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Αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένα κατάλογος φτιαγμένος ειδικά για τον φαρμακοποιό, έμπορο και τον γιατρό. Σκοπός 
είναι να ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες σας προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα από ποιοτικά και οικονομικά προϊόντα 
διαλεγμένα ένα προς ένα. 

Ο ΚΑΤΑΛΑΟΓΟΣ

Μπορείτε να δείτε τις τιμές στον ισότοπό μας (www.kifidis-orthopedics.gr) κάνοντας εγγραφή ως 
πελάτης χονδρικής. Επίσης μπορείτε να παραγγείλετε ευκολά και γρήγορα με τις αντίστοιχες τιμές αλλά και 
εκπτώσεις που διαφοροποιούνται ανάλογα με το ύψος της παραγγελίας!

info@kifidis-orthopedics.gr
210 92 36 333

Επισκεφτείτε μας στην Λεωφόρο Συγγρού 29 – 11743 Αθήνα
Καθημερινές: 8:00 - 20:30, Σάββατο: 8:30-15:00

ΤΟ WEBSITE

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ



Ή «Ορθοπεδικός Κόσμος Κυφίδης» είναι μια εταιρεία κατασκευής, εισαγωγής και εμπορίας ορθοπεδικών ειδών. Είναι μια από 
τις παλαιότερες επιχειρήσεις στο χώρο της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ξεκινώντας τις δραστηριότητές της από το 1919 και 
συνεχίζοντας την παράδοση με εκπρόσωπό της τον απόγονο τέταρτης γενεάς, Χριστόφορο Κυφίδη.

Βασιζόμενος στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση, με σπουδές ειδίκευσης στη Γερμανία, πτυχίο στην κατασκευή 
ειδικών ορθοπεδικών βοηθημάτων και στην επιμονή, την εργασία και τις αξίες που πάντα είχε σαν αρχή, οδηγήθηκε στον 
εκσυγχρονισμό της επιχείρησης, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Να βοηθήσουμε τον άνθρωπο στην πλήρη αποκατάστασή του στο κοινωνικό σύνολο.
Να δημιουργούμε σταθερές και μόνιμες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες.
Να παρέχουμε υπηρεσίες σε προσωπικό επίπεδο. Να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών 
μας. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
13485:2012, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από την TÜV AUSTRIA, έναν από τους εγκυρότερους φορείς πιστοποίησης στον κόσμο.

Ή πλούσια ιστορία του ορθοπεδικού μας οίκου ξεκινά στις αρχές του προηγούμενου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, όταν ο 
Αθανάσιος Κυφίδης, ορθοπεδικός, εξαιρετικός άνθρωπος και τεχνίτης, με αγάπη για τον άνθρωπο, πίστη στην επιστήμη και 
εμμονή στην ποιότητα, ίδρυσε την ορθοπεδική εταιρία ΚΥΦΙΔΉΣ.

Ο Α.Κυφίδης απολάμβανε απόλυτου σεβασμού από την ιατρική κοινότητα, ήταν πάντα πρωτοπόρος και στήριξε την τέχνη του 
με πολλή αναγνώριση και αγάπη από τον κόσμο. Σας παραθέτουμε μερικά μόνο στοιχεία της μακρόχρονης αυτής παράδοσης 
που μας κάνει υπερήφανους μέχρι τώρα, την 4η γενιά.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατ΄οίκον Νοσηλεία

Αναπηρικά Aμαξίδια

Ορθοπεδικά

Ιατρικός Εξοπλισμός

Τεχνητά Μέλη

Ευεξία και Άθληση

3Σελίδα:

Σελίδα:

Σελίδα:

Σελίδα:

Σελίδα:

Σελίδα:

62

114

156

196

247
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Κλίνη με εκκίνηση ανύψωσης απο το έδαφος

Κλίνη με εκκίνηση ανύψωσης απο το έδαφος 
(7,1cm) 105x200 αντoχή μέχρι 260 κιλά

Κλίνη με εκκίνηση ανύψωσης απο το έδαφος 
(7,1cm) 93x225 αντoχή μέχρι 185 κιλά

Κλίνη με εκκίνηση ανύψωσης απο το έδαφος 
(7,1cm) 9x225 αντoχή μέχρι 150 κιλά

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

119123

118996

119141

Εάν υπάρχει κίνδυνος πτώσης από το κρεβάτι n o χρήστης έχει ανεξέλεγκτες 
κινήσεις ή δυσκολίες στην ανύψωση των ποδιών, από το κρεβάτι είναι η ιδανική 
λύση για εσάς! Απέχει μόνο 7,1 cm απο το έδαφος και φτάνει έως 65 cm ύψος , 
είναι πολύσπαστο και διαθέτει και σύστημα Anti-Trendelenburg, Trendelenburg

Παιδικό Κρεβάτι Taurus

Κωδικός προϊόντος: 117124
Πολύσπαστο ηλεκτροκίνητο ορθοπεδικό τελάρο κρεβατιού 4 ή 5 ζωνων. (το 
τετραζωνικό κατασκευάζεται με μονοκόμματη πλάτη, οπότε το τμήμα του 
κεφαλιού δεν σπάει. Διαθέτει μοτέρ ανεξάρτητων κινήσεων ισχύος 4500Ν 
(±500Kg) εξοπλισμένο με μπαταρία ασφαλείας για επαναφορά του κρεβατιού 
στην οριζόντια θέση σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρέυματος. Κατάλληλο 
αποκλειστικά για στρώματα χωρίς ελατήρια. Συμπεριλαμβάνεται στρώμα αφρολέχ  
3σπαστο  ( Κωδ. 103551 )
Πλάτος :  140 - 160 cm
Μήκος :    Από 185 - 215 cm

Κλίνη ηλεκτροκίνητη Forza

Κωδικός προϊόντος: 119470
Ή κλίνη ηλεκτροκίνητη Forza basic είναι άνετη και όμορφα σχεδιασμένη. 
Όλες οι κινήσεις γίνονται με τηλεχειριστήριο επιτρέποντας τους φροντιστές και 
τους χρήστες με κινητικά προβλήματα να προσαρμόζουν εύκολα την επιθυμητή 
θέση. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
    Διατίθεται σε 3 διαστάσεις: 100x200cm 120x200cm & 140x200cm
    Ήλεκτρικά ρυθμιζόμενη πλάτη, στήριξη ποδιών και καθ’ ύψος
    Ρύθμιση ύψους από 40 έως 80 cm
    Χαλύβδινο σομιέ
     Μέγιστο βάρος χρήστη 350kg 
    Χρώμα RAL 7035 ανοικτό γκρι
    4 τροχοί με φρένα (διάμετρος ρόδας 125 mm)
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Στρώματα Κρεβατιών αφρολέξ

Στρώματα Κρεβατιού αφρολέξ υψηλής 
πυκνότητας

Στρώματα νοσοκομειακών κλινών από αφρολέξ, για να μπαίνει σε 
νοσοκομειακά κρεβάτια, υπενδεδυμένά από μαλακό ανθεκτικό και 
υποαλλεργικό ύφασμα. Έχουν διαστάσεις: 190cm x 90cm x10cm.Τα 
στρωματα αυτά μπαίνουν ως κανονικό στρώμα στο κρεβάτι για να μπορεί 
να ανακλίνεται, και χρησιμεύει και ως υπόστρωμα για το αερόστρωμα.

Στρώμα νοσοκομειακής κλίνης από αφρολέξ υψηλής πυκνότητας χωρίς 
σπασίματα, για να μπαίνει σε οποιοδήποτε νοσοκομειακό κρεβάτι, 
επενδεδυμένο από μαλακό ανθεκτικό και υποαλλεργικό ύφασμα. Έχει 
διαστάσεις: 190cm x 90cm x10cm.
Το στρώμα αυτό μπαίνει ως κανονικό στρώμα στο κρεβάτι για να μπορεί 
να ανακλίνεται, και χρησιμεύει και ως υπόστρωμα για το αερόστρωμα, 
που συνήθως χρησιμοποιείται σε ασθενείς που είναι σε κατάκλιση 
(περνούν δηλαδή το πιο μεγάλο μέρος του 24ώρου ξαπλωμένοι)

Ή αίσθηση του στρώματος υψηλής πυκνότητας είναι όπως του visco elas-
tic, μαλακό και άνετο, και δεν βουλιάζει τόσο γρήγορα αν πρόκειται για 
μακροχρόνια χρήση ή για άτομο μεγάλου σωματικού βάρους.

Στρώμα Κρεβατιού αφρολέξ εύκαμπτο υψηλής 
πυκνότητας (250Kgr/m3)

Στρώμα πυκνό χωρίς σπάσιμο με υφασμάτινο 
κάλυμμα (1000Kgr/m3)

Στρώμα Κρεβατιού αφρολέξ μονοκόμματο

Στρώμα Κρεβατιού αφρολέξ 1σπαστο Στρώμα Κρεβατιού αφρολέξ 2σπαστο

Στρώμα Κρεβατιού αφρολέξ τρίσπαστο

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

103553

103549 103550

103551

103552 103558
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Ανεμόσκαλα κρεβατιού

Τριγωνικές Σφήνες Συγκράτησης

Κυλινδρικές σφήνες συγκράτησης

Ιμάντας υφασμάτινος με φάρδος 8 cm, με χειρολαβές και από τις δυο 
πλευρές,τέσσερις από κάθε πλευρά για την δυνατότητα έλξης του χρήστη.
Το προϊόν σταθεροποιείται σε οποιοδήποτε σταθερό σημείο στην βάση του 
κρεβατιού. Έχει συνολικό μήκος 170 cm, με τις χειρολαβές να εκτείνονται 
σε μήκος 110 cm και άλλα 60 cm στην βάση του προϊόντος για σταθεροποίηση.

Ή σκάλα αποτελείται από τέσσερις λαβές, που είναι κατασκευασμένες από 
άκαμπτο πλαστικό. Τα άκρα των λαβών έχουν ένα μαλακό πλαστικό καπάκι. Στο 
τέλος της είναι ένας βρόχος με τον μπορείτε να δέσετε τη σκάλα στην άκρη του 
κρεβατιού. Μήκος: 395 εκατοστά
Πλάτος: 20 εκατοστά
Βάρος: 286 gr

Σετ αποτελούμενο από δυο τριγωνικές σφήνες από πολυουρεθάνη .
Συνδεδεμένες μεταξύ τους με ένα ύφασμα στην επιφάνεια του στρώματος
και δυο ιμάντες σταθεροποίησης σε κάθε πλευρά με το κρεβάτι.

Διαστάσεις : 90εκ(Μ) Χ 20εκ(Π) Χ 25εκ(Υ)

Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Αποτελείται από ζεύγος , δυο κυλινδρικές σφήνες από πολυουρεθάνη .
Συνδεδεμένες μεταξύ τους με ένα ύφασμα στην επιφάνεια του στρώματος
και δυο ιμάντες σταθεροποίησης σε κάθε πλευρά με το κρεβάτι.

Διαστάσεις :
65 εκατοστά μήκος
30 εκατοστά διάμετρος

Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

118276

100882

117206

117205
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:
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110cm ενιαίο

Προστατευτικό κάλυμμα πλαινών κρεβατιού 
190cm ενιαίο

Προστατευτικό Μετώπης Ήλεκτρικής Κλίνης

Προστατευτικό κάλυμμα πλαϊνών κρεβατιού για τη πρόληψη τραυματισμών 
των ασθενών, με μαλακό αφρώδες υλικό στο εσωτερικό του.
Τοποθετείται και στερεώνεται εύκολα χάρης τα velcro, το φερμουάρ ή τους 
ιμάντες, ανάλογα την επιλογή σας.
Επιλογές επένδυσης: Βαμβακερό ύφασμα, PU πλαστικό ή Γουνάκι.

Διαστάσεις: 110 x 75 cm.

Ή τιμή αφορά 1 τεμάχιο.

Κατασκευάζεται στο εργαστήριό μας. Πλένεται σε λεκάνη με χλιαρό νερό.

Προστατευτικό κάλυμμα πλαϊνών κρεβατιού για τη πρόληψη τραυματισμών 
των ασθενών, με μαλακό αφρώδες υλικό στο εσωτερικό του.
Τοποθετείται και στερεώνεται εύκολα χάρης τα velcro, το φερμουάρ ή τους 
ιμάντες, ανάλογα την επιλογή σας.
Επιλογές επένδυσης: Βαμβακερό ύφασμα, PU πλαστικό ή Γουνάκι.

Διαστάσεις: 190 x 75 cm

Ή τιμή αφορά 1 τεμάχιο.

Κατασκευάζεται στο εργαστήριό μας. Πλένεται σε λεκάνη με χλιαρό νερό.

Αφρώδες προστατευτικό μετώπης, επενδεδυμένο με ύφασμα.
Για την προστασία των ασθενών για αποφυγή τραυματισμών στην μετώπη.

πλάτος 90cm

Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

104367

104054

115615

7

Μαξιλάρι μείωσης του μήκους του κρεβατιού

119445
Μαξιλάρι απο αφρώδες υλικό επενδεδυμένο με PU, ύφασμα ή δερματίνη σε 
διάφορα χρώματα, και φερμουάρ για αφαίρεση και πλύσιμο του καλύμματος
Βοηθά στην μείωση του μήκους του κρεβατιού

Διαστάσεις: 90 χ 30 χ 30 cm 

Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να έρθει σε οποιαδήποτε διάσταση θέλετε.
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Σεντόνι ολίσθησης Banana, εύκαμπτο φύλλο

Σωληνωτό σεντόνι ολίσθησης Banana μίας 
χρήσης

Επίπεδο σεντόνι ολίσθησης Banana

Σωληνωτό σεντόνι ολίσθησης Banana
Σε διαστάσεις: 46x60cm, 55x120cm, 72x72cm, 72x120cm, 72x150cm, 
72x200cm, 100x120cm, 200x70cm.

Αυτό το σεντόνι είναι ιδιαίτερα μαλακό στην αφή. Μια ιδανική επιλογή, όπου 
η άνεση του ασθενούς έχει ύψιστη σημασία κατά την επανατοποθέτηση ή τη 
μεταφορά.
Μοναδικά αναμεμιγμένη επίστρωση σιλικόνης - απαλή στην αφή και αθόρυβη 
κατά τη χρήση
4 φορές μεγαλύτερης διάρκειας αποτελεσματική απόδοση ολίσθησης
Ατομικά συσκευασμένο
Χωρίς λατέξ - ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αλλεργικής αντίδρασης

Σεντόνι ολίσθησης Banana. Με η χωρίς χερούλια, σε διαστάσεις: 100x200cm, 
140x200cm, 70x150cm, 70x200cm, 100x150cm.

Ένα εξαιρετικά ανθεκτικό και εύκαμπτο. Αποδεδειγμένο σε δοκιμές πλύσης 
για τη διατήρηση αποτελεσματικών χαρακτηριστικών ολίσθησης. Με ειδική 
επίστρωση σιλικόνης.

Διατηρεί αποτελεσματική ολίσθηση
Μοναδική επίστρωση σιλικόνης - απαλό στην αφή.
Χωρίς λατέξ - ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αλλεργικής αντίδρασης

Σωληνωτό σεντόνι ολίσθησης Banana, μίας χρήσης. Διάτρητη μορφή για βολική 
χρήση.
Σε διαστάσεις: 75x120cm, 120x120cm, 180x120cm.

Ένα ισχυρό αδιάβροχο φύλλο τριπλής στρώσης το οποίο έχει σχεδιαστεί για να 
διατηρεί την ακεραιότητά του όταν είναι υγρό και στεγνό.
Με εξαιρετικά χαρακτηριστικά ολίσθησης και παραδίδεται σε κατάλληλη μορφή 
διάτρητου ρολού, αυτό το φύλλο είναι η ιδανική επιλογή όπου απαιτείται μια 
εύκολη στη χρήση, χαμηλού κόστους επιλογή.
Αδιάβροχο τριπλό στρώμα - χαρακτηριστικά υψηλής αντοχής και ολίσθησης
Διάτρητη μορφή ρολού - απλή και εύκολη χρήση
Χωρίς λατέξ - ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αλλεργικής αντίδρασης
Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη.

Με η χωρίς χερούλια, σε διαστάσεις: 72x200cm, 90x200cm, 140x200cm.

Ισχυρό και ανθεκτικό με υψηλή απόδοση ολίσθησης.
Ένα ισχυρό και ανθεκτικό σεντόνι μεταφοράς. Σιλικόνη επικαλυμμένη και στις 
δύο πλευρές με ραφή χαμηλού προφίλ, αυτό το σεντόνι παρέχει μακροχρόνια 
υψηλά χαρακτηριστικά ολίσθησης για να καταστεί δυνατή η ασφαλής και την 
εύκολη επανατοποθέτηση και μεταφορά ασθενών.
Ισχυρό σεντόνι- βέλτιστη ανθεκτικότητα
Επικαλυμμένο με σιλικόνη - ασφαλής και εύκολη μετακίνηση ασθενών
Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

121189

121185

121164

121144



Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:
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Διπλή μπάρα στηρίγματος κρεβατιού

Σταθερό υποστήριγμα κρεβατιού 

Κατασκευασμένο από ατσάλι, είναι το ιδανικό στήριγμα για να βοηθήσει στις 
μετακινήσεις του κρεβατιού αλλά και τον ασθενή, καθώς τον βοηθά είτε να 
αλλάξει πλευρό είτε να σηκωθεί.
Ή τοποθέτηση είναι πολύ απλή χάρη στο εύχρηστο clip που διαθέτει.

115330

100880

Σεντόνι ολίσθησης Banana, μιας χρήσης

Κατασκευάζεται από ειδικά σχεδιασμένο ύφασμα. Αυτό το φύλλο μεταφοράς 
έχει αντοχή υλικού 500kg όταν είναι υγρό και στεγνό.
Με έξι εργονομικά τοποθετημένες λαβές, οι οποίες εξασφαλίζουν ομοιόμορφη 
κατανομή του βάρους του ασθενούς και υψηλά χαρακτηριστικά πλευρικής 
ολίσθησης,η Banana Transfer παρέχει ομαλές μεταφορές ασθενών.

Υψηλή αντοχή υλικού - κατάλληλο για όλους τους ασθενείς
Έξι εργονομικά τοποθετημένες λαβές - ομοιόμορφη κατανομή του βάρους του 
ασθενούς κατά τη μεταφορά
Υψηλά χαρακτηριστικά πλευρικής ολίσθησης - μεταφορά ασθενών χωρίς άγχος.

121203

Σύστημα μεταφορας και τοποθετησης Banana

Ή Banana Intoprone είναι μια μοναδική, εύκολη στη χρήση συσκευή ενός 
τεμαχίου για την ακριβή στροφή των ασθενών σε ευαίσθητη θέση. Το 
προσωπικό διατηρεί πλήρη έλεγχο σε όλη τη στροφή και δεν χρειάζεται 
πλέον να «πιάσει» τον ασθενή, μειώνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού του 
προσωπικού και βελτιώνοντας την ασφάλεια των ασθενών. Το 87% των 
συμμετεχόντων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συνολική ασφάλεια  και η 
ευκολία χρήσης της Banana Intoprone ήταν “πολύ καλή ή εξαιρετική” σε μια 
μεγάλη οξεία αξιολόγηση.  Ο πλήρης έλεγχος του ασθενούς κατά τη διάρκεια 
της πρήνης θέσης  - βελτιώνει την ασφάλεια του ασθενούς

Ατομικά συσκευασμένο - μειώνει τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης ή 
σπατάλης
Ευέλικτο - κατάλληλο για χρήση με μια σειρά προωθητικών υποστηρίξεων.

121197
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:
Ο δακτύλιος σφυρών-αστραγάλων είναι κατάλληλος για την αποφυγή και 
αντιμετώπιση κατακλίσεων της φτέρνας.
Κατασκευασμένος από μαλακό αφρώδες υλικό αγκαλιάζει τον αστράγαλο και 
αποφορτίζει τη περιοχή της φτέρνας από τις πιέσεις.Επικάλυψη δερματίνης, και 
εσωτερικά  γουνάκι για καλύτερη πρόσφηση της κνήμης.
Σε περίπτωση που ο ερεθισμός είναι έντονος ή υπάρχει πληγή συνιστάται η 
χρήση ειδικής κρέμας (Hemagel) για γρήγορη επούλωση.
Το προστατευτικό φτέρνας κλείνει με Velcro και είναι ενός μεγέθους.

Διατίθεται σε ζευγάρι.

Διαστάσεις: 6 cm Υ - 10 cm Μ - 20 cm Π

Γενική στήριξη κρεβατιού

Μετακινούμενο βοήθημα για κάθισμα

Δακτύλιος σφυρών-αστραγάλων γιά 
κατακλίσεις ζεύγος

Βοηθητικό υποστηρικτικό εργαλείο το οποίο είναι στερεωμένο στο πλευρικό 
τοίχωμα του κρεβατιού.

Για πλαϊνούς τοίχους με πάχος 20-50 mm.

-   Μήκος λαβής  :  195 mm
-   Βάρος :               4,7 Kg

 Κατασκευασμένο από χάλυβα με επίστρωση σκόνης

Το μετακινούμενο βοήθημα για κάθισμα προσφέρει στήριξη όταν κάθεστε κι 
όταν σηκώνεστε από το κρεβάτι, το καναπέ, τη καρέκλα.
Είναι ρυθμιζόμενου ύψους και έχει επιπλέον σκέλος επενδεδυμένο από 
καουτσούκ για να συγκρατεί το βάρος και να μένει σταθερό.
Διαστάσεις: 48.4 x 34.2 x 73.8 - 85.8 cm
Μέγιστο βάρος χρήστη: 130 kg

116119

102473

101478

Περιστρεφόμενη λαβή κρεβατιού Smart Rail

Ή πρωτοποριακή λαβή Smart-Rail διευκολύνει τη μετακίνηση του ασθενούς από 
και προς την κλίνη, ενώ ταυτόχρονα παρέχει στήριξη όταν κάθεστε ή ξαπλώνετε.
Σε αντίθεση με τις άλλες λαβές κρεβατιών, το Smart-Rail έχει δύο θέσεις: 
κλειστό και ανοιχτό.
Στην κλειστή θέση (παράλληλη με την πλευρά του κρεβατιού), η λαβή 
ασφαλείας παρέχει στήριξη για την διευκόλυνσή σας ενώ βρίσκεστε στο 
κρεβάτι.
Στην ανοιχτή θέση, η ράγα περιστρέφεται από το κρεβάτι και αγγίζει προς το 
έδαφος για να βοηθήσει στη μετακίνησή σας από καθιστή σε όρθια θέση.
Ή λαβή Smart-Rail είναι επίσης εύκολη να εγκατασταθεί μεταξύ του στρώματος 
και του σωμίε και να ασφαλιστεί σφιχτά με ένα ιμάντα ασφαλείας.

