 280 den II klasa ucisku

Skarpetki zdrowotne bezuciskowe

.
Podkolanówki dla mezczyzn ,

          I i II klasy ucisku
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Memo to najwy¿szej jakoœci obuwie dla dzieci, wykonane 
w klasycznym stylu z naturalnych materia³ów przyjaznych 
stopie dziecka. Unikatow¹ funkcjê diagnostyczn¹ 
zapewnia system monitoringu w podeszwie Memo. 
Specjalna konstrukcja obuwia Memo chroni stopy przed 
pojawieniem siê wady oraz zapewnia zachowanie 
prawid³owej postawy cia³a. Buty nabieraj¹ cech 
leczniczych z chwil¹ zastosowania wk³adek 
ortopedycznych, stanowi¹cych czêœæ systemu.

Buty profilaktyczne – Memo

Wk³adki pomarañczowe:
Wk³adki supinuj¹ce typu korytkowego, d³ugoœæ 3/4.Supinuj¹ piêtê i
œródstopie 10mm. Osadzaj¹ oraz profiluj¹ ty³ostopie i œródstopie,
wspomagaj¹ prawid³owe kszta³towanie siê sklepienia 
poprzecznego i pod³u¿nego
Wk³adki szare:
Wk³adki supinuj¹ce typu klinowego, d³ugoœæ 3/4. Supinuj¹ piêtê
5mm.Wspomagaj¹ prawid³owe kszta³towanie stopy.

Wk³adki ortopedyczne dla dzieci

Atestowane obuwie zawodowe i profilaktyczne
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Pieluchomajtki dla doros³ych

Wk³ady anatomiczne dla doros³ych

,
Przescierad³a jednorazowego i .
                                  wielorazowego uzytku

Kosmetyki pie,legnacyjne

³agodz¹cy krem do skóry ochronny krem do skóry delikatna pianka do mycia cia³a

delikatny krem myj¹cy nawil¿aj¹cy p³yn dla wra¿liwej skóry myd³o w p³ynie do mycia cia³a
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,
Uchwyty nascienne

Krzese³ka prysznicowe

£awki na wanne,

.
Nasadki podwyzszaja,ce na sedes

Basen sanitarny

Kaczki dla kobiet

.
Kaczki dla me,zczyzn
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