117607



Διαστασεις: 50 x 40 x 5 cm
Βάρος:800 gr
Βάρος χρήσης: 115 kg

Διαστασείς Βάρος
41 x 41 x 6 cm / M 640 gr
46 x 46 x 6 cm / L 740 gr

Αποτελείται από υποαλλεργικό και 
αεριζόμενο υλικό Viscose. Εχει τη 
δυνατότητα να παίρνει ακριβώς το 
σχήμα σώματος που ακουμπάει πάνω 
του, ενώ από την άλλη επανέρχεται 
στην αρχική του θέση όταν 
σταματήσουμε τη χρήση.
Περιλαμβάνει μαξιλαροθήκη
Μέγεθος 40 x 40 cm
Είναι διαθέσιμο και σε διαστάσεις της 
αρεσκείας σας.

Mπότα κατακλίσεων για κλινήρεις 
ασθενείς
Φουσκωτή μπότα κατά των 
κατακλίσεων για κλινήρης 
ασθενείς,δυνατότητα ολικής 
αποφόρτισης φτέρνας με ανοιγόμενο 
τμήμα συγκράτηση του πέλματος 
στην  όρθια θέση.

Το μέγεθος είναι κοινό.

Ανυψωτικά κρεβατιών ειδικά 
σχεδιασμένα για ευκολότερο σήκωμα 
και κάθισμα στο κρεβάτι 22.5 cm

Διαθέτουν αντιολισθιτικές επιφάνεις

Διατίθονται σε συσκευασία των 
τεσσάρων τεμαχίων.

Ανυψωτικά κρεβατιών ειδικά 
σχεδιασμένα για ευκολότερο σήκωμα 
και κάθισμα στο κρεβάτι 22.5 cm

Διαθέτουν αντιολισθιτικές επιφάνεις

Διατίθονται σε συσκευασία των 
τεσσάρων τεμαχίων.

Το μαξιλάρι καθίσματος διευκολύνει 
την πίεση όταν κάθεστε σε καρέκλα ή 
σε αναπηρική πολυθρόνα για μακρά 
χρονικά διαστήματα.
Το μαξιλάρι καθίσματος είναι 
διαμορφωμένο για περισσότερη 
άνεση, σταθεροποίηση και στήριξη 
για το σώμα καθώς και για την 
ενθάρρυνση μιας καλής στάσης.
Ο αντιολισθητικός πυθμένας με Vel-
cro κρατά το μαξιλάρι στη θέση του.

Το μαξιλάρι καθίσματος διευκολύνει 
την πίεση όταν κάθεστε σε καρέκλα ή 
σε αναπηρική πολυθρόνα για μακρά 
χρονικά διαστήματα. Το μαξιλάρι 
καθίσματος είναι διαμορφωμένο για 
περισσότερη άνεση, σταθεροποίηση 
και στήριξη για το σώμα καθώς και 
για την ενθάρρυνση μιας καλής 
στάσης. Ο αντιολισθητικός πυθμένας 
με Velcro κρατά το μαξιλάρι στη θέση 
του.

Mαξιλάρι σχηματός U Μαξιλάρι καθίσματος ανατομικό

Μαξιλάρι καθίσματος Viscose Chair Comfort

Μπότα κατα των κατακλίσεων για κλινήρεις 
ασθενείς

Ανυψωτικό επίπλων 10 cm

Ανυψωτικό επίπλων 22.5 cm

Μαξιλάρι αμαξιδίου Μαξιλάρι αμαξιδίου

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

102378

102585

101216

101217

121006 121005

100701 102379
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Ορθοστάτης Parodium Static

Κωδικός προϊόντος: 103999
Βέλτιστη εμπρός και πλευρική σταθεροποίηση του σώματος, 
Εργονομική θέση για τα γόνατα,
Ιμάντας στο πίσω μέρος
Τέσσερις τροχοί με φρένα
Ευρύ φάσμα της ρύθμισης,

Ορθοστάτης παιδικός με τραπεζάκι

Κωδικός προϊόντος: 120501
Ή διπολική στάση του σώματος προσφέρει ένα απλό και και εύκολο τρόπο 
για να απολαύσεις ένα μεγάλο εύρος πλεονεκτημάτων στα οστεο-αρθρικά, 
μεταβολικά, κυκλοφορικά, λαβυρινθικά συστήματα και όλα τα περιβάλλοντα που 
χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο.

Τραπεζάκι με ρυθμιζόμενο ύψος. Διαθέσιμοι τροχοί (αξεσουάρ). Επίσης διαθέσιμο 
σε ενήλικα μεγέθη. Σε πορτοκαλί και πράσσινο χρώμα.

Ορθοστάτης οπίσθιας συγκράτησης

Κωδικός προϊόντος: 120504
Ορθοστάτης οπίσθιας συγκράτησης θέσης για παιδιατρική χρήση, με ρυθμιζόμενο 
ύψος στήριξης κορμού (δύο ρυθμιζόμενες ζώνες βέλκρο), ρυθμιζόμενη σε ύψος 
και πλάτος υποστήριξη ισχίου, υποστήριξη γονάτου με ρυθμιζόμενο ύψος και 
υποστήριξη φτέρνας.

Διαθέσιμο σε τρία μεγέθη ανάλογα με το βάρος και ύψος του παιδιού.
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Ορθοστάστης Combo Mobile Parapodium

Κωδικός προϊόντος: 118500
Συσκευή αποκατάστασης για ασθενείς με διαταραχές ισορροπίας και / ή μερικώς 
ικανά κάτω άκρα.

Χαρακτηριστικά:
Διατίθεται σε δύο παραλλαγές γιλέκων: με και χωρίς πλευρικά στηρίγματα,
το γιλέκο χωρίς πλευρικά στηρίγματα είναι σχεδιασμένο για ασθενείς οι οποίοι δεν 
χρειάζονται υποστήριξη στο στήθος, διαχωριστικό ποδιών,
βάση εξοπλισμένη με περιστρεφόμενους τροχούς με σφιγκτήρες.
Αποτελείται  δύο βάσεις: στατική και κινητή, προσαρμόσιμο στις ανάγκες του 
ασθενούς, επιτρέπει στον ασθενή να είναι ασφαλής και άνετη σε κάθετη θέση.

Επιπρόσθετος εξοπλισμός: ιμάντες velcro για πόδια, ενισχυμένοι σύνδεσμοι 
για τοποθέτηση γόνατος, πείροι, σφήνα, επιπρόσθετα μαξιλάρια, τραπέζι με 
ρυθμιζόμενο ύψος και γωνία κλίσης.

Στατικός Ορθοστάστης Mobile Parapodium

Κωδικός προϊόντος: 118499
Συσκευή αποκατάστασης για ασθενείς με διαταραχές ισορροπίας και / ή μερικώς 
ικανά κάτω άκρα.  Διατίθεται σε δύο παραλλαγές γιλέκων: με και χωρίς πλευρικά 
στηρίγματα, το γιλέκο χωρίς πλευρικά στηρίγματα είναι σχεδιασμένο για ασθενείς 
οι οποίοι δεν χρειάζονται υποστήριξη στο στήθος, διαχωριστικό ποδιών,
βάση εξοπλισμένη με περιστρεφόμενους τροχούς με σφιγκτήρες.



Στατικός Ορθοστάστης Vitea Care Static 
Parapodium Light

103508

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Με φως, ασφαλές και εύκολο στη χρήση,
Κατασκευασμένο από ελαφρύ, ανθεκτικό υλικό (αλουμίνιο), το οποίο 
ενώνετε μεταξύ του με ελαστικό.
Ή όρθια στάση του σώματος είναι δυνατή λόγω στήριγμα του ισχίου, 
του θώρακα και την υποστήριξη των ώμων,
Όλα τα τμήματα που έχουν άμεση επαφή με το σώμα του ασθενούς 
καλύπτονται με μαλακή, υπο-αλλεργική, βελούδινη ταπετσαρία,
Τέσσερις τροχοί εφοδιασμένοι με κλειδαριά,
Διατίθεται σε δύο μεγέθη,
Πρόσθετος εξοπλισμός: σφήνα, επιπλέον μαξιλάρια, τραπέζι με 
ρυθμιζόμενο ύψος και γωνία κλίσης.

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:
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Στατικός Ορθοστάστης Vitea Care Static Parap-
odium

118453

Συσκευή αποκατάστασης ιδιαίτερα χρήσιμη για ασθενείς με 
παραπληγία ,δισχιδής ράχη, παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.

Βέλτιστη πρόσθια και πλευρική σταθεροποίηση του σώματος.
Δακτύλιοι εμπρός των γονάτων, ζώνη ισχίου ανοιχτή στο πίσω μέρος, 
τέσσερις τροχούς με κλειδαριά.
Ή όρθια στάση του σώματος είναι δυνατή λόγω στήριγμα του ισχίου, 
του θώρακα και την υποστήριξη των ώμων

Πρόσθετος εξοπλισμός: ιμάντες velcro για τα πόδια, ενισχυμένοι 
σύνδεσμοι στο γόνατο, σφήνα, πρόσθετα μαξιλάρια,
στήριγμα κεφαλής, τραπέζι με ρυθμιζόμενο ύψος και γωνία κλίσης.
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Κωδικός προϊόντος:

Στατικός Ορθοστάτης Γυμναστήριο

103509

Βέλτιστη εμπρός και πλευρική σταθεροποίηση του σώματος.
Ρυθμιζόμενο ύψος, πλάτος και το κέντρο βάρους.
Ζώνη ισχίου ανοιχτό στο πίσω μέρος.
Τέσσερις περιστρεφόμενες ρόδες πίσω με κλειδαριά.
Μοντέρνος σχεδιασμός.
Πρόσθετος εξοπλισμός: σφήνα, τραπέζι ρυθμιζόμενο.
 Ύψος και γωνία κλίσης, δυνατότητα αλλαγής σε όλους τους τροχούς 
για μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος.

Κωδικός προϊόντος:

Ορθοστάτης Δυναμικής Εκγύμνασης
Dynamic Parapodium

118531

Bέλτιστη πρόσθια και πλευρική σταθεροποίηση του σώματος, 
εκτεταμένες λαβές που μοιάζουν με πατερίτσες. Ζώνη ισχίου 
ανοιχτή στο πίσω μέρος προσαρμόσιμη στις ατομικές ανάγκες του 
ασθενούς Συσκευή αποκατάστασης ιδιαίτερα χρήσιμη για ασθενείς με 
παραπληγία, κυστικά και παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Επιτρέπει 
στον ασθενή να ασκείται ανεξάρτητα.
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Κωδικός προϊόντος:

Ορθοστάτης Δυναμικής Εκγύμνασης Riser - 
Dynamic Gym

102863

Ή κατασκευή που επιτρέπει την ασφαλή και σωστή στάση και κίνηση 
για τους ασθενείς με παράλυση των κάτω άκρων, πρόσφέρει:
Προηγμένη, σταθερή και καλαίσθητη κατασκευή
Ορθά άκρα και σταθεροποίηση του κορμού
Ευρύ φάσμα ρύθμισης: το ύψος και το πλάτος είναι ρυθμιζόμενο
Ζώνη ισχίου ανοιχτό στο πίσω μέρος
Πρόσθετη σταθεροποιητική ζώνη του κορμού
Πρόσθετος εξοπλισμός: Υποστήριξη καρπού, σφήνα

Κωδικός προϊόντος:

Ορθοστάτης περιπάτου

115685

Συσκευή ορθοστάτισης και βάδισης, ρυθμιζόμενη στο πλάτος, στο 
ύψος και στο μήκος. Διαθέτει χειρολαβές για σταθεροποίηση των άνω 
άκρων και επιφάνεια στήριξης του πήχη.

Επίσης διαθέτει σύστημα πρόσδεσης και υποστήριξης της λεκάνης του 
χρήστη με σκοπό την δυνατότητα του να βαδίζει με αποφόρτιση του 
βάρους του. 

Ρυθμιζόμενο πλάτος : 55-71cm.
Ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβής : 88-120cm.
Συνολικό ύψος ορθοστάτη : 130cm-162cm
Συνολικό μήκος : 90cm.
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Κωδικός προϊόντος:

Νεανικός Ορθοστάτης Rollator Movita Junior

118120

Το προιόν ταιριάζει στις ανάγκες πολλών τύπων αναπηριών, ειδικά 
για άτομα που περιορίζονται σε αναπηρικό καροτσάκι και χρειάζονται 
υποστήριξη και βοήθεια για τα πόδια
Τα δυναμικά καθίσματα και η θωρακική στήριξη βοηθούν τον χρήστη 
να διατηρεί την κατακόρυφη θέση.
Υποστηρίζει τη φυσική και ψυχολογική ευημερία. 
Ή κατακόρυφη θέση ενισχύει το σώμα, την μυϊκή μάζα, τον οργανισμό 
και αυξάνει την προοπτική του χρήστη. Ελευθερία και ανεξαρτησία στη 
ζωή.
Χαμήλωμα Καθίσματος για την μεταφορά χρηστών
Απλό κλείδωμα με μπουλόνια ασφαλείας
Ρυθμιζόμενο ύψος για προσαρμογή στο χρήστη
Ρυθμιζόμενο κάθισμα - ρυθμιζόμενη υποστήριξη της λεκάνης

Κωδικός προϊόντος:

Ορθοστάτης Rollator για ενήλικες Movita

118189

Ο χρήστης μπορεί να κινηθεί γύρω με αυξημένη ασφάλεια και να ζήσει 
όπως οποιοσδήποτε άλλος.
Δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να απολαμβάνει κάθε ευκαιρία που 
προσφέρει η ζωή και να ανακαλύπτει νέους χώρους.
Ζωτικότητα σε κάθε φάση της ζωής.
Δομές υποστήριξης που προορίζονται για αποκατάσταση μετά από 
νευρολογικές και ορθοπεδικές παθήσεις και για την προφύλαξη των 
μυϊκών συσπάσεων και την τόνωση της κυκλοφορίας 
Θωρακικός δακτύλιος με λαβή υποστήριξης σε 4 διαφορετικά μεγέθη
Εύκολο άνοιγμα του θωρακικού δακτυλίου για τη μεταφορά χρηστών
Εξατομικευμένη προσαρμογή καθίσματος
Ρυθμιζόμενο κάθισμα  -  ρυθμιζόμενη υποστήριξη της λεκάνης
Περιστρεφόμενοι τροχοί 360 μοιρών με κατεύθυνση κλειδώματος.
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Βοήθημα συνδυαστικής βάδισης
γονέα-παιδιού
Κωδικός προϊόντος: 103999

Το βοήθημα συνδυαστικής βάδισης γονέα - παιδιού, αποτελείται από τρία απλά 
εξαρτήματα   (1) Ζώνη - Συγκράτησης Γονέα, (2) Παιδική Ζώνη Στήριξης, (3) 
Σανδάλια,  προσφέρει στο παιδί σας την δυνατότητα να περπατήσει μαζί σας. Να 
σταθεί δίπλα σας και να παίξει με τους φίλους του. 

Ορθοστάτης παιδικός με τραπεζάκι

Κωδικός προϊόντος: 120501
Το προιόν ταιριάζει στις ανάγκες πολλών τύπων αναπηριών, ειδικά για άτομα που 
περιορίζονται σε αναπηρικό καροτσάκι και χρειάζονται υποστήριξη και βοήθεια 
για τα πόδια.Ή συσκευή σταθεροποίησης ταιριάζει στις ανάγκες αποκατάστασης 
νευρολογικών και ορθοπεδικών ασθενειών, αλλά και για τη σταθεροποίηση της 
κυκλοφορίας του αίματος.

Ρολέιτορ στενού τύπου KMINA

Κωδικός προϊόντος: 120504
Κατασκευασμένο απο αλουμίνιο με μόνο 54 cm πλάτος και ζυγίζει μόλις 5,5 κιλά.

Μεγάλη ευελιξία στην χρήση και εύκολο στην μεταφορά του λόγο του μικρού 
χώρου που πιάνει.
Εύκολο στο φρενάρισμα χωρίς να χρειαστεί να βάλετε πολύ δύναμη.

Διαθέτει καλάθι με αρκετό χώρο για τα ψώνια σας.
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Βοήθημα συνδυαστικής βάδισης
γονέα-παιδιού
Κωδικός προϊόντος: 103503

Σταθερός Οσφυομηροκνημοποδικός κηδεμόνας, κατασκευασμένος ανα 
περίπτωση από θερμοπλαστικό υλικό ή από ρητίνη με σκοπό την ακινητοποίηση 
και σταθεροποίηση του χρήστη στην επιθυμητή θέση. Για συγκράτηση του σε 
οριζόντια θέση ή και χρήση του κηδεμόνα για ορθοστάτιση.

Διαθέτει ιμάντες στήριξης στα απαραίτητα σημεία και συνδυάζεται με τον προϊόν: 
“Παιδικός Βαδιιστικός ορθοστάτης” Πκωδικός: 01-167.3.2.2.7

Foot Walker Παιδικός Βαδιστικός Ορθοστάτης

Κωδικός προϊόντος: 100443
Ή καινοτομία του προϊόντος “Foot-Walker” αφορά τον συνδυασμό της απλότητας 
και της αποτελεσματικότητας. Ο βαδιστικός ορθοστάτης FOOT WALKER 
χρησιμοποιώντας το βάρος του ασθενή  επιτρέπει την κίνηση προς τα εμπρός και 
προς όλες τις κατεύθυνσης.

Ορθοστάτης Rollator Movita Fits

Κωδικός προϊόντος: 118197
Ή συσκευή σταθεροποίησης ταιριάζει στις ανάγκες αποκατάστασης νευρολογικών 
και ορθοπεδικών ασθενειών, αλλά και για τη σταθεροποίηση της κυκλοφορίας του 
αίματος.Τα δυναμικά καθίσματα και η  θωρακική στήριξη βοηθούν τον χρήστη να 
διατηρεί την κατακόρυφη θέση.
Υποστηρίζει τη φυσική και ψυχολογική ευημερία. Ή κατακόρυφη θέση ενισχύει 
το σώμα, την μυϊκή μάζα, τον οργανισμό και αυξάνει την προοπτική του χρήστη. 
Ελευθερία και ανεξαρτησία στη ζωή.
Προάγει την κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη και επιτρέπει στους χρήστες του 
να ζήσουν εμπειρίες που είναι διαφορετικές, προσφέροντας απίστευτη ελευθερία 
κινήσεων.
Μήκος: 96 cm
Πλάτος: 69 cm
Ύψος καθίσματος: 46-111 cm
Θωρακικό ύψος δακτυλίου (πλευρά): 76-145,50 cm
Περιφέρεια θωρακικού δακτυλίου: 70/90/105/120 cm
Διαστάσεις εμπρόσθιων τροχών: 200x50 mm
Διαστάσεις οπίσθιων τροχών: 400x40 mm
Βάρος: 31 kg
Μέγιστο βάρος: 130 kg
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Κωδικός προϊόντος:

Ήμι-ηλεκτροκίνητος Τροχήλατος Ορθοστάτης 
Εκπαίδευσης Ιάσων

104332

Απευθύνεται σε Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, σε Εργαστήρια 
Φυσικοθεραπείας- Εργοθεραπείας, σε Οργανισμούς Βραχείας ή Μακράς 
Νοσηλείας.
Ο τροχήλατος ορθοστάτης βοηθάει τον χρήστη τόσο στην ορθοστάτιση όσο και 
στην εκπαίδευση της βάδισης εκ νέου. Στην αρχή με την βοήθεια του θεράποντα 
ιατρού, και εν συνεχεία χωρίς βοήθεια.
Ο Ήμι-ηλεκτροκίνητος Τροχήλατος Ορθοστάτης, ρυθμίζεται τόσο στο ύψος του 
όσο και στο πλάτος του και δύναται να εξυπηρετεί ύψη χρηστών από 110,00 εκ. 
έως 200,00 εκ.
Διαθέτει προσθαφαιρούμενες και ρυθμιζόμενες στο ύψος χειρολαβές.
Προσφέρεται ζώνη πρόσδεσης του ασθενή για να επιτυγχάνεται οριακή αιώρηση 
του από τον ορθοστάτη. Το ύψος αιώρησης καθορίζεται χειροκίνητα από ειδικό 
μηχανισμό ασφαλείας.

Τα δύο ειδικά μαξιλάρια στην βάση του ορθοστάτη βοηθούν τον θεράποντα 
ιατρό στο να εκπαιδεύει τον ασθενή κατά την βάδιση του.

Ο ημι-ηλεκτρικός τροχήλατος ορθοστάτης κλειδώνοντας τους τέσσερις (4) 
τροχούς μπορεί να τοποθετηθεί εξωτερικά ενός διαδρόμου βάδισης ή ενός 
δίζυγου και ο ασθενής να περπατάει.  

Ή κατασκευή πτύσσεται κατά το 36% του συνολικού της μήκους, ώστε να 
αποθηκεύεται όταν δεν χρησιμοποιείται.

Διαστάσεις:
Ρύθμιση ύψος Εξωτερικό: 190 εκ. - 235 εκ.
Ρύθμιση ύψους εσωτερικό: 180 εκ. – 225 εκ.
Εξωτερικό Πλάτος: 88 εκ. (μικρότερη θέση) – 145 εκ. (μεγαλύτερη θέση)
Εσωτερικό Πλάτος
 Θέση 01: 70 εκ.
 Θέση 02: 100 εκ.
 Θέση 03: 130 εκ.

Κατόπιν επικοινωνίας μας μπορούμε να σας 
κατασκευάσουμε το συγκεκριμένο προϊόν
σε διαστάσεις της επιλογής σας.
Ο ημι-ηλεκτρικός ορθοστάτης αντέχει βάρος 
ασθενή έως 250 κιλά.
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Σταθερός γερανός πισίνας F145B

119766

 Ο σταθερός γερανός πισίνας F145B είναι κατάλληλος για δεξαμενές 
skimmer ή γέφυρες. Μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθέι για 
βάρκες, λιμάνια, προκυμαίες κλπ. Αυτός ο γερανός πισίνας 
μπορεί να εξοπλιστεί με κάθισμα και μεταφορέα ή κούνια ή άλλες 
προσωποποιημένες κατασκευές.
Ο γερανός μπορεί να προσαρμοστεί στο δάπεδο με 3 διαφορετικές 
βάσεις: Μια εξωτερική βάση που στερεώνεται με βίδες, μία βάση που 
μπορεί να βυθιστεί σε έναν τσιμεντένιο κύβο ή εναλλακτικά πανω σε 
ανοξείδωτο χάλυβα.
Ο F145B είναι εύκολο να αφαιρεθεί απο την άκρη εξωτερικών πισινών 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Μέγιστη ικανότητα ανύψωσης: 140 kg
Μέγιστη κίνηση μπράτσου (χωρίς υποστήριξη): 1350 mm
Χρόνος βύθισης με βάρος: 40 δευτερόλεπτα
Χρόνος ανύψωσης με βάρος: 40 δευτερόλεπτα
Βάρος: 63-58 kg
Πλαίσιο από χάλυβα επιχρισμένο με ψευδάργυρο με φινίρισμα σε 
σκόνη
Μπαταρία: 24V
Τάση: 12V
Ήλεκτρικό κουτί
Εξωτερικός φορτιστής μπαταρίας
Περιστροφή: 360°
Βάση προσαρμογής τοίχου: 400x400 cm
Χειριστήριο

Κωδικός προϊόντος:

Γερανάκι πισίνας HSGL-1

101454

To γερανάκι πισίνας HSGL-1 αναπτύχθηκε ειδικά για χρήση σε πισίνες 
με σκοπό το χαμηλό κόστος
Αποτελείται από άφθαρτο υλικό του VA (ανοξείδωτο χάλυβα).

Με την αγορά του γερανού παίρνετε και μία αιώρα με κωδικό 102288
(σελίδα 31)

  Για την προμήθεια οποιασδήποτε άλλης αιώρας υπάρχει η 
δυνατότητα, με την ανάλογη επιβάρυνση στη διαφορά κόστους.

Το ιδανικό. Ή μεταφορά του ασθενούς λαμβάνει χώρα ομαλά και με 
ασφάλεια.
Ο ανελκυστήρας μπορεί να περιστρέφει κατά 360 °.
Με δυνατότητα κλειδώματος ελέγχου του κινητήρα του ανελκυστήρα 
για να προστατεύονται τα εξαρτήματα του από μη εξουσιοδοτημένη 
άτομα προς χειρισμό του γερανού.

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αιώρα γερανού ή καρέκλα ειδική 
που δένεται με ιμάντες

Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνεται δεύτερη μονάδα μπαταρίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ύψος: 200 εκ.
Μεγιστο μήκος: 115 εκ.
Μέγιστο Βάρος 140 κιλά
Λειτουργία μπαταρίας 24V
Gas Μπουκάλα
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Σταθερός γερανός πισίνας F100M

Σταθερός γερανός πισίνας F130

119763

119761

Ο γερανός πισίνας επιτρέπει προσάρμοση σε κύριο τοίχο της πισίνας 
και είναι κατάλληλος για στενά μέρη χάρη στην ειδική του κατασκεύη 
που μοιάζει με σημαία με σκοπό να αποφύγει την τοποθέτηση του στο 
πάτωμα. Προτείνεται για πισίνες κοντά σε τοίχους, πισίνες θεραπέιας, 
τζακούζι, λασπόλουτρα κλπ. Ο γερανός μπορεί να εξοπλιστεί με 
κάθισμα και μεταφορέα ή κούνια. Ή στερεοποίηση του πρέπει να 
γίνεται πάντα πάνω σε κύριο τοίχο κατασκευασμένο απο πέτρα ή τοίχο 
με περισσότερα απο 25 εκατοστά πάχος για λόγους ασφαλείας.

Μέγιστη ικανότητα ανύψωσης: 140 kg
Μέγιστη κίνηση μπράτσου (χωρίς υποστήριξη): 1400 mm
Χρόνος βύθισης με βάρος: 40 δευτερόλεπτα
Χρόνος ανύψωσης με βάρος: 40 δευτερόλεπτα
Βάρος: 50 kg
Πλαίσιο από χάλυβα επιχρισμένο με ψευδάργυρο με φινίρισμα σε 
σκόνη
Μπαταρία: 12V
Τάση: 24V
Ήλεκτρικό κουτί
Εξωτερικός φορτιστής μπαταρίας
Περιστροφή: 160°
Βάση προσαρμογής τοίχου: 90x20 cm
Χειριστήριο

O σταθερός γερανός πισίνας, με μηχανική-αυτόματη περιστροφή, 
επιτρέπει στο άτομο με ειδικές ανάγκες να εισέλθει στο νερό με 
τη βοήθεια της συμπαγούς και περιστροφικής του κατασκευής. 
Συστήνεται για υπερεδάφιες πισίνες κατασκευασμένες από καμβά, 
πλαστικό ή ξύλο. Μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τον τύπο 
πισίνας και το ύψος.
Ο βραχίωνας ανύψωσης έχει χειροκίνητη περιστροφή, ενώ οι 
λειτουργίες πάνω/κάτω ελέγχονται από χειριστήριο με σπιράλ 
καλώδιο.
Ή βάση έχει κατασκευαστεί για να προσαρμόζεται σε τσιμεντένιο 
πάτωμα με 8 βίδες ή σε μία 60x60x60 εκατοστών τσιμεντένια βάση.

Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα: 140 kg
Μέγιστη κίνηση μπράτσου: 1150 mm – 250 mm
Χρόνος βύθισης με βάρος: 23 δευτερόλεπτα
Χρόνος ανύψωσης με βάρος: 17 δευτερόλεπτα
Βάρος: 100 kg
Πλαίσιο από χάλυβα επιχρισμένο με ψευδάργυρο με φινίρισμα σε 
σκόνη
Μπαταρία: 12V
Τάση: 24V
Υδροηλεκτρικό κουτί
Εξωτερικός φορτιστής μπαταρίας
Περιστροφή: 340°
Χρόνος περιστροφής: 30 δευτερόλεπτα
Πλαίσιο ενσωμάτωσης στο δάπεδο με 2 διαφορετικά διαθέσιμα 
επίπεδα: 400 mm & 600 mm
Χειριστήριο
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Φορητός γερανός πισίνας EcoPool

Φορητός γερανός πισίνας BluPool

119759

119758

Το EcoPool, το πιο πρόσφατο προϊόν της Digi Projecct, έχει σχεδιαστεί 
για να λύσει τα προβλήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση στο 
νερό με έναν αποτελεσματικό από πλευράς κόστους τρόπο.
Ή DiGi Project επικεντρώνεται στα απαραίτητα στοιχεία για να 
εξασφαλίσει καλή λειτουργία από πλευράς αξιοπιστίας και ασφάλειας 
για τους χρήστες σε προσιτή τιμή.

Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα: 136 kg
Μέγιστη κίνηση μπράτσου: 1260 mm
Μέγιστο βάθος στο νερό για το κάθισμα: 650 mm
Χρόνος βύθισης με βάρος: 20 δευτερόλεπτα
Χρόνος ανύψωσης με βάρος: 25 δευτερόλεπτα
Συνολικό βάρος: 135 κιλά
Αυτονομία: 60 κύκλοι
Μπαταρία: 12V
Τάση: 24V
Κινητό πάνελ με καλώδιο σπιράλ IPX06 για κίνηση πάνω/κάτω στο νερό
4 ρόδες με διάμετρο 200 χιλλιοστών
Περιλαμβανόμενο προσκέφαλο
Αφαιρούμενο υποπόδιο
Κουμπί έκτακτης ανάγκης
Αφαιρούμενη μπαταρία για φόρτιση
Εξωτερικός φορτιστής μπαταρίας
Ένδειξη επιπέδου φόρτισης
Λαστιχένια στοππερ στο μπροστά μέρος\
Βαμμένο πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα για τα μέρη που έρχονται σε 
επαφή με το νερό
Ζώνη ασφαλείας δύο θέσεων
Περιστροφικοί πίσω τροχοί

BluPool: Ή ασφάλεια συναντά το σχεδιασμό!
To BluPool είναι μια ιατρική συσκευή που προσφέρει σε άτομα με 
περιορισμένη κινητικότητα πρόσβαση στην πισίνα με έναν ασφαλή, 
άνετο και λειτουργικό τρόπο. Το BluPool είναι το αποτέλεσμα της 
εξέλιξης του καλύτερου σε πωλήσεις προϊόντος μας, BluOne, το 
οποίο βρίσκεται στην αγορά για πάνω από δέκα χρόνια. Ο νέος αυτός 
γερανός πισίνας είναι είναι βελτιωμένος όσον αφορά το σχεδιασμό, 
την τεχνολογία και την αντοχή ανύψωσης (μέχρι 140 κιλά). Επιπλέον 
για την ανάπτυξη αυτού του μοντέλου, η Digi Project φρόντισε να 
εξασφαλίσει όλα τα μέτρα ασφαλείας, τόσο για το χρήστη όσο και 
για το διαχειριστή, τα οποία βρίσκονται σε όλες τις συσκευές της 
εταιρείας.

Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα: 140kg
Μέγιστο βάθος στο νερό για το κάθισμα: 820 mm
Χρόνος βύθισης με βάρος: 25 δευτερόλεπτα
Χρόνος ανύψωσης με βάρος: 18 δευτερόλεπτα
Συνολικό βάρος: 150 κιλά
Αυτονομία: 80 κύκλοι
Κουμπί έκτακτης ανάγκης
Ένδειξη επιπέδου φόρτισης
Χειροκίνητο σύστημα ελέγχου σε περίπτωση ζημιάς στον ηλεκτρονικό 
χειρισμό
Μοχλός φρένου με ηλεκτρική απελευθέρωση
Φρένο λειτουργείας στις μπροστά ρόδες
Χειροκίνητη αύξηση και μείωση ύψους σε περίπτωση προβλήματος 
στο ηλεκτικό σύστημα
Βαμμένο πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα για τα μέρη που έρχονται σε 
επαφή με το νερό
Ζώνη ασφαλείας δύο θέσεων
Περιστροφικοί πίσω τροχοί
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Κωδικός προϊόντος:

Φορητός γερανός πισίνας BluOne

119760

Ο πρώτος φορητός γερανός πισίνας στην αγορά, ο οποίος μπορεί να 
σηκώσει και να μεταφέρει άτομα από τα αποδυτήρια στο νερό! Το 
BluOne είναι μια καινοτόμα συσκευή σχεδιασμένη για τη μεταφορά 
ατόμων με κινητικά προβλήματα στην πισίνα με έναν ασφαλή, 
γρήγορο και ομαλό τρόπο.
Γρήγορο. Δε χρειάζεται εγκατάσταση, το BluOne είναι εύκολο στη 
χρήση. Το άτομο απλά κάθεται στη θέση μπροστά και μεταφέρεται 
στην άκρη της πισίνας. Απλά επιλέξτε τη θέση και κλειδώστε σε αυτή, 
πατήστε το κουμπί “Down” και το άτομο κατεβαίνει στην επιφάνεια 
του νερού.
Ασφαλές λόγω των 5 σημείων ασφαλείας που διαθέτει.
Εύκολο για τον χειριστή λόγω της συμπαγούς κατασκευής του.
Άνετο για το άτομο που μεταφέρεται επειδή είναι εξοπλισμένο 
με λαστιχένιες ρόδες με υψηλό δείκτη απορόφησης καθώς και με 
διάφορους τύπους ζωνών συγκράτησης, υποπόδιο και προσκέφαλο.

Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα: 110 kg
Μέγιστη κίνηση μπράτσου: 1150 mm
Μέγιστο βάθος στο νερό για το κάθισμα: 600 mm
Χρόνος βύθισης με βάρος: 23 δευτερόλεπτα
Χρόνος ανύψωσης με βάρος: 17 δευτερόλεπτα
Συνολικό βάρος: 120 κιλά
Πίνακας ελέγχου με κουμπία ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ, ένδειξη μπαταρίας και 
κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης
Χειροκίνητο σύστημα ελέγχου σε περίπτωση ζημιάς στον ηλεκτρονικό 
χειρισμό
Σύστημα φρένων στις ρόδες, ηλεκτρικά ελεγχόμενο με διακόπτη ON/
OFF από τις λαβές χειρισμού
Σύστημα φρένων ασφαλείας σε περίπτωση υπερβολικής προσέγγισης 
στο νερό
Ζώνη ασφαλείας δύο θέσεων

Κωδικός προϊόντος: 101453

Γερανάκι για είσοδο σε νερό Poolbutler Light

Ειδικό κάθισμα μεταφοράς χρήστη από και προς την πισίνα. Ο ασθενής 
μεταφέρεται εύκολα μέσα στο νερό κατευθυνόμενος από χειριστήριο 
το οποίο είτε χειρίζεται ο ίδιος ο χρήστης (δυνατότητα χρήση – 
επικοινωνίας με τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο και μέσα από το νερό) είτε 
ο συνοδός του.
Πολύ ελαφριά κατασκευή με στρογγυλές άκρες (σωλήνας).
Προσαρμόσιμη σε οποιοδήποτε βάθος αφού διαθέτη τηλεσκοπικούς 
σωλήνες
Με ευθείς σωλήνες από την μεριά εκκίνησης έως τις άκρες.
Εύκολη μεταφορά από το αναπηρικό αμαξίδιο στο ειδικό κάθισμα.
Μοναδική τεχνολογία – παντεταρισμένη.
Ο «pull-bulter» (Οδηγός Πισίνας) μπορεί να εγκατασταθεί σε 
οποιαδήποτε πισίνα χωρίς την χρήση τρυπανιών ή περαιτέρω εξόδων. 
Μπορεί να εγκατασταθεί σε όλα τα δάπεδα. Προτείνεται ειδικά για 
άτομα: ηλικιωμένα, με κινητικά προβλήματα, με μορφή αναπηρίας.
Αποτελείτε από δύο πολύ ελαφριές ράγες φτιαγμένες από σωλήνες 
που συναρμολογούνται μεταξύ τους και κάνουν την μετάβαση του 
ασθενή εύκολη και άνετη. Ο χρήστης οδηγεί την καρέκλα οριζόντια και 
διαγώνια προς τον βυθό της πισίνας μέχρι το σημείο στο οποίο αρχίζει 
να επιπλέει.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μέγιστο Βάρος 150 κιλά
Μέγιστη κλίση: 45 μοίρες
Μπαταρία 25V με ανοχή στον παφλασμό από το νερό
Αδιάβροχη εξωτερική κάλυψη των μπαταρίων.
Μηχανικός έλεγχος έκτακτης ανάγκης της μεταφοράς του χρήστη.
Κουμπί / Διακοπής έκτακτης ανάγκης
Αυτόματος Έλεγχος αντοχής του σχοινιού μεταφοράς ως προστασία
Διακόπτης στο κατώτερο σημείο.
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Κωδικός προϊόντος:

Γερανός Οροφής μετακίνησης ατόμων Αγγλίας

111514

 Τα μοντέλα της Prism Medical είναι τα πιο οικονομικά στην αγορά. 
Είναι ειδικά σχεδιασμένα με πάρα πολλές επιλογές έτσι ώστε να 
ταιριάζουν σε κάθε περιβάλλον. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο το 
οποίο βοηθάει στην εύκολη και ασφαλή μεταφορά του χρήστη με το 
μικρότερο κίνδυνο και χωρίς καθόλου προσπάθεια.
Τα μοντέλα της Prism  κυκλοφορούν σε χειροκίνητη και ηλεκτρική 
έκδοση. Στη τιμή περιλαμβάνεται:
Mηχανισμός ανύψωσης και κίνησης (κωδ. για χειρ. ΤΧΕ130/ηλεκ. 
ΤΧΕ130D).
Μπάρα ανόρθωσης σάκου, δύο σημείων.
Μία ράγα 2.5 μέτρων (κωδ. TR2.5).
Μία αιώρα με κωδικό 058-SLING_B.
Προνόμια χρήσης των μοντέλων Prism Medical:
Διακριτικό σύστημα το οποίο προσφέρει μεγάλο εύρος κινήσεων και 
ανύψωσης.
Όλα τα μοντέλα διαθέτουν ειδικό σύστημα έναρξης και λήξης, έτσι 
ώστε να γίνεται πιο ομαλά η μεταφορά του ασθενή με λιγότερες 
αναταραχές.
Μια σειρά από μέτρα ασφαλείας. Όπως μοχλός άμεσης 
ακινητοποίησης και μοχλός ανύψωσης καθίσματος.
Μεγάλο εύρος ανύψωσης με λειτουργίες όπως από το κρεβάτι στο 
κάθισμα και από το πάτωμα στο κρεβάτι.
Ειδική προφύλαξη κατά των υψηλών θερμοκρασίων, και κατασκευή 
από άφλεκτο υλικό
Μεγάλο μήκος ιμάντα και γερανού το οποίο επιτρέπει την εύκολη 
μεταφορα από και προς το κρεβάτι ή το κάθισμα.
Ειδικό χειριστήριο που επιτρέπει την εύκολη και ακριβή χρήση του 
μηχανισμού.
Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας και αυτόματο κλείσιμο (αδράνεια) 
όταν δεν χρησιμοποιείται, προσφέροντας έτσι περισσότερο χρόνο 
λειτουργίας για την εξυπηρέτηση του χρήστη.

Κωδικός προϊόντος:

Τροχήλατος γερανός πολλαπλών χρήσεων 
Panda station

119768

Το PandaPool, το κινητό φορητό ανελκυστήρα πισίνας:
Είναι καινοτόμο στα χαρακτηριστικά του χάρη στη μπάρα 
ελέγχου με αυτόματη έλξη, χωρίς προσπάθειες από τον χειριστή. 
Βελτιωμένη αυτονομία και χωρητικότητα μέχρι 150 κιλά. Μέγιστο 
βαθμό ασφάλειας χάρη στα 8 επίπεδα ασφαλείας. Όλα αυτά τα 
χαρακτηριστικά καθιστούν το PandaPool την παγκόσμια αναφορά στο 
πεδίο γερανών πισίνας.
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα: 150 kg
Μέγιστη κίνηση μπράτσου: 1500 mm
Μέγιστο βάθος στο νερό για το κάθισμα: 900 mm
Bάρος: 260 κιλά
Αυτόματος έλεγχος 2 ταχυτήτων, Αυτονομία: 100 κύκλοι
Αυτόματο τιμόνι, κίνηση προς τα εμπρός με μοχλό ελέγχου πάνω και 
κάτω
Ένδειξη υπολοίπου φόρτισης και κουμπί έκτακτης ανάγκης
Περιστροφή της ακτίνας τροχού κίνησης: 200 °
Μπαταρία: 12V, Τάση: 24V
Υδροηλεκτρικό κουτί
Χειροκίνητο σύστημα ελέγχου σε περίπτωση ζημιάς στον ηλεκτρονικό 
χειρισμό
Αυτόματο σύστημα πέδησης ενσωματωμένο στον τροχό
Σύστημα πέδησης ασφαλείας με αυτόματα πώματα για την αποφυγή
Σύστημα κίνησης ασφαλείας μέσω της κατακόρυφης κίνησης του 
ποδιού
Αφαιρούμενο υποπόδιο
Φορτιστής μπαταρίας
Χαλύβδινο πλαίσιο με επίστρωση ψευδαργύρου + φινίρισμα 180 ° με 
σκόνη
Ζώνη ασφαλείας δύο θέσεων
Προσκέφαλο
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Prism Ζυγαριά Γερανού Ανύψωσης

Μεταφερόμενος μηχανισμός ανύψωσης P-200 
Αγγλίας

100761

 104171

    Ή ζυγαριά της Prism έχει την δυνατότητα καταμέτρησης κιλών του 
χρήστη με ειδική προσαρμογή πάνω σε γερανούς οροφής. Επιπλέον, 
διαθέτει ειδική μπάρα που υποστηρίζει σάκο ανύψωσης.
    Διαθέτει προεκτάσεις έτσι ώστε να προσαρμόζεται σε κάθε είδος 
σάκου ανύψωσης. Ή μπάρα διαθέτει άγκιστρα για το κλείδωμα του 
σάκου, έτσι ώστε να μην μπορεί να βγει αν δεν το θέλει ο χρήστης.
    Ή ζυγαριά της Prism δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο 
βάρος για λόγους ασφαλείας και σε περίπτωση που τα άγκιστρα 
έχουν αλλοιωθεί ή υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν τότε θα πρέπει να 
αποφεύγεται η χρήση.
    Ή ζυγαριά μπορεί να σηκώσει μέχρι 250 kg, προσφέροντας 
την μέγιστη προστασία για το χρήστη. Εξαρτάται βέβαια από τον 
μηχανισμό που έχει επιλεχθεί.
    Ή ζυγαριά διαθέτει εσωτερικές, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που 
υπό ιδανικές συνθήκες αντέχει μέχρι 3 χρόνια προτού αρχίσουν να 
φθίνουν.
    Περιέχει λειτουργία αδράνειας όπου μετά από 5 λεπτά μη χρήσης, η 
ζυγαριά απενεργοποιείται για να μην ξοδεύει μπαταρία άσκοπα.
    Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορεί να διαρκέσει μέχρι 20 
ώρες συνεχόμενης χρήσης. Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να είναι 
φορτισμένη στο μέγιστο.

Μέγιστο επιτρεπτό βάρος – 250KG
    1.0 inch LCD οθόνη με 5 ψηφία εμφάνισης
    Μέγιστη ανάλυση-ευκρίνεια - 1/3000
    Εσωτερική ανάλυση -1/230000
    Καθαρό βάρος προϊόντος - 5kg

 Το Freeway P-200 Portable Hoist με το μοναδικό και πρωτοποριακό 
σχεδιασμό του είναι ένας από τους ελαφρύτερους μεταφερόμενους 
γερανούς στην αγορά, με δυνατότητα ανύψωσης εώς 200 kg.
Ο συγκεκριμένος μηχανισμός ακολουθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, 
έτσι ώστε ο φροντιστής αλλά και ο χρήστης να νίωθουν τη μέγιστη 
δυνατή άνεση. Επιπλέον, είναι ο μοναδικός γερανός που υποστηρίζει 
τη μεταφόρα του χρήστη από δωμάτιο σε δωμάτιο ή ράγα χωρίς να 
προϋποθέτει τη σύνδεση μεταξύ τους, αλλά με την χρήση ειδικού 
συστήματος εναλλαγής μπορεί κανείς εφόσον το επιλέξει να επεκταθεί 
και σε άλλους χώρους που δεν συνδέονται. Ή εναλλαγή/μεταφορά 
του μηχανισμού επομένως, μπορεί να γίνει με ή χωρίς τον χρήστη, 
τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα ασφαλείας.
Επιλέγοντας κανείς το σύστημα μεταφοράς του μηχανισμού σε άλλη 
ράγα/δωμάτιο παραλαμβάνει έξτρα (όλες οι τιμές υπάρχουν και στον 
επισυναπτόμενο τιμοκατάλογο):

    Σύστημα ειδικών γαντζών εύκολης εναλλαγής ράγας (κωδ. 01-
179.430001).
    Ειδικό κοντάρι για εφαρμογή του ιμάντα στην νέα ράγα (κωδ. 01-
179.430007).
    Περιστρεφόμενοι τροχοί πάνω στη ράγα για μεταφορά μοτέρ (κωδ. 
01-179.TRSETSWITPTA).
    Ιμάντας πρόσδεσης για την μεταφορά (κωδ. 01-179.TPL12).
Ή Prism Medical δίνει την δυνατότητα να τοποθετηθεί και ζυγαριά 
γερανού ανύψωσης, η οποία εφαρμόζει επάνω στην μπάρα 
μεταφοράς.

Στην τιμή περιλαμβάνεται χειριστήριο και φορτιστής.
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Γερανός οροφής για ανύψωση ασθενών με 
στήριξη στο πάτωμα

Μεταφερόμενος μηχανισμός ανύψωσης CP-
136 Αγγλίας

100759

104232

Το μοντέλο της Prism Medical CP-136 είναι από τα πιο οικονομικά 
στην αγορά, είναι αρκετά ισχυρό και γρήγορο με την δυνατότητα 
μεταφοράς χρήστη έως 136 kg. Είναι ειδικά σχεδιασμένα με πάρα 
πολλές επιλογές έτσι ώστε να ταιριάζουν σε κάθε περιβάλλον. Οι 
συγκεκριμένοι γερανοί έχουν πολύ μικρό βάρος και είναι ιδιαίτερα 
μικροί σε μέγεθος, με εργονομική σχεδιάση για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του χρήστη αλλά και του φροντιστή, κάνοντας την 
μεταφορά αλλά και την ανύψωση του χρήστη εύκολη υπόθεση. Είναι 
ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο βοηθάει στην εύκολη και ασφαλή 
μεταφορά του χρήστη με το μικρότερο κίνδυνο και χωρίς καθόλου 
προσπάθεια.

Προνόμια χρήσης των μοντέλων Prism Medical:
Διακριτικό σύστημα το οποίο προσφέρει μεγάλο εύρος κινήσεων και 
ανύψωσης.
Όλα τα μοντέλα διαθέτουν ειδικό σύστημα έναρξης και λήξης, έτσι 
ώστε να γίνεται πιο ομαλά η μεταφορά του ασθενή με λιγότερες 
αναταραχές.
Μια σειρά από μέτρα ασφαλείας. Όπως μοχλός άμεσης 
ακινητοποίησης και μοχλός ανύψωσης καθίσματος.
Μεγάλο εύρος ανύψωσης με λειτουργίες όπως από το κρεβάτι στο 
κάθισμα και από το πάτωμα στο κρεβάτι.
Ειδική προφύλαξη κατά των υψηλών θερμοκρασίων, και κατασκευή 
από άφλεκτο υλικό
Μεγάλο μήκος ιμάντα και γερανού το οποίο επιτρέπει την εύκολη 
μεταφορα από και προς το κρεβάτι ή το κάθισμα.
Ειδικό χειριστήριο που επιτρέπει την εύκολη και ακριβή χρήση του 
μηχανισμού.
Αποσπώμενο σύστημα μεταφοράς μηχανισμού για εναλλαγή ράγας 
που επιτρέπει την γρήγορη μεταφορά του χρήστη είτε από δωμάτιο σε 
δωμάτιο ή από μια θέση σε μια άλλη.

Ο γερανός οροφής με στερέωση στον τοίχο είναι ο μηχανισμός που θα 
κάνει τη ζωή σας ευκολότερη από ποτέ. Χρησιμοποιείται αντί για τον 
γερανό που στερεώνεται στην οροφή ή στον τοίχο στις περιπτώσεις 
που η οροφή δεν είναι κατασκευασμένη από τσιμέντο.
Παρέχει ασφαλή, γρήγορη, ομαλή και εύκολη μεταφορά τόσο για τους 
φροντιστές, όσο και για τους ασθενείς. Ή τέλεια επιλογή εξοπλισμού 
μεταφοράς για χώρους που ο χώρος είναι περιορισμένος.
Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα δωμάτια και να φτάσει σε όλα τα 
επιπλα.
Με την αγορά του γερανού παίρνετε και μία αιώρα με κωδικό 
058-SLING_B.
 Για την προμήθεια οποιασδήποτε άλλης αιώρας υπάρχει η 
δυνατότητα, με την ανάλογη επιβάρυνση στη διαφορά κόστους.
Στην χειροκίνητη λειτουργία ο ασθενής μεταφέρεται εντός του χώρου 
με την βοήθεια ενός χρήστη – χειριστή. Στην αυτόματη λειτουργία 
ο ασθενείς μπορεί να κινηθεί αυτόνομα εντός των δωματίων με την 
χρήση χειριστηρίου.
Όλοι οι γερανοί οροφής προσαρμόζονται μόνο σε ταβάνια 
κατασκευασμένα από τσιμέντο.
Ο Ορθοπεδικός Κόσμος Κυφίδης αναλαμβάνει τη μελέτη του χώρου 
της εγκατάστασης σε κάθε σπίτι, νοσοκομείο και υγειονομική μονάδα.

Συμπεριλαμβάνεται:
Μηχανισμός ανύψωσης και κίνησης (κωδ. για χειρ. 72005 / ηλεκ. 
72007).
Αναρτήρας ανύψωσης και περιστροφής (κωδ. 71500).
Ράγες με μήκος της επιλογής σας (κωδ 71140).
Ενίσχυση ράγας (κωδ. 71380).
Στοπ ασφαλείας στο τέλος των ραγών (κωδ. 71196).
Βάσεις στερέωσης στο πάτωμα. Θα πρέπει να βιδωθούν για ασφάλεια 
(κωδ. 71293).
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Γερανός οροφής με βάση σε σχήμα “Ή” με 
επιλογές επέκτασης

Γερανός οροφής μετακίνησης ατόμων 
Γερμανίας

104231

104230

Ο παραπάνω γερανός οροφής σε σχήμα “Ή” δύναται να συνδυαστεί με 
ράγες, πλέον του συστήματος “Ή” για επιμήκυνση της μεταφοράς του 
ατόμου και σε άλλους χώρους. Για το λόγο αυτό υπάρχουν οι επιλογές 
του μήκους ράγας, των στροφών και του περιστροφέα τεσσάρων 
κατευθύνσεων για αλλαγή ράγας. Συμπεριλαμβάνεται:

Mηχανισμός ανύψωσης και ηλεκτροκίνητης ή μηχανοκίνητης 
μετακίνησης με τις αντίστοιχες τιμές τους (καπο 130 εώς 320 Kg).
Μπάρα ανόρθωσης σάκου
Δύο ράγες τεσσάρων μέτρων, μία ράγα τριών μέτρων για τοποθέτηση 
σε σχήμα “Ή”  
Μία δύομιση μέτρων ενίσχυση ράγας
Ένα ζευγάρι τροχών ράγας
Μία πλαστικοποιημένη λωρίδα χαλκού έξι μέτρων που δεν σκουριάζει 
(μόνο για το ηλεκτροκίνητο μοντέλο με κωδ).
Δύο μοτέρ για τους τροχούς ράγας, μόνο για το ηλεκτροκίνητο μοντέλο 
Δέκα στηρίγματα ράγας 
Δέκα πύρους για βαριά φορτία
Έξι στοπ ασφαλείας στο τέλος των ραγών
Έξι τερματικά με βίδες
Μία αιώρα με κωδικό 102288 (σελίδα 31)
 Υλικό για τη στερέωση σε τσιμεντένια επιφάνεια οροφή

Ο γερανός οροφής δύναται να συνδυαστεί με ράγες, πλέον του 
συστήματος για επιμήκυνση της μεταφοράς του ατόμου και σε άλλους 
χώρους. Για το λόγο αυτό υπάρχουν οι επιλογές του μήκους ράγας, των 
στροφών και του περιστροφέα τεσσάρων κατευθύνσεων για αλλαγή 
ράγας. 

Συμπεριλαμβάνεται:
Mηχανισμός ανύψωσης και ηλεκτροκίνητης ή μηχανοκίνητης 
μετακίνησης (απο 130 εώς 320 Kg).
Μπάρα ανόρθωσης σάκου
Μία ράγα με μήκος 2m
Τρία στηρίγματα ράγας
Τρεις πύρους για βαριά φορτία
Δύο στοπ ασφαλείας στο τέλος των ραγών
Δύο τερματικά με βίδες
Μία αιώρα με κωδικό 102288 (σελίδα 31)
Υλικό για τη στερέωση στην οροφή

Συνηθισμένες λειτουργίες του γερανού:
Για αλλαγή στη στάση του σώματος
Με αναπηρικό κάθισμα
Για την μπανιέρα ή τον καθαρισμό του ασθενή
Με άλλα μηχανήματα

Δυνατότητα κάλυψης ολόκληρου του χώρου ενός δωματίου, με την 
δημιουργία βάσης σε σχήμα “Η”.
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κορμικός Σάκος Ανύψωσης

Αιώρα Ορθοστάτη

119612

117065

Κρατάει τον κορμό του χρήστη σε όρθια στάση με μεγάλη ασφάλεια.
Ιδανικός για εκπαίδευση βάδισης αλλά και ορθοστάτισης.
Ιδιαίτερα χρήσιμο για την τουαλέτα, ο χρήστης μπορεί να μεταφερθεί 
και να καθίσει στην λεκάνη χωρίς να επηρεάζεται από τον σάκο που θα 
είναι από κάτω του.

Ή ανάρτηση γίνεται ουσιαστικά από τον κορμό χωρίς να φορτίζονται 
τα χέρια ή άλλο σημείο του σώματος.
Ή χρήση από απλούς γερανούς δαπέδου, ίσως δεν αφήνει 
ικανοποιητικά περιθώρια .υψους ανάρτησης του ασθενούς.
Οπότε αναλόγως του ύψους του ασθενούς και την δυνατότητα 
ανύψωσης του γερανού προκύπτει και η δυνατότητα ανύψωσης.

Δεν είναι ανάγκη η μετακίνησή του ασθενή προκειμένου να 
τοποθετηθεί ο σάκος από κάτω τους. Ιδιαίτερα χρήσιμο για την 
τουαλέτα, ο χρήστης μπορεί μα μεταφερθεί και να καθίσει στην λεκάνη 
χωρίς να επηρεάζεται από τον σάκο που θα είναι από κάτω του.
Ο σάκος είναι κατασκευασμένος από ειδικό αφρώδες υποαλλεργικό 
υλικό, με επένδυση από ιμάντες, για την ενίσχυσή του με πρόσθια 
θήκη για τα χέρια και με δέσιμο και ρύθμιση στη πλάτη.
Ή ανάρτηση γίνεται ουσιαστικά από την πλάτη χωρίς να φορτίζονται τα 
χέρια ή άλλο σημείο του σώματος.
Ή χρήση από απλούς γερανούς δαπέδου, ίσως δεν αφήνει 
ικανοποιητικά περιθώρια .υψους ανάρτησης του ασθενούς.
Ή απόσταση από το κάτω μέρος του φακέλου με τα χέρια εμπρός έως 
το πάνω μέρος στις θηλιές στο πίσω μέρος είναι περίπου 50cm.
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Αιώρα γερανού Standard

Κωδικός προϊόντος: 102288

Αιώρα γερανού τουαλέτας Full Body Toilet

Κωδικός προϊόντος: 102290

Κυφίδης Αιώρα γερανού Full Body Easy-Fit

Κωδικός προϊόντος: 102287
Αιώρα για γερανό ανύψωσης ασθενών Full Body Easy-Fit, κατασκευασμένη στο 
εργαστήριό μας.  Αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για άτομα με μεγαλύτερο βαθμό 
αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων των ακρωτηριασμών, γιατί υποστηρίζει όλο 
το σώμα και κρατάει σε όρθια θέση το κεφάλι. Στηρίζει ξεχωριστά τα πόδια στη 
βέλτιστη θέση για τα ισχία. Κατασκευάζεται από πολυεστέρα, ένα υλικό υψηλής 
αντοχής, αδιάβροχο και με επικάλυψη PVC. Ή αιώρα είναι διάτρητη και επιτρέπει 
στο σώμα να αναπνέει. Ή περίμετρος είναι ραμμένη κι αυτή από πολυεστέρα και 
εγγυάται απόλυτη ισορροπία.
Μέγιστο βάρος χρήστη 160 kg. Το σύνηθες χρώμα της αιώρας είναι μπλε σκούρο 
(navy), αλλά διαφοροποιείται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Ή αιώρα μπορεί να 
κατασκευαστεί σε διαφορετικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Αιώρα για γερανό ανύψωσης ασθενών τουαλέτας Full Body Toilet, 
κατασκευασμένη στο εργαστήριό μας. Προσφέρει πλήρη στήριξη σε όλο το σώμα 
και το κεφάλι. Κατάλληλη για όλους τους τύπους γερανών.
Κατασκευάζεται από πολυεστέρα, ένα υλικό υψηλής αντοχής, αδιάβροχο και με 
επικάλυψη PVC. Ή αιώρα είναι διάτρητη και επιτρέπει στο σώμα να αναπνέει. 
Ή περίμετρος είναι ραμμένη κι αυτή από πολυεστέρα και εγγυάται απόλυτη 
ισορροπία.
Μέγιστο βάρος χρήστη 160 kg. 
Το σύνηθες χρώμα της αιώρας είναι μπλε σκούρο (navy), αλλά διαφοροποιείται 
σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Άλλα χρώματα: κυπαρισσί, μπεζ, καφέ, λευκό, χακί, 
κόκκινο.

Αιώρα για γερανό ανύψωσης ασθενών Standard, χωρίς στήριξη κεφαλής, 
κατασκευασμένη στο εργαστήριό μας. Προσφέρει ιδανική στήριξη σε όλο το σώμα, 
εκτός από το κεφάλι. Κατάλληλη για όλους τους τύπους γερανών.
Κατασκευάζεται από πολυεστέρα, ένα υλικό υψηλής αντοχής, αδιάβροχο και με 
επικάλυψη PVC. Ή αιώρα είναι διάτρητη και επιτρέπει στο σώμα να αναπνέει. 
Ή περίμετρος είναι ραμμένη κι αυτή από πολυεστέρα και εγγυάται απόλυτη 
ισορροπία.
Μέγιστο βάρος χρήστη 160 kg. 
Το σύνηθες χρώμα της αιώρας είναι μπλε σκούρο (navy), αλλά διαφοροποιείται 
σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Άλλα χρώματα: κυπαρισσί, μπεζ, καφέ, λευκό, χακί, 
κόκκινο.
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Αιώρα γερανού τουαλέτας Commode

103981
Αιώρα Commode για γερανό ανύψωσης ασθενών, με άνοιγμα τουαλέτας, χωρίς 
στήριγμα κεφαλής, κατασκευασμένη στο εργαστήριό μας. Κατάλληλη για όλους 
τους τύπους γερανών.
Κατασκευάζεται από πολυεστέρα, ένα υλικό υψηλής αντοχής, αδιάβροχο και με 
επικάλυψη PVC. Ή αιώρα είναι διάτρητη και επιτρέπει στο σώμα να αναπνέει. 
Ή περίμετρος είναι ραμμένη κι αυτή από πολυεστέρα και εγγυάται απόλυτη 
ισορροπία.
Μέγιστο βάρος χρήστη 160 kg. 
Το σύνηθες χρώμα της αιώρας είναι μπλε σκούρο (navy), αλλά διαφοροποιείται 
σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Άλλα χρώματα: κυπαρισσί, μπεζ, καφέ, λευκό, χακί, 
κόκκινο.
Ή αιώρα γίνεται να κατασκευαστεί σε διαφορετικές διαστάσεις κατόπιν 
παραγγελίας.

Αιώρα γερανού Full Body

Αιώρα για γερανό ανύψωσης ασθενών τουαλέτας Full Body Toilet, 
κατασκευασμένη στο εργαστήριό μας. Προσφέρει πλήρη στήριξη σε όλο το σώμα 
και το κεφάλι. Κατάλληλη για όλους τους τύπους γερανών.

Κατασκευάζεται από πολυεστέρα, ένα υλικό υψηλής αντοχής, αδιάβροχο και με 
επικάλυψη PVC. Ή αιώρα είναι διάτρητη και επιτρέπει στο σώμα να αναπνέει. 
Ή περίμετρος είναι ραμμένη κι αυτή από πολυεστέρα και εγγυάται απόλυτη 
ισορροπία.
Μέγιστο βάρος χρήστη 160 kg. 
Το σύνηθες χρώμα της αιώρας είναι μπλε σκούρο (navy), αλλά διαφοροποιείται 
σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Άλλα χρώματα: κυπαρισσί, μπεζ, καφέ, λευκό, χακί, 
κόκκινο.

Αιώρα γερανού τουαλέτας Commode
με στήριγμα κεφαλής

102289
Αιώρα Commode για γερανό ανύψωσης ασθενών, με άνοιγμα τουαλέτας και 
στήριγμα κεφαλής, κατασκευασμένη στο εργαστήριό μας. Κατάλληλη για όλους 
τους τύπους γερανών.
Κατασκευάζεται από πολυεστέρα, ένα υλικό υψηλής αντοχής, αδιάβροχο και με 
επικάλυψη PVC. Ή αιώρα είναι διάτρητη και επιτρέπει στο σώμα να αναπνέει. 
Ή περίμετρος είναι ραμμένη κι αυτή από πολυεστέρα και εγγυάται απόλυτη 
ισορροπία.
Μέγιστο βάρος χρήστη 160 kg. 
Το σύνηθες χρώμα της αιώρας είναι μπλε σκούρο (navy), αλλά διαφοροποιείται 
σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Άλλα χρώματα: κυπαρισσί, μπεζ, καφέ, λευκό, χακί, 
κόκκινο.
Ή αιώρα μπορεί να κατασκευαστεί σε διαφορετικές διαστάσεις κατόπιν 
παραγγελίας.

102286
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Ποδήλατο παθητικής γυμναστικής άνω και 
κάτω άκρων SP1100 Moto Fit Pro

Μηχάνημα εκγύμνασης άνω και κάτω άκρων

121004

116244

Ιδανικό για την αποκατάσταση της μυϊκής δύναμης, τη βελτίωση 
της κυκλοφορίας του αίματος και τον καλύτερο συντονισμό χεριών - 
ποδιών.
Τοποθετείται στο δάπεδο για την εκγύμναση των ποδιών ή στο τραπέζι 
για την εκγύμναση των χεριών. Μεταφέρεται και αποθηκεύεται 
εύκολα.

Παρέχει θεραπευτικές λύσεις για άτομα με χαμηλή λειτουργική 
ικανότητα, μακροπρόθεσμες ανάγκες αποκατάστασης ή άλλους 
φυσικούς περιορισμούς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για το πάνω 
μέρος του σώματος είτε του κάτω.
Ή άσκηση μπορεί να προσαρμοστεί σε 15 επίπεδα αντοχής και 
ταχύτητες από 4 έως 60 rpm. 
Παθητική Βοήθεια - Στην Παθητική Λειτουργία, το AP Pro μειώνει 
αυτόματα την τροφοδοτούμενη βοήθεια καθώς αυξάνεται η ισχύς και 
η ισχύς του ασθενούς.
Το AP Pro σταματά αυτομάτως μετά την ανίχνευση σπασμού και 
συνεχίζει στην επιθυμητή κατεύθυνση για να ανακουφίσει τον 
σπασμό. Για επιπλέον ασφάλεια, η άσκηση τερματίζεται μετά από τρία 
επεισόδια σπασμών.

Οι μετρήσεις περιλαμβάνουν : 

Αναλογία ενεργητικής / παθητικής γυμναστικής.
Αναλογία ενεργητικής άσκησης - δεξιά προς την αριστερή πλευρά - 
μείωση της γραμμής σε μονομερή ελλείμματα και παρακολούθηση 
συμμετρίας άσκησης.
Ο χρόνος, η απόσταση και ο αριθμός των σπασμών κατά τη διάρκεια 
της άσκηση
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κάθισμα μπάνιου αντοχής 200 kg

Κάθισμα μπάνιου 300 kg Neptun

120996

120994

Κάθισμα μπάνιου απο ανοξείδωτο ατσάλι και ρυθμιζόμενο ύψος.
Φτιαγμένο για να ταιριάζει σε χρήστες με περισσότερα κιλά.Το πλάτος 
καθίσματος 75cm ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των περισσότερων 
χρηστών.

Ή πλάτη μπορεί εύκολα να συναρμολογηθεί και να 
αποσυναρμολογηθεί χωρίς τη χρήση εργαλείων. 
Καθίσματα και πλάτη με πολύ μαλακό αφρό PU.

Με ρύθμιση ύψους σε 3 επίπεδα: 49, 52 και 55cm.
Ρυθμιζόμενο ύψος μέσω κλιπ.
(χωρίς τη χρήση εργαλείων).
Μέγιστου φορτίου των 300kg

Κάθισμα μπάνιου με ρυθμιζόμενο ύψος, για υπέρβαρους χρήστες. 
Πλάτος καθίσματος 70 εκ.  
Μέγιστο βάρος χρήστη 200 kg. Τρία ύψη των καθισμάτων: 47, 50 και 
53 cm.

Μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα το ύψος χωρίς εργαλεία καθόλου.
Το κάθισμα μπορεί να είναι κεκλιμένο σε γωνία χρησιμοποιώντας τα 
τηλεσκοπικά σκέλη (σε 70 και 3,50 γωνίες), καθιστώντας ευκολότερο 
να καθίσετε και να σηκωθείτε. 
Μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε ύψος καθίσματος 47 cm 
μπροστά και 53 cm πίσω.
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Κάθισμα μπάνιου  Nielsen Line με 
ρυθμιζόμενο ύψος.
Κομψό και ανθεκτικό από αλουμίνιο 
που το καθιστά 100% ανθεκτικό στη 
σκουριά. Το κάθισμα είναι άνετο και η 
εσοχή καθιστά εύκολη την πρόσβαση για 
προσωπική πλύση.
Βάρος μόνο 4,0 και 4,3 kg.
Ή καρέκλα μπορεί να παρέχεται με ή 
χωρίς πλάτη η οποία μπορεί εύκολα να 
αφαιρεθεί χωρίς καμία χρήση εργαλείων.
Ή πλάτη είναι για να προσφέρει καλή 

άνεση μαζί με περισσότερη ελευθερία κίνησης για τον χρήστη.

 Τριγωνικό κάθισμα μπάνιου αλουμινένιο 
μεταβλητού ύψους.
Το κάθισμα είναι πλαστικό και 
προαιρετικά διατίθεται με μαξιλάρι από 
μαλακό υλικό eva.

Χαρακτηριστικά:
Διαστάσεις καθίσματος 33,3x34,5cm
Ύψος 46,6cm έως 56,6cm 
Βάρος 2,15kg
Μέγιστο Βάρος χρήστη 120kg

Κάθισμα μπάνιου Nielsen Τριγωνικό σκαμπό μπάνιου

Κωδικός προϊόντος: 119400120991

 Ρυθμιζόμενο ύψος καρέκλας για να 
εξυπηρετεί τον εκάστοτε ασθενή. 
Διαθέτει ροδάκια έτσι ώστε να άτομα 
με κινητικά προβλήματα να μπορούν να 
μεταφερθούν στον χώρο του μπάνιου.

Ταυτόχρονα οι ρόδες έρχονται 
εξοπλισμένες είτε με 2 είτε με 4 φρένα, 
έτσι ώστε να μπορεί να σταθεροποιηθεί 
χωρίς κίνδυνο να φύγει από την θέση 
της.

Πλάτος  53cm
Βάθος  50cm
Πλάτος Καθίσματος 46cm
Βάθος Καθίσματος 37cm
Ύψος Καθίσματος 51-65cm
Μέγιστο βάρος 165kg
Βάρος  8kg

Κάθισμα μπανιέρας για εύκολη είσοδο 
και έξοδο από  την μπανιέρα.
Αλουμινένιο πλαίσιο με κάθισμα, 
πλάτη και θήκη για σαπούνι από λευκη 
πλαστική ύλη.
Το κάθισμα είναι ρυθμιζόμενο σε ύψος.

Πλάτος  106 cm
Βάθος  46,5 cm
Ύψος  79,5 - 65 cm
Πλάτος Καθίσματος 50 cm  (Με λαβή)
Βάθος Καθίσματος 39, 5 cm

Ύψος Καθίσματος    46 - 56 cm
Βάρος     6,50 kg
Μέγιστο Φορτίο    130 kg

Με λάστιχα στα πόδια για να μην 
γλιστράει και κατασκευασμένη από 
ανθεκτικό πλαστικό.

Πλάτος  50cm
Βάθος  51cm
Πλάτος Καθίσματος 44cm
Βάθος Καθίσματος 37cm
Ύψος Καθίσματος 50cm
Μέγιστο βάρος 165kg
Βάρος  6kg

Καρέκλα μπάνιου με ροδάκια

Συρόμενο Κάθισμα ΜπανιέραςΚαρέκλα μπάνιου Foxton

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

115376 115817

115377

Επιτοίχια καρέκλα ντους λευκού 
χρώματος, για καλύτερη προσωπική 
υγιεινή.

Συνολικό μέγεθος( Π x Β x Υ ) 44 x 54,5 x 43,5-51 cm
Αναδιπλούμενο μέγεθος 44 x 11 x 45 cm
Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος 43,5 – 51 cm
Βάρος   3,5 Kg
Μέγιστο βάρος χρήστη 100 Kg

Επιτοίχια καρέκλα ντους

Κωδικός προϊόντος: 116120



Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Ή στήλη Advantage Rail παρέχει κάθετη 
και οριζόντια υποστήριξη κατά την 
μετακίνησή σας στο χώρο.
Έχει 8 διαφορετικές θέσεις κλειδώματος 
(μία σε κάθε 45ο). Ή στήλη στήριξης 
προορίζεται για άτομα μέχρι 136kg και 
για υπέρβαρα άτομα έως 204kg.
Τοποθετείτε στο δάπεδο.

Υλικό    Κράμα από ατσάλι
Χρώμα    Αντιμικροβιακή επίστρωση
Χωρητικότητα Βάρους  204 κιλά
Αδιάβροχο    Ναι
Ανθεκτικό στη σκουριά  Όχι
Διαστάσεις   483 x 203 x 864 mm
Βάρος    9.9 κιλά

Ή ειδική βάση τοποθετείτε στο δάπεδο 
και μπορεί να συνδυαστεί με φορητές 
στήλες στήριξης.
Συνδυάζετε με τους κωδικούς 01-206.
AR-PT & 01-206.AR-AP-P-HD.
Συνιστάται τοποθέτηση από 
εξειδικευμένο προσωπικό.

Ή στήλη στήριξης Advantage λειτουργεί 
ως ράβδος ασφαλείας για το μπάνιο σας, 
το κρεβάτι σας ή οπουδήποτε αλλού 
μπορεί να το χρειαστείτε.
Ή στήλη είναι παρόμοια με τη στήλη 
SuperPole, με την διαφορά ότι είναι 
τοποθετημένη μόνο στο πάτωμα.
Αντέχει να στήριξει μέχρι και 204kg 
βάρος χρήστη.

Υλικό    Κράμα από ατσάλι
Χρώμα    Αντιμικροβιακή επίστρωση
Χωρητικότητα Βάρους  204 κιλά
Αδιάβροχο    Ναι
Ανθεκτικό στη σκουριά  Όχι
Διαστάσεις   483 x 203 x 864 mm
Βάρος    9.9 κιλά

Ή στήλη στήριξης Advantage λειτουργεί 
ως ράβδος ασφαλείας για το μπάνιο σας, 
το κρεβάτι σας ή οπουδήποτε αλλού 
μπορεί να το χρειαστείτε.
Έχει την δυνατότητα να ασφαλίζει ή 
να απασφαλίζεται εύκολα χάρη στην 
ειδική βάση που είναι τοποθετημένη στο 
δάπεδο.
Απλώς αφαιρείτε την στήλη και την 
μεταφέρετε σε κάποιο άλλο χώρο. 
Συνιστάται η τοποθέτηση της βάσης από 
εξειδικευμένο προσωπικό.

Αντέχει να στήριξη μέχρι και 204kg βάρος χρήστη.

Για επιπλέον βάσεις δαπέδου μπορείτε να δείτε το κωδικό: 01-206.AR-FP
Ύψος στήλης από 1.37m
Δίαμετρος στήλης 3,80cm
Βάρος 9,9kg

Ή Φορητή & Περιστρεφόμενη στήλη 
στήριξης με λαβή Advantage Rail έχει 
την δυνατότητα να ασφαλίζει ή να 
απασφαλίζεται εύκολα χάρη στην ειδική 
βάση που είναι τοποθετημένη στο 
δάπεδο.
Απλώς αφαιρείτε την στήλη και την 
μεταφέρετε σε κάποιο άλλο χώρο. 
Συνιστάται η τοποθέτηση της βάσης από 
εξειδικευμένο προσωπικό.
Επίσης η στήλη Advantage Rail παρέχει 
κάθετη και οριζόντια υποστήριξη κατά 

την μετακίνησή σας στο χώρο.
Διαθέτει την καινοτόμο τεχνολογία ‘’περιστροφή και κλείδωμα’’ για 
βελτιωμένη ευελιξία και είναι εύκολο να εγκατασταθεί στο μπάνιο σας, 
στο υπνοδωμάτιο σας ή όπου αλλού χρειάζεστε.
Έχει 8 διαφορετικές θέσεις κλειδώματος (μία σε κάθε 45ο). Ή στήλη 
στήριξης προορίζεται και για υπέρβαρα άτομα.
Standard στήλη στήριξης: 136kg
Για υπέρβαρους: 204kg

Βάση δαπέδου για φορητή στήλη στήριξης

Επιδαπέδια στήλη στήριξης με κάθετη 
περιστρεφόμενη λαβή Advantage Rail

Στήλη στήριξης δαπέδου Advantage για 
υπέρβαρους

Φορητή στήλη στήριξης για υπέρβαρους Φορητή στήλη στήριξης με περιστρεφόμενη 
κάθετη λαβή Advantage Rail
Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

117642117646

117644117639

117647
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 Διαθέσιμο σε 2 εκδόσεις. Μία με πλάτη 
και μία χωρίς. Διαθέτει διαβαθμιζόμενο 
πλάτος ανάλογα την μπανιέρα. 

    Άνετο κάθισμα μπάνιου. 
    Σκελετός αλουμινίου.
    Χωράει στις περισσότερες μπανιέρες 
χωρίς κανένα πρόβλημα.
    Αντιολισθητική επιφάνεια καθίσματος.
    Χειρολαβές με αντιολισθητικό 
πλαστικό.

Συνολικό Πλάτος  74-85cm
Συνολικό Βάθος  46cm
Πλάτος/Βάθος Καθίσματος 41cm
Εσωτερικό πλάτος καθίσματος 45.5-57.5cm
Συνολικό βάρος  3.1kg (με πλάτη), 2.4kg (χωρίς πλάτη)
Μέγιστο βάρος  120kg

Κάθισμα μπάνιου Bob

Κωδικός προϊόντος: 115370



Κωδικός προϊόντος:
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Το Uni-Fit είναι μία επέκταση που αυξάνει 
την στήλη στήριξης SuperPole  από το 
πάτωμα μέχρι την οροφή από 236-251cm 
έως 254-305cm.
Ο μεταλλικός σωλήνας συνδέεται με τη 
βάση οροφής και τη στήλη.
Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης ανάλογα 
με το επιθυμητό ύψος δαπέδου / οροφής.

(δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με τη 
λαβή SuperTrapeze ή με τη στήλη Super-
Pole Bariatric ).

Ή στήλη στήριξης SuperPole είναι 
ιδανική για κάθε δωμάτιο, παρέχοντας 
σταθερότητα και λειτουργικότητα.
Είναι εύκολο να εγκατασταθεί μεταξύ 
οποιουδήποτε δαπέδου και οροφής 
στρέφοντας ένα πεπιεσμένο βιδωτό 
σπείρωμα και η πίεση που δημιουργείται 
από το βιδωτό σπέιρωμα είναι αρκετά 
ισχυρό.
Μπορεί να στηρίξει η στήλη μέχρι 136kg 
βάρος χρήστη.
Ή ευελιξία του καθιστά προσαρμόσιμη 

σε οποιοδήποτε δωμάτιο στο σπίτι σας, είτε το χρησιμοποιείτε στο 
μπάνιο σας, είτε ως πιάστρα από το κρεβάτι σας.
Ή SuperPole μπορεί να είναι πολλαπλής χρήσης για να καλύψει τις 
ανάγκες σας. Ή γωνιακή βάση οροφής έχει διάμετρο 18’’ και κλίση 0-45ο

Ή στήλη στήριξης SuperPole για 
υπέρβαρους είναι ιδανική για κάθε 
δωμάτιο, παρέχοντας σταθερότητα και 
λειτουργικότητα.
Είναι εύκολο να εγκατασταθεί μεταξύ 
οποιουδήποτε δαπέδου και οροφής 
στρέφοντας ένα πεπιεσμένο βιδωτό 
σπείρωμα και η πίεση που δημιουργείται 
από το βιδωτό σπείρωμα είναι αρκετά 
ισχυρό.
Μπορεί να στηρίξει η στήλη μέχρι 200kg.
Ή ευελιξία του καθιστά προσαρμόσιμη σε 

οποιοδήποτε δωμάτιο στο σπίτι σας, είτε τη χρησιμοποιείτε στο μπάνιου, 
είτε ως πιάστρα από το κρεβάτι σας.
Ή SuperPole μπορεί να είναι πολλαπλής χρήσης για να καλύψει τις 
ανάγκες υποστήριξης σε συνδυασμό και με τη λαβή SuperBar.

Ή στήλη στήριξης SuperPole είναι 
ιδανική για κάθε δωμάτιο, παρέχοντας 
σταθερότητα και λειτουργικότητα.
Είναι εύκολο να εγκατασταθεί μεταξύ 
οποιουδήποτε δαπέδου και οροφής 
στρέφοντας ένα πεπιεσμένο βιδωτό 
σπείρωμα και η πίεση που δημιουργείται 
από το βιδωτό σπέιρωμα είναι αρκετά 
ισχυρό.
Μπορεί να στηρίξει η στήλη μέχρι 136kg 
βάρος χρήστη και 200kg η βαρέως τύπου 
στήλη με κωδικό 01-206.SP-HD.

Ή ευελιξία του καθιστά προσαρμόσιμη σε οποιοδήποτε δωμάτιο στο 
σπίτι σας, είτε το χρησιμοποιείτε για την ασφάλεια του μπάνιου, είτε ως 
πιάστρα από το κρεβάτι σας.
Ή SuperPole μπορεί να είναι πολλαπλής χρήσης για να καλύψει τις 
ανάγκες υποστήριξης.
Ή στήλη στήριξης μπορεί να συνδυαστεί με την Λαβή έλξης SuperTrapeze 
με κωδικό 01-206.STP-AK και τη λαβή SuperBar με κωδικό 01-206.SPB-AK.

Ο συνδυασμός της στήλης στήριξης 
SuperPole με τη λαβή έλξης SuperTrapeze 
είναι ιδανική για να τραβήξετε τον εαυτό 
σας από μια θέση ξαπλωτή σε καθιστή - 
μια δύσκολη κίνηση για πολλούς.
Με τον ειδικό σχεδιασμό του τριγωνικού 
σχήματος ο οποίος συμπεριλαμβάνει 
δύο σημεία μόχλευσης, μπορείτε να 
μεγιστοποιήσετε τη δύναμη για να 
ανεβείτε πιο εύκολα σε καθιστή θέση.
Ο νέος, εργονομικός σχεδιασμός μειώνει 
επίσης την πίεση του καρπού.

Μόλις βρεθείς σε καθιστή θέση, η στήλη  SuperPole παρέχει επιπλέον 
στήριξη όταν βγαίνεις από το κρεβάτι.

Ή συσκευασία περιλαμβάνει τη στήλη και τη λαβή έλξης.

Ιδανικό για γωνιακές οροφές .
Ή κλίση της βάσης είναι 0- 45ο.
Ή διάμετρος της γωνιακής βάσης είναι 
18”.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον 
κωδικό 01-206.SP-S Στήλη στήριξης 
Superpole.
(Ή γωνιακή βάση δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται με το SuperTrapeze, 
SuperPole Bariatric ή Extender Plate).

Uni-Fit Επέκταση στήλης

Στήλη στήριξης SuperPole με γωνιακή βάση 
οροφής

Στήλη στήριξης SuperPole με λαβή έλξης Super-
Trapeze

Στήλη στήλιξης SuperPole για υπέρβαρους και με 
κάθετη λαβή

Στήλη στήριξης δαπέδου έως την οροφή Super-
pole

Γωνιακή βάση οροφής για στήλη στήριξης 
Superpole

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

117605

117601117547

117600

117606

117602



Επιτρέπει η βάση οροφής CPE να 
επεκτείνει την ράγα από μήκος 50cm σε 
76cm .
Χρησιμοποιείται μόνο με τον κωδικό 
117547  στήλη στήριξης Superpole.

Γωνίες για πλαστικές ράβδους στήριξης

Ή Στήλη στήριξης Superpole με λαβή 
Superbar τοποθετείτε σε οποιοδήποτε 
χώρο επιθυμείτε.
Ή λαβή SuperBar διαθέτει οκτώ θέσεις 
κλειδώματος, μία κάθε 45 μοίρες, για 
στήριξη καθώς κινείστε.
Απλά σηκώστε τη ράγα και μετακινήστε 
τη ράβδο για να την ασφαλίσετε 
αυτόματα στην επόμενη θέση.
Ή SuperBar όταν τοποθετείται σωστά στο 
σπίτι σας προσφέρει στήριξη εκεί που το 
χρειάζεστε. Ή λαβή κινείται μαζί σας για 

να παρέχει τη βέλτιστη ασφάλεια κατά την μετακίνηση σας.
Πιέστε, τραβήξτε ή πιαστείτε στη λαβή SuperBar και θα συνεχίσει να 
παρέχει την υποστήριξη που χρειάζεστε.

 Ή λαβή έλξης SuperTrapeze είναι 
ένα πρόσθετο εξάρτημα για τη στήλη 
στήριξης SuperPole με κωδικό 01-206.
SP-S για να αυξήσει τη λειτουργικότητα 
και τη κινητικότητα σας.
Τοποθετημένο στη στήλη SuperPole, η 
λαβή έλξης SuperTrapeze είναι ιδανική 
για να τραβήξετε τον εαυτό σας από μια 
θέση ξαπλωτή σε μια άλλη θέση - μια 
δύσκολη κίνηση για πολλούς.
Με τον επαναστατικό σχεδιασμό του 
τριγωνικού σχήματος το οποίο διαθέτει 

δύο σημεία μόχλευσης, μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τη δύναμη για να 
ανεβείτε πιο εύκολα σε καθιστή θέση.
 Ο νέος, εργονομικός σχεδιασμός μειώνει επίσης την πίεση του καρπού. 
Μόλις βρεθεί ο χρήστης σε καθιστή θέση, η στήλη SuperPole παρέχει 
επίσης υποστήριξη όταν βγαίνει ο χρήστης από το κρεβάτι.

Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνετε η στήλη στήριξης SuperPole.

Σύνδεσμοι και σωλήνες πλαστικών συνδέσεων

Επέκταση βάση οροφής CPE για στήλη στήριξης 
Superpole

Στήλη στήριξης Superpole με κάθετη 
περιστρεφόμενη λαβή Superbar

Λαβή έλξης SuperTrapeze

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

117567117599

117604

116150
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 Για να δημιουργήσετε εξαιρετική 
οριζόντια και κάθετη στήριξη, απλώς 
προσθέστε τη λαβή SuperBar στη στήλη 
στήριξης SuperPole με κωδικό  01-206.
SP-S.
Ή Λαβή SuperBar διαθέτει οκτώ θέσεις 
κλειδώματος, μία κάθε 45 μοίρες, για 
στήριξη καθώς κινείστε.
Απλά σηκώστε τη ράγα και μετακινήστε 
τη ράβδο για να την ασφαλίσετε 
αυτόματα στην επόμενη θέση.
Ή SuperBar όταν τοποθετείται σωστά στο 

σπίτι σας προσφέρει στήριξη εκεί που το χρειάζεστε. Ή λαβή κινείται μαζί 
σας για να παρέχει τη βέλτιστη ασφάλεια κατά την μετακίνηση σας.
Πιέστε, τραβήξτε ή πιαστείτε στη λαβή SuperBar και θα συνεχίσει να 
παρέχει την στήριξη που χρειάζεστε.

Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνετε η στήλη στήριξης SuperPole.

Κάθετη περιστρεφόμενη λαβή SuperBar για 
στήλη Superpole
Κωδικός προϊόντος: 117560

Ή χαρτοθήκη μπορεί να συνδυαστεί 
μόνο με την ανακλινόμενη λαβή 
μπάνιου P.T.Rail (κωδικό 118046). Σε 
δευτερόλεπτα μπορεί να τοποθετηθεί 
πάνω στην λαβή χάρη στην κολλητική 
ταινία που διαθέτει.

Ελαχιστοποιεί την προσέγγιση και την 
περιστροφή για χαρτί υγείας.

Υλικό: Nylon
Τοποθέτηση: Κολλητική ταινία 

Χαρτοθήκη για λαβή μπάνιου PT RAIL

Κωδικός προϊόντος: 117612
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Λαβή με γωνία 90 μοιρών είτε προς τα 
αριστερά είτε προς τα δεξιά.

Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 
ατσάλι.

Ή λαβή σταθεροποίησης της Mobeli 
ενδείκνυται για άτομα τα οποία έχουν 
τρέμουλο στα χέρια εξαιτίας κάποιας 
πάθησης. Ή βεντούζα είναι κορυφαίας 
γερμανικής τεχνολογίας και προσφέρει 
ασυναγώνιστη ασφάλεια στον χρήση. 
Επιπλέον, η βεντούζα έχει και μηχανισμό 
παρακολούθησης έτσι ώστε να ξέρετε
πότε η συγκολλητική της δύναμη 
μειώνετε και πότε θα χρειαστεί 
αντικατάσταση. Με την συγκεκριμένη 
λαβή έχετε την δυνατότητα να την 

ρυθμίσετε σε οποιαδήποτε κλίση θέλετε έτσι ώστε να σας εξυπηρετεί 
καλύτερα. 

Ή βεντούζα μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε λεία επιφάνεια χωρίς 
τρυπήματα σε τοίχους. 
Εύκολη αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία.
Διάμετρος βεντούζας : 120mm. 
Ελκτική δύναμη : 15 κιλά.

Λαβή τοίχου 90 μοιρών

Φορητή λαβή σταθεροποίησης Mobeli με 
ρύθμιση γωνίας
Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

114081

115374

Ισχυρή λαβή τοποθετείται και αφαιρείται 
χωρίς εργαλεία ή επαγγελματική 
εγκατάσταση.

Δεν θα βλάψει την ιδιοκτησία σας.
Εξαιρετικά ισχυρό κράτημα.
Ένδειξη “ασφάλειας”.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Εγκαθιστά και αφαιρείται χωρίς εργαλεία 
ή επαγγελματική εγκατάσταση.
Οι μοχλοί απελευθέρωσης κάνουν την 

εγκατάσταση και την αφαίρεση της γρήγορα και εύκολα.
Οι μεγάλες βεντούζες παρέχουν εξαιρετικά ισχυρή συγκράτηση στις 
περισσότερες επιφάνειες.
Εξαιρετικά φορητό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοίχο ντους, στο 
μπάνιο,
ως προσωρινό στήριγμα πετσετών, κοντά σε καρέκλα για βοήθεια όταν 
στέκεστε ή ανεβαίνετε σκάλες.

Λαβή τοίχου με βεντούζες

Κωδικός προϊόντος: 118874

Σχεδιασμένη λαβή για καλύτερη στήριξη 
μέσα στη μπανιέρα και το ντους. 
Χρησιμοποιεί την τεχνολογία “Pivot and 
Lock” για να βοηθήσει τη μεταφορά 
και απομάκρυνση από την μπανιέρα 
ή το ντους σας. Ή τεχνολογία αυτή 
επιτρέπει την περιστροφή της λαβής σε 5 
διαφορετικές θέσεις (μία κάθε 45ο).
  
Υλικό  Ανοξείδωτο ατσάλι
Βάρος στήριξης 147 kgs
Διάμετρος ράγας 31.8 mm

Μήκος ράγας περιστροφής   457 mm
Ύψος ράγας περιστροφής   826 mm
Σταθερό μήκος σιδηροτροχιάς   457mm
Αδιάβροχο     Ναι
Ανθεκτικό στη σκουριά   Ναι
Διάσταση     965x508x102 
Βάρος     4kg

Περιστρεφόμενη λαβή μπάνιου Dependa

Κωδικός προϊόντος: 117608

Ή ανακλινόμενη λαβή μπάνιου 
τοποθετείται στο τοίχο του μπάνιου σας. 
Όταν δεν χρησιμοποιείται ανασηκώνεται 
και ασφαλίζει σε όρθια θέση για να μην 
εμποδίζει.

Όταν δεν είναι εφικτή η τοποθέτηση της 
λαβή στο τοίχο υπάρχει η δυνατότητα να 
συνδυαστεί με τη ράγα δαπέδου 01-206.
PT-WRM-PCW

  
Είναι διαθέσιμη σε λευκό χρώμα και χρώμιο.
Διατίθεται σε δεξιά ή αριστερή πλευρά με κλίση
Συνολικό μήκος 71cm & 79cm
Μέγιστο βάρος χρήστη 181kg 
Αδιάβροχη είναι μόνο η χρωμίου
Βάρος: 5kg η χρωμίου και 7kg η λευκή

Επιτοίχια ανακλινόμενη λαβή μπάνιου PT Rail 
λευκή & χρωμίου
Κωδικός προϊόντος: 118046Κωδικός προϊόντος:

 Ή ειδική ράγα δαπέδου παρέχει μια 
εναλλακτική στήριξη όταν η στερέωση 
στον τοίχο δεν είναι εφικτή. Το συνολικό 
ύψος της ράγας είναι 99 cm. H βάση 
είναι 0,64 cm και έχει 5 οπές στερέωσης. 
Το προϊόν αντέχει μέχρι και βάρος 
χρήστη 181 kg. Το προϊόν μπορεί να 
συνδυαστεί μόνο με τον κωδικό: 118046
Ή συσκευασία δεν περιλαμβάνει την 
ανακλινόμενη λαβή μπάνιου.

Υλικό  Χάλυβας αλουμινίου ή ανοξείδωτος χάλυβας (-SS)
Χρώμα  Αντιμικροβιακή επίστρωση λευκού χρώματος 
(-PCW) ή Επιχρωμιωμένο χάλυβα (-CRP) από ανοξείδωτο χάλυβα (-SS)
Αδιάβροχο  Ναι (Μόνο η έκδοση ανοξείδωτου χάλυβα)
Χώρα προέλευσης Καναδάς

Ράγα δαπέδου λευκή & χρωμίου για 
ανακλινόμενη λαβή μπάνιου

117610



Μία βολική επέκταση για άτομα τα 
οποία δεν μπορούν ή τους είναι δύσκολο 
να κλειδώσουν τις λαβές στην θέση τους. 
Ή επιπλέον λαβή μειώνει την δύναμη 
που καταβάλει ο χρήστης στο μισό. 

Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να 
σύρετε την προέκταση πλευρικά εντός 
του μοχλού, πιέστε τη λαβή μέσα στην 
αντίστοιχη επιφάνεια, και διπλώστε κάτω 
από τον περιστρεφώμενο μοχλό.

Το προστατευτικό βεντούζας είναι ένα 
απλός αλλά αποτελεσματικός τρόπος να 
προστατέψετε τις βεντούζες των λαβών 
της Mobeli. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο 
για άτομα τα οποία ταξιδεύουν συχνά. 
Το πεδίο της προστασίας αυξάνετε αν 
συνδυάσετε το προστατευτικό βεντούζας 
με cd / dvd.

Προέκταση λαβής για ασφάλιση βεντούζας Mobeli Προστατευτικό βεντούζας λαβών Mobeli

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος: 114336114338
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Κωδικός προϊόντος:

 Ή λαβή σταθεροποίησης της Mo-
beli ενδείκνυται για άτομα τα οποία 
έχουν τρέμουλο στα χέρια εξαιτίας 
κάποιας πάθησης. Ή βεντούζα είναι 
κορυφαίας γερμανικής τεχνολογίας και 
προσφέρει ασυναγώνιστη ασφάλεια 
στον χρήση. Επιπλέον, η βεντούζα έχει 
και μηχανισμό παρακολούθησης έτσι 
ώστε να ξέρετε πότε η συγκολλητική της 
δύναμη μειώνετε και πότε θα χρειαστεί 
αντικατάσταση. 
Για την πιο εύκολη χρήση από παιδιά, 

η λαβή διαθέτει και παιχνίδι (πάπια) στην άκρη της έτσι ώστε το παιδί 
να έχει μια περιέργεια και να χρησιμοποιεί την λαβή. Βοηθάει επίσης το 
παιδί να αναπτύξει τις κινητικές του δεξιότητες. Με την ρύθμιση γωνίας 
έχετε την δυνατότητα να τοποθετήσετε την λαβή είτε οριζόντια, είτε 
κάθετα ή με κλίση 45 μοίρες προς τα αριστερά και δεξιά. 

Φορητή λαβή σταθεροποίησης Mobeli για 
παιδιά με ρύθμιση γωνίας

114284

 Προσφέρουν ασυναγώνιστη ασφάλεια στον 
χρήστη χάρη στην προηγμένη τεχνολογία 
τους, που τους επιτρέπει να διατηρήσουν την 
συγκολλητική δύναμη τους για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Ή έκδοση quattro power support 
βοηθάει τον χρήστη να στηριχθεί, να σηκωθεί και 
γενικά να κινηθεί στον χώρο του μπάνιου. Έχει το 
πλεονέκτημα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
συνδυασμό με άλλες λαβές. Έχετε την δυνατότητα 
να αγοράσετε 2 λαβές power support για 
μεγαλύτερο εύρος δυνατοτήτων και κινήσεων. 
Παρακολουθήστε το video για να δείτε την αντοχη 

του power support αλλά και δίαφορες ενδεικτικές χρήσεις του. 
Όλα τα προϊόντα της Mobeli, φέρουν την σφραγίδα πιστοποίησης CE. 
Μέγιστο ελκτικό βάρος είναι τα 80 κιλά.
Σημείωση : Για χονδρική πώληση, με ελάχιστη παραγγελία 5τμχ και 
δυνατότητα μίξης από διάφορες λαβές η τεμάχια με επιπλέον 30% της 
αρχικής τιμής.

Προσφέρουν ασυναγώνιστη ασφάλεια 
στον χρήστη χάρη στην προηγμένη 
τεχνολογία τους, που τους επιτρέπει να 
διατηρήσουν την συγκολλητική δύναμη 
τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ή έκδοση quattro plus έχει μεγάλο εύρος 
χρήσεων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
είτε για βοήθημα στο μπάνιο ή 
οπουδήποτε αλλού χρειάζεται. Μπορεί 
ακόμα να χρησιμοποιηθεί και ως 

εξάρτημα γυμναστικής, απλά τοποθετώντας το μαζί με την ειδική σύνδεση 
cardan στον τοίχο ή ακόμα και στο πλαίσιο της πόρτας. Συνδυάζετε και 
με τις υπόλοιπες λαβές της Mobeli για περισσότερη ευελιξία κινήσεων. 
Προσφέρει 4 μηχανισμούς στήριξης για περισσότερη ασφάλεια. 
Διαθέσιμα σε:
Για βάρος μέχρι 125kg : Μήκος λαβής 200-325mm (συνολικό μήκος λαβής 
360-485), Μήκος λαβής 320-445mm.(συνολικό μήκος 480-625).
Για βάρος μέχρι 110kg : Μήκος λαβής 420-545mm,(συνολικό μήκος 580-
705) Μήκος λαβής 645-770mm.( συνολικό μήκος 805-930).
Μέγιστο ελκτικό βάρος είναι τα 80 κιλά.

Φορητή λαβή μπάνιου τετραπλής στήριξης Mobeli

Φορητή λαβή μπάνιου Mobeli Quattro Power 
support
Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

114019

114016
 Προσφέρουν ασυναγώνιστη ασφάλεια 
στον χρήστη χάρη στην προηγμένη 
τεχνολογία τους, που τους επιτρέπει να 
διατηρήσουν την συγκολλητική δύναμη 
τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Ή έκδοση quattro power tub, είναι 
σχεδιασμένη για την εύκολη είσοδο και 
έξοδο από το μπάνιο. . 
Χάρη στον έξυπνο μηχανισμό της, μπορεί 
να περιστραφεί σε 3 σημεία και να 
τοποθετηθεί τέλεια είτε στο εσωτερικό 
είτε στο εξωτερικό μέρος της μπανιέρας, 

Διαθέσιμο και με επέκταση χειρολαβής. 
Όλα τα προϊόντα της Mobeli, φέρουν την σφραγίδα πιστοποίησης CE και 
το ονομαστικό φορτίο αναγράφετε πάνω στην λαβή (75 κιλά). 
Σημείωση : Για χονδρική πώληση, με ελάχιστη παραγγελία 5τμχ και 
δυνατότητα μίξης από διάφορες λαβές η τεμάχια με επιπλέον 30% της 
αρχικής τιμής.

Φορητή λαβή τετραπλής στήριξης μπανιέρας

Κωδικός προϊόντος: 114017
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 Ή λαβή σταθεροποίησης της Mo-
beli ενδείκνυται για άτομα τα οποία 
έχουν τρέμουλο στα χέρια εξαιτίας 
κάποιας πάθησης. Ή βεντούζα είναι 
κορυφαίας γερμανικής τεχνολογίας και 
προσφέρει ασυναγώνιστη ασφάλεια 
στον χρήση. Επιπλέον, η βεντούζα έχει 
και μηχανισμό παρακολούθησης έτσι 
ώστε να ξέρετε πότε η συγκολλητική της 
δύναμη μειώνετε και πότε θα χρειαστεί 
αντικατάσταση. 
Για την πιο εύκολη χρήση από παιδιά, 

η λαβή διαθέτει και παιχνίδι (πάπια) στην άκρη της έτσι ώστε το παιδί 
να έχει μια περιέργεια και να χρησιμοποιεί την λαβή. Βοηθάει επίσης το 
παιδί να αναπτύξει τις κινητικές του δεξιότητες. Ή βεντούζα μπορεί να 
συνδεθεί σε οποιαδήποτε λεία επιφάνεια χωρίς τρυπήματα σε τοίχους. 
Εύκολη αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία.

 Ή τριαξωνική άρθρωση Cardan, 
κατασκευασμένη από αλουμίνιο, σας 
δίνει την δυνατότητα να τοποθετήσετε 
την λαβή σας ακόμα ποιο ευέλικτα 
όπου επιθυμείτε είτε διαγώνια είτε με 
κλίση. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η 
τοποθέτηση της λαβής στην μπανιέρα ή 
σε κάποια γωνία που χωρίς την άρθρωση 
δεν θα ήταν εφικτό. Μέγιστο ελκτικό 
βάρος είναι τα 50 κιλά.
Ή άρθρωση 2 αξόνων, είναι 
κατασκευασμένη από υψηλής 

ανθεκτικότητας πλαστικό και μπορεί πολύ εύκολα να συνδεθεί με 
οποιαδήποτε τηλεσκοπική λαβή. Ή άρθρωση αυξάνει την περιστρεφόμενη 
γωνία της λαβής σε 210 μοίρες. Ή λαβή μπορεί να τοποθετηθεί σε γωνίες 
με κλίση 105 μοίρες. Το συνολικό μήκος της λαβής αυξάνετε κατά 170mm. 
Μέγιστο ελκτικό βάρος είναι ανάλογο με το μήκος της χειρολαβής. 
Και οι 2 αρθρώσεις είναι συμβατές μόνο με τηλεσκοπικές λαβές. 
Ή τιμή αφορά σετ 2 αρθρώσεων (1 ζεύγος).

Το πατενταρισμένο σύστημα της ROTH, 
βοηθάει εδώ και πολλά χρόνια την 
καθημερινή ζωή ατόμων με κινητικά 
προβλήματα και ειδικές ανάγκες. 
Οι καινούργιες λαβές μπάνιου είναι 
εύκολες στην εγκατάσταση αλλά και στην 
απεγκατάσταση τους από οποιαδήποτε 
λεία, μη πορώδη επιφάνεια. 

Προσφέρουν ασυναγώνιστη ασφάλεια 
στον χρήστη χάρη στην προηγμένη 
τεχνολογία τους, που τους επιτρέπει 

να διατηρήσουν την συγκολλητική δύναμη τους για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.Οι λαβές για τα παιδιά έρχονται σε 2 διαστάσεις των 170 
και 310 mm. Ή διάμετρος της λαβής που είναι 26mm, είναι ειδικά 
σχεδιασμένη για μικρά χέρια. 
Όλα τα προϊόντα της Mobeli, φέρουν την σφραγίδα πιστοποίησης CE. Το 
μέγιστο ελκτικό βάρος είναι 60 κιλά. 

O μοχλός προστασίας, σάς δίνει την 
δυνατότητα να κλειδώσετε τις λαβές της 
Mobeli. Σχεδιάστηκε με τέτοιον τρόπο 
ώστε άτομα με άνοια ή άτομα που δεν 
μπορούν να ελέγξουν τις κινήσεις τους, 
να μην μπορούν να ανοίξουν τις λαβές. 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και 
σαν αντικλεπτική συσκευή σε μέρη όπως 
νοσοκομεία, οίκοι ευγηρίας και άλλα. 
Παρακαλώ σημειώστε ότι ο μοχλός 
προστασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σαν αξεσουάρ στα προϊόντα της Mobeli 

με ένδειξη ασφαλείας. Την θέση του μοχλού μπορεί να αλλάξει μόνο 
αυτός που έχει το κλειδί.
Σημείωση : Για χονδρική πώληση, ελάχιστη παραγγελία 5τμχ και 
δυνατότητα μίξης από διάφορες λαβές η τεμάχια με επιπλέον 30% της 
αρχικής τιμής. 

Φορητή λαβή σταθεροποίησης Mobeli 
οριζόντια για παιδιά

Άρθρωση 3 αξόνων ή 2 αξόνων Cardan για 
λαβές Mobeli

Ασφάλεια απεγκλωβισμού λαβών Mobeli

Φορητή λαβή μπάνιου Mobeli για παιδιά

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: 114281

114067

114300

114283

 Ή βάση χαρτιού μπορεί πολύ εύκολα 
και γρήγορα να συνδεθεί με την λαβή 
τετραπλή στήριξης της Mobeli. 

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και με 
σχεδόν όλες τις υπόλοιπες λαβές.

Βάση χαρτιού για λαβές Mobeli

Κωδικός προϊόντος: 114339

Κωδικός προϊόντος:

Προσφέρουν ασυναγώνιστη ασφάλεια 
στον χρήστη χάρη στην προηγμένη 
τεχνολογία τους, που τους επιτρέπει να 
διατηρήσουν την συγκολλητική δύναμη 
τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 4 
μεγέθη ανάλογα την χρήση. 
Όλα τα προϊόντα της Mobeli, φέρουν την 
σφραγίδα πιστοποίησης CE. 
Το μέγιστο ελκτικό βάρος είναι για την 
μονή λαβή 80 κιλά. Για τις διπλές λαβές 
είναι : 210mm 75 κιλά και 350, 650mm 

70 κιλά.
Το μέγιστο μήκος των λαβών είναι 330mm, 430mm, 570mm, 870mm 
αντίστοιχα. 
Σημείωση : Για χονδρική πώληση, ελάχιστη παραγγελία 5τμχ και 
δυνατότητα μίξης από διάφορες λαβές η τεμάχια με επιπλέον 30% της 
αρχικής τιμής. 

Φορητή λαβή μπάνιου Mobeli

114006



 Άτομα μικρού αναστήματος ή άτομα 
τα οποία έχουν υποστεί ακρωτηριασμό 
των κάτω άκρων, είναι δύσκολο να 
χρησιμοποιήσουν μπανιέρες που 
δεν είναι στα μέτρα τους. Χάρη στην 
συγκεκριμένη λαβή από την Mobeli, 
είναι εφικτό να μειώσετε το μήκος 
της μπανιέρας στο σημείο που εσείς 
επιθυμείτε.
Οι βεντούζες της λαβής είναι εξαιρετικά 
ανθεκτικές, υψηλής τεχνολογίας και δεν 
έχουν κανένα πρόβλημα αστάθειας κάτω 

από το νερό. Είναι εύκολη στην χρήση τους και για περισσότερη ασφάλεια 
διαθέτουν έναν καινοτόμο μηχανισμό παρακολούθησης των βεντουζών 
έτσι ώστε να ξέρετε πότε χρειάζονται αντικατάσταση.
Ή λαβή είναι διαθέσιμη με 2 βεντούζες η με 3. 
Όλα τα προϊόντα της Mobeli, φέρουν την σφραγίδα πιστοποίησης CE και 
το ονομαστικό φορτίο αναγράφετε πάνω στην λαβή (75 κιλά). Σημείωση : 
Για χονδρική πώληση, με ελάχιστη παραγγελία 5τμχ και δυνατότητα μίξης 
από διάφορες λαβές η τεμάχια με επιπλέον 30% της αρχικής τιμής

 Ή μπάρα προστασίας πτώσεων της 
Mobeli, είναι μια βολική επέκταση 
(η μεσαία μπάρα που απεικονίζετε) 
που βοηθάει στην σταθεροποίηση 
του σώματος σε καθιστή θέση. Ή 
τηλεσκοπική λαβή είναι ευέλικτη και 
μπορεί να χρησιμοποιθεί για πλάτη από 
52 έως και 64 cm.  Χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με το QuattroPower Support. 
Ή τοποθέτηση του είναι μία εύκολη και 
γρήγορη διαδικασία που δεν απαιτεί 
εργαλεία χάρη στην τεχνολογία γρήγορης 

σύζευξης. 
Όλα τα προϊόντα της Mobeli, φέρουν την σφραγίδα πιστοποίησης CE.
Σημείωση : Για χονδρική πώληση, με ελάχιστη παραγγελία 5τμχ και 
δυνατότητα μίξης από διάφορες λαβές η τεμάχια με επιπλέον 30% της 
αρχικής τιμής

 Ή λαβή σταθεροποίησης της Mobeli 
ενδείκνυται για άτομα τα οποία έχουν 
τρέμουλο στα χέρια εξαιτίας κάποιας 
πάθησης. Ή βεντούζα είναι κορυφαίας 
γερμανικής τεχνολογίας και προσφέρει 
ασυναγώνιστη ασφάλεια στον χρήση. 
Επιπλέον, η βεντούζα έχει και μηχανισμό 
παρακολούθησης έτσι ώστε να ξέρετε
πότε η συγκολλητική της δύναμη 
μειώνετε και πότε θα χρειαστεί 
αντικατάσταση. 
Ή βεντούζα μπορεί να συνδεθεί σε 

οποιαδήποτε λεία επιφάνεια χωρίς τρυπήματα σε τοίχους. 
Εύκολη αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία.
Διάμετρος βεντούζας : 120mm.
Ελκτική δύναμη : 15 κιλά.
Σημείωση : Για χονδρική πώληση, με ελάχιστη παραγγελία 5τμχ και 
δυνατότητα μίξης από διάφορες λαβές η τεμάχια με επιπλέον 30% της 
αρχικής τιμής.

Δίσκος μπανιέρας για περιορισμό του χώρου

Μπάρα προστασίας από πτώση Mobeli Φορητή λαβή σταθεροποίησης Mobeli οριζόντια

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

114023114066

114021

Κα
τ΄

οί
κο

ν 
Ν

οσ
ηλ

εί
α

41

 Προσφέρουν ασυναγώνιστη ασφάλεια 
στον χρήστη χάρη στην προηγμένη 
τεχνολογία τους, που τους επιτρέπει να 
διατηρήσουν την συγκολλητική δύναμη 
τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 
κλιμακούμενα μεγέθη.
Όλα τα προϊόντα της Mobeli, φέρουν την 
σφραγίδα πιστοποίησης CE.
Το μέγιστο ελκτικό βάρος είναι 65 κιλά. 
Το συνολικό μήκος της λαβής είναι 
460-565mm, 560-685mm, 660-785mm, 

885-1010mm αντίστοιχα.
Σημείωση : Για χονδρική πώληση, ελάχιστη παραγγελία 5τμχ και 
δυνατότητα μίξης από διάφορες λαβές η τεμάχια με επιπλέον 30% της 
αρχικής τιμής. 

Επεκτάσιμες λαβές μπάνιου Mobeli

Κωδικός προϊόντος: 114010

 Είναι το πιο ελαφρύ στην κατηγορία του, 
ζυγίζοντας μόλις 9 κιλά! 
Είναι εύκολο στην τοποθέτηση και στην 
αφαίρεση του χάρη στις βεντούζες που 
διαθέτει. Εργονομικά σχεδιασμένο για 
να μην καταλαμβάνει πολύ χώρο και 
ταυτόχρονα να είναι άνετο στον χρήστη.
Διαθέτει επίσης τηλεχειριστήριο για να 
ρυθμίζετε το ύψος στις ανάγκες σας. Ο 
ανελκυστήρας έχει 5 χρόνια εγγύηση 
και η μπαταρία 2.

Πλάτος  70cm
Μήκος  83cm
Ύψος  70cm
Πλάτος Καθίσματος 35cm
Βάθος Καθίσματος 42cm
Ύψος Καθίσματος 6,5-48cm
Βάρος  9,3kg
Μέγιστο βάρος 140kg

Ανελκυστήρας μπάνιου Bellavita 2G

Κωδικός προϊόντος: 115341
Ανελκυστήρας μπάνιου Aquajoy Χωρίς 
ανάγκη εγκατάστασης, ο ανελκυστήρας 
AquaJoy διασφαλίζει την είσοδο και την 
έξοδο από την μπανιέρα. Ο σχεδιασμός 
του ανελκυστήρα κάνει για τις 
περισσότερες μπανιέρες, ακόμα και για 
γωνιακές και περιέχει αυτόματη κλίση 
σε συνδυασμό με την ενδεικτική λυχνία 
ασφαλείας, χαμηλής μπαταρίας.

Πλάτος  68.6cm
Βάθος  54cm
Ύψος  9-46.5cm
Πλάτος Καθίσματος 35cm
Βάθος Καθίσματος 42cm
Ύψος Καθίσματος 9-46.5cm
Βάρος  15.8kg
Μέγιστο βάρος 170kgmpa

Ανελκυστήρας μπάνιου Aquajoy

Κωδικός προϊόντος: 115345
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Κατάλληλο για όλα τα ουροδοχεία με 
μέγιστο μέγεθος 10 x 13 εκ.. Πρόκειται 
για έναν βολικό και υγιεινό τρόπο για 
τη μεταφορά των ουροδοχείων, που 
προορίζονται για άδειασμα. Όταν δεν 
χρησιμοποιείται μπορεί να τοποθετηθεί 
δίπλα απ’ το κρεβάτι. 
 Διαστάσεις: 32 x 12 x 9 εκ.

Aποτρέπει τους ανθρώπους από τo 
να γλιστρήσουν καθώς μπαίνουν ή 
βγαίνουν από την μπανιέρα. Το χαλάκι 
έχει δοντάκια στην πάνω πλευρά, 
δίνοντας ενα επιπλέον αντιολισθητικό 
αποτέλεσμα. Ή κάτω πλευρά του 
τάπητα έχει βεντούζες σε όλο το μήκος 
για την σταθεροποίηση του, ενώ 
χρησιμοποιείται. Τοποθετήστε το χαλάκι 
σε ένα καθαρό και στεγνό μπάνιο, έτσι 
ώστε οι βεντούζες να εφαρμόσυν σωστά

Το σκαλοπάτι σας βοηθάει να μπαίνετε 
στη μπανιέρα ή να βγαίνετε από 
αυτή, ευκολότερα. Έχει ύψος 10 cm. Ή 
αντιολισθητική επιφάνεια εξασφαλίζει 
ότι κάποιος δεν θα γλιστρήσει. Τα 
ελαστικά πόδια στο κάτω μέρος 
εξασφαλίζει ότι το σκαλοπάτι δεν θα 
γλιστρήσει μακριά. 

Διάσταση: 50 x40 x10cm

Μέγιστο βάρος χρήστη 190kg

Aποτρέπει τους ανθρώπους από τo να 
γλιστρήσουν καθώς μπαίνουν ή βγαίνουν 
από την μπανιέρα. Διαθέτει εξωγκόματα 
που προσφέρουν επιπλέον πρόσφυση. Ή 
κάτω πλευρά του τάπητα έχει βεντούζες 
σε όλο το μήκος για την σταθεροποίηση 
του, ενώ χρησιμοποιείται. Τοποθετήστε 
το χαλάκι σε ένα καθαρό και στεγνό 
μπάνιο, έτσι ώστε οι βεντούζες να 
εφαρμόσυν σωστά. 
Διαστάσεις: 40 x 70 cm

Το εργονομικά σχεδιασμένο εφαρμογεας 
λοσιόν με εκτεταμένη λαβή σας βοηθά 
να εφαρμόσετε εύκολα (χωρίς αλκοόλ), 
λοσιόν σώματος, ιατρικές λοσιόν ή 
κρέμα ήλιου. Ή εκτεταμένη λαβή σας 
εξασφαλίζει να μπορείτε να φτάσετε 
δύσκολα σημεία στο σώμα σας, για 
παράδειγμα, να πλύνετε την πλάτη, 
ή τα πόδια. Ο σπόγγος μπορεί να 
αντικατασταθεί. 

Ή λαβή είναι αντιολισθητική και παρέχει 
επιπλέον πρόσφυση.

Χαλάκι Ντουζιέρας

Σκαλοπάτι μπάνιου

Στήριγμα ουροδοχείου

Σφουγγάρι με Εκτεταμένη Λαβή

Χαλάκι μπάνιου αντιολισθητικό

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

103873

100916

103537

100918

103467

Ευκολία στην είσοδο και στην έξοδο από 
το μπάνιο.
Επιφάνεια που δεν γλιστράει για μέγιστη 
ασφάλεια.
Δυνατότητα τοποθέτησης σκαλιών το ένα 
πάνω στο άλλο.
Εύκολο στον καθαρισμό.
Ελαφρύ. Βάρος 0.4kg.

Σκαλοπατάκι μπάνιου Sky

Κωδικός προϊόντος: 115369



Διασταση 9 x 4cm
βαρος 43γρ

Βοήθημα λεκάνης για εύκολο κάθισμα 
και σήκωμα, κατασκευασμένο από 
ατσάλι. 
Με πλαϊνά μαξιλαράκια από αφρώδες 
υλικό.

Ύψος: 43 - 58cm
Πλάτος: 48 - 61 cm
4.5 κιλά
Μέγιστο βάρος χρήστη 196 kg

Διασταση                 38 x 38cm
Bαρος χρηστη           136kg
Υψος                       10cm

Σχεδιασμένο για να καθαρίζει καλά το 
εσωτερικό ανδρικών και γυναικείων 
ουροδοχείων, με έναν πολύ υγιεινό 
τρόπο.

Διασταση 9 x 4cm
βαρος 43γρ

Λίμα νυχιών

Βοήθημα λεκάνης για ευκολη ανασήκωση

Βουρτσάκι καθαρισμού ουροδοχείων

Κάθισμα Λεκάνης με Καπάκι

Βούρτσα νυχιών

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

101406

100891

101407

115523

100897
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Κωδικός προϊόντος:

Ντουζιέρα για πλύσιμο και μεταφορά 
ασθενούς. Υδραυλική ανύψωση από 59 
έως 93 cm, με κλίση στο δάπεδο έως 5 °.  
Αέριο για σωστή αποστράγγιση κατά τη 
διάρκεια και μετά τη χρήση.
Πλαστικοποιημένο φύλλο PVC 
ενισχυμένο με πολυεστέρα, χωρίς 
φθαλικές ενώσεις, απολυμαντικό. Οι 
υψηλοί συρόμενοι τροχοί διαμέτρου 
125 χιλ., είναι εξοπλισμένοι με φρένα. 
Το περιορισμένο πλάτος του φορείου 
επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό και σε 

περιορισμένους χώρους.

Εξοπλισμένο με αναστρέψιμες πλευρές 180 ° για εύκολη τοποθέτηση 
του ασθενούς στο φορείο απευθείας από το κρεβάτι και αντίστροφα. Το 
μέγιστο βάρος του ασθενή πρέπει να είναι λιγότερο από 180 κιλά.

Είναι διαθέσιμο σε 2 εκδόσεις, υδραυλικό ή ηλεκτροκίνητο.

Τρολευ ντουζ Nefti

115528
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Ή βάση ντους ανεβάζει το Otter στο ύψος του ατόμου που φροντίζει για ασφαλή 
χρήση και είναι κατάλληλο και για τα τρία μεγέθη Otter.

Ή ανθεκτική βάση αλουμινίου είναι ελαφριά
Οι περιστρεφόμενοι τροχοί διευκολύνουν τους ελιγμούς
Κλειδαριές ταχείας αποδέσμευσης
Εύκολη σκούπισμα των επιφανειών

Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Το ανθεκτικό αλουμινένιο στήριγμα είναι ελαφρύ για χειρισμό .
Οι περιστρεφόμενοι τροχοί διευκολύνουν τους ελιγμούς και διαθέτουν τέσσερις 
κλειδαριές για σταθερότητα κατά τη μεταφορά / το ντους
Οι κλειδαριές γρήγορης αποδέσμευσης επιτρέπουν την εύκολη προσαρμογή ή 
αφαίρεση της καρέκλας
Παρέχεται μη συναρμολογημένη για εύκολη αποθήκευση.
Εύκολη σκούπισμα των επιφανειών

Διαστάσεις - Πλάτος: 69εκ. (27 “), Ύψος: 53εκ. (21”), Μήκος: 84εκ.
Μέγιστη χωρητικότητα βάρους 14ο (91kg)

Κάθισμα μπάνιου Otter φτιαγμένο από πλαστικό για να μην σκουριάζει. 
Αναδιπλώνεται για εύκολη αποθήκευση. 4-σημείων ρυθμιζόμενο κάθισμα και 
πλάτη (γωνία από 0° - 90°). Ζώνες ασφαλείας για κορμό και πόδια. Υποστήριξη 
κεφαλιού / αυχένα ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος και βάθος - επίσης κατάλληλο και 
για πλαϊνή στήριξη. Διπλώνεται εύκολα. Διατίθεται και με ρόδες στο σκελετό για 
πολλές άλλες χρήσης στην καθημερινότητα σας

Otter Κάθισμα Μπάνιου

Κωδικός προϊόντος: 100747

Βάση Otter με τροχούς

Κωδικός προϊόντος: 101352
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Αυτός ο διανομέας φαρμάκων μπορεί να 
κρατήσει φάρμακα για μία ημέρα.
Ο διανομέας διαθέτει τέσσερα ξεχωριστά 
διαμερίσματα, χωρισμένα σε πρωί, 
απόγευμα, βράδυ και ύπνο.
Με αυτόν τον τρόπο το φάρμακο 
μπορεί να διατηρείται χωριστά και να 
διευθετείται βολικά ανά ημέρα

Κουτί χαπιών ημέρας

Κωδικός προϊόντος: 121000

Μαξιλάρι πλάτης / λαιμού
Άνεση για το λαιμό και την πλάτη. 
Καθαρός εξαερισμός: ο αέρας και η 
υγρασία ρέουν μέσω των οπών.
Παρέχει υγιή χαλάρωση στο μπάνιο 
χωρίς να μαλακώσει το μαξιλάρι λόγο 
του νερού.

Μαξιλάρι μπανιέρας ανατομικό

Κωδικός προϊόντος: 120980



Ζώνη με αφρώδες υλικό, ενισχυμένη, 
με σκοπό να συγκρατεί τα κάτω άκρα σε 
συγκεκριμένη απόσταση και να δίνει την 
δυνατότητα σε βοηθητικό προσωπικό 
να τοποθετεί το πόδι του ανάμεσα 
στους ασθενείς για να μπορεί να τον 
ανασηκώσει πιο εύκολα.
Άλλη χρήση είναι για να μπορεί ο βοηθός 
να ανασηκώνει τα κάτω άκρα σε ξαπλωτή 
θέση.
Διαστάσεις:110cm x 24cm.
Οι παραπάνω ζώνες δύναται να 

κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε επιθυμητή διάσταση.

Ζώνη με αφρώδες υλικό, ενισχυμένη, με 
2 χειρολαβές από κάθε πλευρά, σύνολο 
4. Για ανάρτηση ασθενών από την 
καθιστή σε όρθια θέση ή για μετακίνηση 
του ασθενούς.
Διαστάσεις: 60cm x 20cm.
Οι παραπάνω ζώνες δύναται να 
κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε άλλη 
επιθυμητή διάσταση.

Ζώνη με αφρώδες υλικό, ενισχυμένη, 
με σκοπό να φορεθεί στο βοηθητικό 
προσωπικό και τον ασθενή, να κρατιέται 
από τις χειρολαβές και να σηκώνεται, ή 
να φοριέται από τον ασθενή και να τον 
πιάνει ο βοηθός για την ανάρτησή του.
Διαθέτει συνολικά 6 χειρολαβές, 3 από 
κάθε πλευρά, 2 στο πρόσθιο μέρος και 
μια στο οπίσθιο.

Οι παρακάτω ζώνες δύναται να κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε 
επιθυμητή διάσταση.

Μέγεθος Διάσταση ζώνης Περιφέρεια χρήστη
S 100cm x 18cm 65cm-90cm
M 140cm x 18cm 90cm-125cm
L 170cm x 18cm 120cm-160cm

Βάρος χρήστη μέχρι 200 kg. Είναι 
εξοπλισμένο με ένα χειρηστήριο για 
τον έλεγχο της απο τον χρήστη. Χωρίς 
τη χρήση εργαλείων, το χειριστήριο 
μπορεί να μετακινηθεί με σκοπό την 
χρήση απο τον βοηθό. Ή ταχύτητα είναι 
ρυθμιζόμενη.
Πλάτος καθίσματος 56cm
Βάθος καθίσματος 44cm

Μέγιστη. πλάτος 71,5 cm (στα μέρη του κινητήρα)
Πλάτος μεταξύ υποβραχιόνων 56cm
Μήκος (χωρίς υποπόδια) 71εκ
Στροφή κύκλου 100 εκατοστά χωρίς υποπόδια
Βάρος 30kg
Τροχοί μπροστά: τροχοί 125 χιλ. Ρουλεμάν και ρουλεμάν.
Πίσω: σταθεροί τροχοί 200 χιλιοστών
Πλάτη 39cm x 20cm. Αφρός PU 2.5cm - 4cm
Μέρη αφρού Θέση: αφρός PU 4,5 εκ. Κάλυμμα: 2,5 εκ. Αφρός PU 
Υποβραχιόνια: 2,5 εκ. Αφρός PU

Ζώνη Συγκράτησης και Μεταφοράς Κάτω Άκρων

Ζώνη Χειροκίνητης Ανάρτησης

Ζώνη Χειροκίνητης Ανάρτησης Και Μεταφοράς 
Ατόμων

Αμαξίδιο μπάνιου M2 200 kg με μοτέρ

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

118517121125

118515

118516
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Κωδικός προϊόντος:

Ένα ισχυρό και ελαφρύ πλαστικό 
περιστρεφόμενο πιάτο που παρέχει 
εύκολη περιστροφή κατά 360 μοίρες 
για όρθιες και καθισμένες μεταφορές. 
Με διάμετρο 40,5 cm και βάρος μόλις 
1,35 kg,  υποστηρίζει ένα μέγιστο βάρος 
χρήστη 115kg

Κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο 
υψηλής αντοχής, Οι χειρολαβές 
μεταφοράς έχουν σχεδιαστεί για να 
εξαλείφουν την ανάγκη για υπερβολικό 
προσωπικό κατά τη διάρκεια των 
πλευρικών μεταφορών και να μειωθεί ο 
κίνδυνος τραυματισμού.

    Εξαλείψτε την ανάγκη υπέρβασης, 
μειώστε τις καταπονήσεις φόρτωσης και 
τον κίνδυνο τραυματισμού
    Πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής, 

κατάλληλο για μεταφορά όλων των ασθενών
Στερέωση με γάντζο και βρόχο, εύκολη στη χρήση και εξαλείφει την 
κόλληση
Το άγκιστρο αποθήκευσης αποτρέπει την απώλεια λαβών
Εύκολο να καθαριστεί
Διατίθεται σε μονές ή διπλές μορφές

Περιστρεφόμενη βάση Banana

Λαβή μεταφοράς Banana

Κωδικός προϊόντος:

121264

121266



Κα
τ΄

οί
κο

ν 
Ν

οσ
ηλ

εί
α

46

Το ευθύγραμμο προφίλ αυτής της 
σανίδας έχει σχεδιαστεί για εύκολη 
χρήση σε περιορισμένες περιοχές όπου 
είναι δυνατή μόνο μια ευθεία μεταφορά.
Εύκαμπτο σχήμα σανίδας - διευκολύνει 
τη μεταφορά σε περιορισμένες περιοχές
     Έλεγχος ασφάλειας SWL 175kg (27 
Stone)
     Αντιολισθητικά μαξιλαράκια για 
μέγιστη πρόσφυση κατά τη μεταφορά

Το ευθύγραμμο προφίλ αυτής της 
σανίδας έχει σχεδιαστεί για εύκολη 
χρήση σε περιορισμένες περιοχές όπου 
είναι δυνατή μόνο μια ευθεία μεταφορά.
Εύκαμπτο σχήμα σανίδας - διευκολύνει 
τη μεταφορά σε περιορισμένες περιοχές
Έλεγχος ασφάλειας SWL 175kg (27 Stone)
Αντιολισθητικά μαξιλαράκια για μέγιστη 
πρόσφυση κατά τη μεταφορά

Ή σανίδα μεταφοράς Banana PRIME με 
κάθισμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει 
στην καθιστή μεταφορά ενός ασθενή 
ανάμεσα σε δύο επιφάνειες.
Μεταφορές από το κρεβάτι στο αμαξίδιο, 
από το αμαξίδιο στην καρέκλα, από το 
αμαξίδιο στην τουαλέτα κτλ, είναι μονο 
μερικές απο τις χρήσεις της σανίδας.
Έχει πλάτος 620mm x 260mm βάθος x 12 
/ 6mm πάχος & ζυγίζει 1kg.
 Το Banana PRIME είναι η επιλογή για 
ένα ποιοτικό, άνετο και ελαφρύ μέσω 

μεταφοράς! Το σχήμα της καμπύλης επιτρέπει τις μετακινήσεις από 
πλευρά σε πλευρά και ευθεία
    Αντιολιστητικά μαξιλαράκια για ασφαλή κίνηση
    Κωνικά άκρα για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση
    Ελαφρύ, εύκολο στην συγκράτηση και τη μεταφορά
    Όριο βάρους 200 κιλών 

Με ένα εξαιρετικά υψηλό και ανεξάρτητα 
ελεγμένο όριο βάρους, το παγκοσμίως 
πατενταρισμένο σχέδιο αυτής της 
σανίδας μεταφοράς είναι ιδανικό 
για χρήση από παιδιά, ενήλικες και 
βαριατρικούς ασθενείς. Ή μία πλευρά 
είναι αντιολισθητική για να βοηθηθεί η 
ασφαλείς κίνηση
Διαστάσεις : 75 cm x 33.8 cm
Πάχος ; 1.2 cm
 Μέγιστο Βάρος Χρήστη : 285 kg

Ίσια σανίδα μεταφοράς

Σανίδα Μεταφοράς με Καμπυλωτό Σχήμα

Σανίδα μεταφοράς Banana Prime

Σανίδα Μεταφοράς Βαρέως τύπου με 
Καμπυλωτό Σχήμα

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

121220

103425

121263

103427

Σανίδα μεταφοράς ασθενών από 
κόντρα πλακέ θαλάσσης, με καμπύλη 
υποδοχή λαβής στο κέντρο, μεταφοράς, 
συγκράτησης και υποδοχής κολώνας 
πλαϊνού.Ή σανίδα μπορεί να 
τοποθετηθεί για την μεταφορά ατόμων 
από καρέκλα, αμαξίδιο, καναπέ, κάθισμα 
αυτοκινήτου, μπανιέρα, σκαμπώ, κρεβάτι 
και οποιαδήποτε επιφανείας, που θα 
έχουν περίπου το ίδιο ύψος. Επίσης 
λόγω δικιάς μας παραγωγής μπορεί 
να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε 

επιθυμητή διάσταση.
Πάχος: 1,5 cm
Μήκος: 68 cm
Πλάτος Σανίδας: 22 cm
Συνολικό Πλάτος με τις καμπύλες: 29 cm

Σανίδα μεταφοράς ημικυκλική με υποδοχή για 
μπράτσο πλαινού
Κωδικός προϊόντος: 117427

Το Rolaslide είναι ένα ελαφρύ 
αναδιπλούμενο σύστημα μεταφοράς 
για ασθενείς το οποίο περιλαμβάνει 
μία σανίδα, δύο φύλλα μεταφοράς και 
ένα πακέτο με 10 μανίκια σανίδας. Το 
σύστημα δίνει την δυνατότητα στους 
ασθενείς να μεταφέρονται με ασφάλεια 
και άνεση με μικρή προσπάθεια και 
ελάχιστο ρίσκο τραυματισμού των 
μεταφορέων.
 177cm x 55cm καί 89cm × 53cm.

Σανίδα Μεταφοράς RolaSlide

Κωδικός προϊόντος: 103422



Όλοι γνωρίζουν τα κλασικά κουτιά για 
χάπια διαθέτουν πολλές θέσεις για κάθε 
μέρα της εβδομάδας και αρκετές στιγμές 
της ημέρας.
Το κουτί έξυπνων χαπιών, ένα μικρό 
κουτί που δεν είναι μεγαλύτερο από ένα 
μέσο smartphone.
Έχει 6 θέσεις στις οποίες τα φάρμακά 
σας μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν.
Το έξυπνο είναι ότι διαθέτει μια 
εφαρμογή που συνοδεύει το κουτί.

Το ψαλίδι είναι εξαιρετικά ελαφρύ και 
εύκολο στη χρήση.
Το ψαλίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με συμπίεση του αντίχειρα και των 
δακτύλων, ή εναλλακτικά, τα δάχτυλα και 
την παλάμη του χεριού.
Όταν η πίεση στο ψαλίδι απελευθερωθεί 
(μετά την κοπή), θα ανοίξει αυτόματα 
ξανά. Το ψαλίδι έχει λεπίδες από 
ανοξείδωτο χάλυβα.

Το ανοιχτήρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να ανοίξει σκληρές συσκευασίες. Οι 
κοφτερές λεπίδες διαπερνούν εύκολα 
σκληρές συσκευασίες. Ή μικρή λεπίδα 
μπορεί να ανασυρθεί με ένα μόνο 
πάτημα στο κουμπί στο πίσω μέρος. 

Ή θήκη επεκτείνει τη λαβή της ζώνης 
ασφαλείας.
Δεν χρειάζεται πλέον να φτάσετε στο 
χέρι σας πολύ μακριά για να πιάσετε τη 
ζώνη ασφαλείας, πράγμα που μειώνει 
την κίνηση της πλάτης και του ώμου που 
απαιτείται.

Ή λαβή του είναι υπό γωνία, ώστε 
να χρειάζεται να εφαρμόσετε μόνο 
την ελάχιστη δυνατή δύναμη. Ή 
γωνιακή λαβή κρατά τον καρπό και το 
χέρι σε μια ανατομικά φυσική θέση, 
γεγονός που καθιστά περιττή τη χρήση 
μεγάλης δύναμης ενώ εμποδίζει την 
υπεροπροσπάθεια του καρπού, που 
χρειάζεται σε άλλες περιπτώσεις, 
ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες 
δημιουργίας πόνων.

Αυτόματο ψαλίδι

Ανοιχτήρι σκληρών συσκευασιών

Κουτί χαπιών Smart

Μαχαίρι λαχανικών

Λαβή ζώνης αυτοκινήτου

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

120989

102464

120999

120988

101183
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Χειροποίητα σακουλάκια για να 
οργανώσετε τα χάπια σας.
Το σετ περιέχει 4 σακουλάκια (πρωί, 
απόγευμα, βράδυ και νύχτα) και 50 
ανταλακτικές σακούλες.
Τα μικρά σακουλάκια μπορούν να 
γεμίσουν με την καθημερινή σας 
προμήθεια και να μεταφέρονται εύκολα 
σε ένα επιπλέον σακουλάκι που έχει για 
την αποθήκευση των υπολοίπων.

Σακουλάκια χαπιών

Κωδικός προϊόντος: 121001

Αυτό το βοηθητικό για το αυτοκίνητο 
μπορεί να συνδεθεί με όλες τις πόρτες 
αυτοκινήτων και προσφέρει υποστήριξη 
όταν μπαίνεις η βγαίνεις από το 
αυτοκίνητο. Ανοίξτε το παράθυρο του 
αυτοκινήτου και συνδέστε την ενίσχυση 
στο μπροστινό μέρος του πλαισίου. Ή 
ρυθμιζόμενη ζώνη είναι κατασκεβασμένη  
από καλής ποιότητας νάιλον, έτσι ώστε 
να είναι κατάλληλο για μακροχρόνια 
χρήση. Ή ζώνη μπορεί να ρυθμιστεί στο 
επιθυμητό ύψος λαβής. Ή ζώνη έχει μια 

άνετη λαβή που προσαρμόζεται εύκολα στο χέρι.

Βοηθητική λαβή για την πόρτα αυτοκίνητου

Κωδικός προϊόντος: 100886

Ή λαβή του προσκέφαλου παρέχει 
υποστήριξη όταν βγαίνουμε και 
μπούνουμε στο αυτοκίνητο.
Ή λαβή μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί 
σε οποιοδήποτε προσκέφαλο που μπορεί 
να αφαιρεθεί.

Βοηθητική λαβή για το προσκέφαλο του 
αυτοκινήτου
Κωδικός προϊόντος: 120990
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4 Διαχωριστικές κεφαλές για τρίψιμο, 
λείανση, απαλότητα. 
Φροντίστε τον εαυτό σας με μεταξένιο, 
απαλό δέρμα.
Το σετ 15 τεμαχίων περιλαμβάνει 
ένα πτυσσόμενο χειριστήριο, 
μαχαιροπίρουνα, σφουγγαράκι λούφα, 
ελαφρόπετρα, σφουγγάρι σώματος και 
δέκα μαξιλάρια αναπλήρωσης.

Eμποδίζει την ολίσθηση όταν μπαίνετε 
και βγαίνετε από το μπάνιο ή το ντους. Το 
χαλάκι παρέχει καλύτερη πρόσφυση όταν 
βρίσκεται στο λουτρό, αποτρέποντας 
έτσι την ολίσθηση.
Έχει κόμβους στην επάνω πλευρά, 
δίνοντάς του ένα επιπλέον 
αντιολισθητικό αποτέλεσμα.

Με το βοήθημα του ανοίγματος 
μπουκαλιών μπορείτε να ανοίξετε 
καπάκια με διάμετρο έως 5 cm, με αυτό 
τον τρόπο μπορούν να ανοίγουν και να 
κλείνουν με λιγότερη δύναμη.
Το ανοιχτήρι είναι εξαιρετικά εύκαμπτο, 
εύχρηστο, ταιριάζει άνετα στο χέρι και 
παρέχει μεγαλύτερη πρόσφυση.

Το χαλάκι εμποδίζει την ολίσθηση όταν 
μπαίνετε και βγαίνετε από το μπάνιο 
ή το ντους. Το χαλάκι λουτρού παρέχει 
καλύτερη πρόσφυση όταν βρίσκεται 
στο λουτρό, αποτρέποντας έτσι την 
ολίσθηση.
Έχει κόμβους στην επάνω πλευρά, 
δίνοντάς του ένα επιπλέον 
αντιολισθητικό αποτέλεσμα.

Το βοήθημα για το ντύσιμο και το 
επένδυμα για το ντύσιμο διευκολύνουν 
την τοποθέτηση σε ελαστικές κάλτσες.
Το χιτώνιο βοήθειας για το επίδεσμο 
τοποθετείται πάνω από το πόδι και 
το πώμα συνδέεται με το μεταλλικό 
βοήθημα επιδέσμου.
Τοποθετήστε το πόδι στο άνοιγμα 
που δημιουργείται και τραβήξτε το 
χρησιμοποιώντας το βοήθημα για το 
ντύσιμο.

Τα ψαλίδια πολλαπλών χρήσεων 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
διάφορες εργασίες χάρη στις ισχυρές 
λεπίδες.
Το ψαλίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να κόψει το χαρτί, το πλαστικό, το 
κοτόπουλο,και να σπάσει τα καρύδια.
Τα πτερύγια μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν χωριστά ως ανοιχτήρι 
μπουκαλιών και κατσαβίδι.

Αντιολιστιτικό χαλάκι για το ντούς

Βοηθήματα μπάνιου 15 τεμαχίων

Βοήθημα για άνοιγμα μπουκαλιών

Βοήθημα τοποθέτης κάλτσας

Χαλάκι αντιολιστητικό μπάνιου

Ψαλίδι με ανατομική λαβή πολλαπλών 
χρήσεων
Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

120983

120979

120977

120984

120981

120978

Το ανοιχτήρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να ανοίξει εύκολα δοχεία και φιάλες 
χωρίς τη χρήση μεγάλης δύναμης. Το 
ανοιχτήρι είναι κατάλληλο για καπάκια, 
δαχτυλίδια έλξης καπακιού κονσέρβας 
και κάψουλες. Το ανοιχτήρι έχει μια 
άνετη λαβή η οποία παρέχει καλύτερο 
κράτημα. Κατάλληλο για το πλυντήριο 
πιάτων.

Αυτά τα έξυπνα σχεδιασμένα κορδόνια 
εκτείνονται έτσι ώστε το πόδι να 
γλιστράει μέσα και έξω από το παπούτσι, 
χωρίς τη βοήθεια ενός κόκαλου. Τα 
κορδόνια είναι κατάλληλα για άτομα 
που έχουν δυσκολίες στην κάμψη του 
ποδιού. Την πρώτη φορά χρήσης αφήστε 
κάποιον να δέσει τα κορδόνια. Στη 
συνέχεια, μπορείτε εύκολα να βάζετε και 
να βγάζετε μόνοι σας τα παπούτσια σας, 
ακόμη και χωρίς να τα δέσετε πάλι.

Ανοιχτήρι Havard Κορδόνια Ελαστικά

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος: 102254101177



Ή συναρμολόγηση της καρέκλας 
μπορεί να γίνει πολύ εύκολα χωρίς 
να χρειάζονται εργαλεία. Έχει την 
δυνατότητα να διπλωθεί για εύκολη 
μεταφορά και αποθήκευση. 
Διαθέτει ανθεκτικό πλαστικό και 
πλαστικές χειρολαβές για περισσότερη 
άνεση.

 Ή καρέκλα είναι πλήρως ρυθμιζόμενη 
και προσαρμόζετε στις ανάγκες του 
εκάθοστε χρήστη.Διαθέτει λάστιχα στα 
πόδια για να παραμένει σταθερή.
Είναι άνετη,τόσο το κάθισμα οσο και 
τα πλαϊνά και είναι καλυμμένη με 
αδιάβροχο, καφέ βινύλιο για εύκολο 
καθάρισμα.

Το βοήθημα αφαίρεσης υποδημάτων 
σας επιτρέπει να αφαιρέσετε παπούτσια 
και μπότες (χωρίς φερμουάρ) χωρίς να 
χρειάζεται να σκήψετε.
Το αφαίρεσης υποδημάτων είναι επίσης 
χρήσιμο όταν αφαιρείτε βρώμικα 
παπούτσια ή μπότες, έτσι ώστε τα χέρια 
σας να μην λερώνουν.

Ειδικά κατασκευασμένη για άτομα 
μεγαλύτερου βάρους. Διαθέτει 
αφαιρούμενα χερούλια για να γίνετε η 
μεταφορά της ποιο εύκολη. Το δοχείο 
είναι των 10 λίτρων και διαθέτει ειδικό 
μηχανισμό για να αποτρέπει τόσο τις 
διαρροές οσο και τις οσμές.

Ο καλτσοφορετής είναι κατάλληλος 
για να βάλετε τις κάλτσες εύκολα και 
γρήγορα. 
Βάλτε τα δάχτυλα στην τρύπα και 
τραβήξτε το βοηθητικό στήριγμα προς 
τα επάνω ταυτόχρονα η κάλτσα θα 
τραβηχτεί και αυτή.

Καρέκλα με υψηλή πλάτη Oakham

Καρέκλα με δοχείο folding commode

Βοήθημα αφαίρεσης παπουτσιών

Καρέκλα με δοχείο Commode deluxe

Καλτσοφορετής πλαστικός

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

120975

115339

120976

115340

115331
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 Ή βαλβίδα στο καπάκι εμποδίζει 
τη διαρροή αν το κύπελλο 
αναποδογυριστεί. Μπορείτε άνετα 
να πιείτε ενώ βρίσκεστε ξαπλωμένοι. 
Ταιριάζει με το Εργονομικό Ποτήρι.
Χρώμα: Λευκό 
Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων
Μπορεί να μπει στον φούρνο 
μικροκυμάτων

 Με το βοήθημα κοπής μπορείτε εύκολα 
να κόψετε οποιοδήποτε τρόφιμο. Το 
τρόφιμο μπορεί να τοποθετηθεί μεταξύ 
των δύο “χτενών”. Με ένα μαχαίρι 
κόβετε εύκολα το τρόφιμο σε φέτες 
μεταξύ των ανοιγμάτων. Επειδή δεν 
χρειάζεται να κρατήσετε το τρόφιμο στο 
χέρι σας, τα δάχτυλα σας παραμένουν 
προστατευμένα και ασφαλή. 
Μήκος: 18 εκατοστά 
Βάρος: 60 gr

Καπάκι ποτηριού με επιστόμιο Βοήθημα κοπής

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος: 101396102181

Κατσαβίδι Easy Grip 16 τεμάχια
Ιδανικό για άτομα με αρθρίτιδα, 
σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα ή 
περιορισμένης κινητικότητας.
Όλα τα κομμάτια αποθηκεύονται στο 
εσωτερικό της λαβής - θα έχετε τα 
πάντα για όλες τις ανάγκες γρήγορης 
επιδιόρθωσης και σύσφιξης.

Κατσαβίδι 16 τμχ με μεγάλη λαβή

Κωδικός προϊόντος: 120987
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Ή ελαφριά φορητή καρέκλα έχει τρεις 
λειτουργίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως κάθισμα για την εργασία στον κήπο, 
παρέχει αποθηκευτικό χώρο για τα 
εργαλεία κήπου σας, καθώς η τροχη 
βοηθάνε στο να μην χρειάζεται να 
σηκωθήτε όταν θέλετε να μετακινηθείτε

Τα εκτεταμένα εργαλεία κήπου είναι 
κατάλληλα για χρήστες αναπηρικών 
αμαξιδίων και άτομα που έχουν δυσκολία 
να σκύβουν, αλλά εξακολουθούν να 
θέλουν την κηπουρική. Τα εργονομικά 
εργαλεία Easi-Grip μειώνουν τη δύναμη 
που πρέπει κανείς να ασκήσει όταν 
κρατάει το εργαλείο. Όλα τα μεταλλικά 
μέρη είναι κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα και η λαβή είναι 
κατασκευασμένη από μαλακό PVC.

Μήξος 81 cm.  Εύκολα αρπάξτε και 
τραβήξτε τα παντόφλες ή τα παπούτσια 
σας απο απόσταση και στη συνέχεια, 
χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο κέρατο 
παπουτσιών, σύρετε το πόδι μέσα.
Ή αγκιστρωμένη σκανδάλη μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο επίστρωσης 
για να τραβήξει πάνω / γύρω από τα 
ρούχα καθώς και ένας πολύ καλός τρόπος 
να κρεμάσει όταν δε χρησιμοποιείται.

Το ελαφρύ φορητό κάθισμα έχει 
μια διπλή λειτουργία. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί επίσης ως κάθισμα για 
την εργασία στον κήπο και σας παρέχει 
μια μαλακή επιφάνεια για τα γόνατα. Με 
χερούλια για να βοηθήσει να σταθεί ο 
χρήστης ή να γονατίσει.

Τα εκτεταμένα εργαλεία κήπου είναι 
κατάλληλα για χρήστες αναπηρικών 
αμαξιδίων και άτομα που έχουν δυσκολία 
να σκύβουν, αλλά εξακολουθούν να 
θέλουν την κηπουρική. Τα εργονομικά 
εργαλεία Easi-Grip μειώνουν τη δύναμη 
που πρέπει κανείς να ασκήσει όταν 
κρατάει το εργαλείο. Όλα τα μεταλλικά 
μέρη είναι κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα και η λαβή είναι 
κατασκευασμένη από μαλακό PVC.

Ιδανικό βοήθημα για άτομα με 
περιορισμένη κινητικότητα λόγω 
επεμβάσεων ή δυσκαμψίας στη 
σπονδυλική στήλη.
Κατάλληλος για λεπτές κάλτσες & 
καλσόν.
Βάρος 0,68kg
Διαστάσεις Large: 50x23x45
Διαστάσεις Small: 24x20x16

Σκαλιστήρι Κήπου με Εργονομική Λαβή Large

Φορητή Καρέκλα Κήπου

Σκαπάνη Κήπου με Εργονομική Λαβή Large

Καρέκλα Κήπου

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

100892

100912

100917

100911

Το δοχείο έχει μία λαβή για τη 
συλλογή των ούρων με υγιεινό τρόπο. 
Προορίζεται για χρήση σε όλες τις 
περιπτώσεις, όπου θα πρέπει να 
συλλέγετε τα ούρα σας ή των άλλων. 
Το δοχείο έχει μία ετικέτα για εύκολη 
αναγνώριση του δείγματος, βιδωτό 
καπάκι και μια βαθμολογημένη κλίμακα 
από 20 έως 100 ml. 
Όγκος: 100 ml

Βοηθά να περαστεί το νήμα μέσα 
από τη βελόνα. Είναι κατάλληλο για 
τους ανθρώπους που έχουν μειωμένη 
όραση, τρέμουν τα χέρια τους ή έχουν 
προβλήματα συντονισμού. Με ένα 
πάτημα στο κουμπί το νήμα ωθείται 
αυτόματα στην βελόνα. Έχει έναν 
ενσωματωμένο κόφτη νήματος.

Ουροσυλλέκτης με λαβή Βοήθημα για πέρασμα της κλωστής στη βελόνα 
μονή
Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος: 101393 100860

Βοηθήμα ντυσίματος - Βοηθητικό παπουτσιών Καλτσοφορετής άκαμπτος

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος: 121011121013



Ο μεγεθυντικός φακός κρέμεται από 
ένα σκοινί γύρω από το λαιμό σας, το 
οποίο σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να το 
κρατάτε.

Μία πονεμένη πλάτη μπορεί να είναι 
ενοχλητική και να δυσκολέυει στην 
καθημερινότητα.

Περιέχει βοηθήματα ένδυσης, ένα 
εκτεταμένο σφουγκάρι μπάνιου, ένα 
καλτσοφορετή  και ένα βοήθημα 
πιασίματος 84 εκ.

Το PenGrip παρέχει αυξημένο έλεγχο και 
ευελιξία, ενώ γράφετε.
Συμβατό με τα κλασικά μολύβια και τα 
απλά - χωρίς λαβή - στυλό.

Ή PenGrip παρέχει αυξημένο έλεγχο και 
ευελιξία, ενώ γράφετε.

Ή σαλιάρα σταματά τα τρόφιμα από το 
να χυθεί στα ρούχα κατά τη διάρκεια των 
γευμάτων.

Στρογγυλός μεγενθυτικός φακός για την 
ανάγνωση μικρών εκτυπώσεων.

Εξοπλισμός για τα Άτομα με Πόνους στην 
Πλάτη

Μεγεθυντικός Φακός

Λαβή στυλό - μολυβιού

Σαλιάρα

Βοήθημα Στήριξης για Στυλό

Μεγεθυντικός Φακός

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

100902

100885

100908

100877

100901

100889
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 Πρακτικός και ασφαλής αποφλοιωτής. 
Ωθείτε εύκολα με το δάκτυλο από 
πάνω και στη συνέχεια αρχίζετε να 
αποφλειώνετε.
Διαστάσεις: 6,8 x 6,7 x 3,5 cm 

Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων

 Kατάλληλο για τους ανθρώπους που 
έχουν μια μειωμένη ικανότητα χρήσης 
του χεριού. Λόγω του ευέλικτου και 
σταθερού καουτσούκ το ανοιχτήρι είναι 
πολύ άνετο στη χρήση και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για καπάκια διάφορων 
μεγεθών. 
Διάμετρος: 4,5 και 3 cm 
Δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων

Αποφλοιωτής Ανοιχτήρι πολλαπλών χρήσεων

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος: 101182101246
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Γωνιακός μεγενθυτικος φακός

    Διασταση 19 x 9 x 5.5 cm 
    Βαρος 67γρ
    ζοομ 2x/3x

Θήκη για τράπουλα

    Διασταση 17 x 34 x 50cm
    βαρος 151γρ

Σκαλιστήρι κήπου με εργονομική λαβή 
Vitility.
Ή ειδική λαβή των εργαλείων είναι 
σχεδιασμένη ώστε να ασκείτε λιγότερη 
δύναμη για τη χρήση τους.
Τα μεταλλικά μέρη είναι 
κατασκευασμένα από  ανοξείδωτο 
χάλυβα, που βοηθά στην πρόληψη της 
προσκόλλησης του εδάφους. Ενώ η 
μαλακή αντιολισθητική λαβή αποτρέπει 
το εργαλείο από τη στροφή στο χέρι.

Βοηθητικός στυλός γραφής

    Διαμετρος 2,5cm
    βαρος15γρ

Με αυτήν τη πένα απαιτείται λιγότερη 
δύναμη  όταν γράφετε

Είναι κατάλληλο για τα άτομα που έχουν 
δυσκολίες με το πιάσιμο και κράτημα 
αντικειμένων, εξαιτίας υπερβολικού 
βάρους, προβλημάτων στις αρθρώσεις ή 
πόνων στην πλάτη.
Διαθέσιμο σε 2 μεγέθη, ανάλογα με το 
μήκος:
Βοηθητικό χέρι 61 εκατοστών, βάρους 
123 γραμμαρίων
Βοηθητικό χέρι 76 εκατοστών, βάρους 
200 γραμμαρίων

Θήκη για τράπουλα

Γωνιακός μεγενθυτικος φακός

Σκαλιστήρι κήπου με εργονομική λαβή

Στυλό Δαχτυλίδι

Βοηθητικός στυλός γραφής

Βοηθητικό χέρι

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

100887

101403

100915

100910

101473

102015

Το κύπελλο έχει ένα στόμιο με ένα 
μεγάλο άνοιγμα που μπορεί να 
προσαρμοστεί. Αυτό σημαίνει ότι ο 
χρήστης μπορεί να προσαρμόσει το 
κύπελλο για καθιστή ή ξαπλωμένη 
χρήση. Όταν το στόμιο εκροής είναι 
όρθιο το κύπελλο είναι κατάλληλο για 
χρήση όταν ο χρήστης είναι καθιστός. 
Κάμπτοντας το στόμιο το κύπελλο είναι 
κατάλληλο για χρήση όταν ο χρήστης 
είναι ξαπλωμένος.

Με το πίεστρο εκκένωσης μπορείτε 
να αδειάσετε σωληνάρια εύκολα και 
με λιγότερη δύναμη. Τοποθετήστε το 
εύκολα στο σωληνάριο, ολισθαίνοντας το 
από το άκρο του σωλήνα. Πιέζοντας το 
πίεστρο λίγο πιο μπροστά, δεν χρειάζεται 
να πιέζετε το σωληνάριο πια. Χωρίς να 
χρησιμοποιείτε πάρα πολλή δύναμη, 
μπορείτε επίσης να πάρετε τα τελευταία 
υπολείμματα από το σωληνάριο.

Κύπελλο με Βοήθημα σαν καλαμάκι Πίεστρο εκκένωσης

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος: 103123102284



Χάρη στο σχεδιασμό της λαβής του, που 
ταιριάζει στο χέρι, το κουτάλι κρατιέται 
με ασφάλεια . Ένα εξαιρετικό βοήθημα 
φαγητoύ για άτομα που έχουν δυσκολία 
στο πιάσιμο ή στο κράτημα μικρών 
σκευών.

Με το σκαλιστήρι με εργονομική 
λαβή αποφεύγονται οποιαδήποτε 
διαστρέματα και τραυματισμοί κατά 
την ασχολία σας με τον κήπο. Ή λαβή 
σχηματίζει γωνία, η οποία κρατά το χέρι 
και τον καρπό σε μια φυσική θέση. Το 
μεταλλικό τμήμα είναι κατασκευασμένο 
από ανοξείδωτο χάλυβα, κάτι που βοηθά 
το εργαλείο στο να μην προσκολλά στο 
χώμα.

Χάρη στο σχεδιασμό της λαβής του, που 
ταιριάζει στο χέρι, το πιρούνι κρατιέται 
με ασφάλεια . Ένα εξαιρετικό βοήθημα 
φαγητό για άτομα που έχουν δυσκολία 
στο πιάσιμο ή στο κράτημα μικρών 
σκευών.

Ή λαβή του είναι υπό γωνία, ώστε 
να χρειάζεται να εφαρμόσετε μόνο 
την ελάχιστη δυνατή δύναμη. Ή 
γωνιακή λαβή κρατά τον καρπό και το 
χέρι σε μια ανατομικά φυσική θέση, 
γεγονός που καθιστά περιττή τη χρήση 
μεγάλης δύναμης ενώ εμποδίζει την 
υπεροπροσπάθεια του καρπού, που 
χρειάζεται σε άλλες περιπτώσεις, 
ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες 
δημιουργίας πόνων.

Ή λαβή του είναι υπό γωνία, ώστε 
να χρειάζεται να εφαρμόσετε μόνο 
την ελάχιστη δυνατή δύναμη. Ή 
γωνιακή λαβή κρατά τον καρπό και το 
χέρι σε μια ανατομικά φυσική θέση, 
γεγονός που καθιστά περιττή τη χρήση 
μεγάλης δύναμης ενώ εμποδίζει την 
υπεροπροσπάθεια του καρπού, που 
χρειάζεται σε άλλες περιπτώσεις, 
ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες 
δημιουργίας πόνων.

Το πακέτο Alzheimer περιέχει ένα 
κόκκινο πιάτο με αντιολισθητική βάση 
και ψηλό χείλος, μία θήκη αυγού με 
βεντούζα, ένα κόκκινο κύπελλο με 
ένα επιστόμιο (χωρητικότητας 250 
ml), ένα σετ από κόκκινα εύκαμπτα 
μαχαιροπήρουνα (μαχαίρι, κουτάλι και 
πιρούνι) και μία κίτρινη αντιολισθητική 
βάση τοποθέτησης (40 x 30 cm). 

Σκαλιστήρι με εργονομική λαβή

Κουτάλι με λαβή clip

Πιρούνι με λαβή clip

Κόφτης τυριών

Μαχαίρι/πιρούνι

Alzheimer ΣΕΤ

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

100033

102467

102265

103124

102261

103463
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Με το ανοιχτήρι κονσέρβας είναι εύκολο 
να ανοίξετε τον δακτύλιο έλξης του 
καπακιού της κονσέρβας. Λιγότερη 
δύναμη είναι απαραίτητη, Λόγω της 
απλής κίνησης, λιγότερη δύναμη είναι 
απαραίτητη για το άνοιγμα. Ή άνετη 
λαβή παρέχει καλύτερο πιάσιμο.

Ο προγραμματιστής περιλαμβάνει επτά 
αριθμημένες θήκες οι οποίες μπορούν 
να βγούν και να μπουν, το οποίο καθιστά 
δυνατό να πάρετε μαζί σας όσες θήκες 
θέλετε. Οι επτά θήκες σας βοηθούν 
επίσης για να μοιράσετε το φάρμακο σας 
ανά ημέρα της εβδομάδας.

Ανοιχτήρι πίεσης προς τα πάνω Προγραμματιστής χαπιών 7 θέσεων

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος: 103200101181
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Αυτή η υποστήριξη του βραχίονα 
ταιριάζει σε όλα τα εργαλεία που 
παρέχονται με την εργονομική λαβή Ea-
si-Grip και ταιριάζουν με τα περισσότερα 
εκτεταμένα εργαλεία κήπου. Είναι πολύ 
κατάλληλο για άτομα με διαταραγμένη 
λειτουργία του χεριού ή του καρπού. 
Ή στήριξη του βραχίονα υποστηρίζει 
το αντιβράχιο όταν πιέζετε, κάτι που 
παρέχει περισσότερες δυνάμεις.

Τα κορδόνια lock είναι μια μικρή 
πλαστική κλειδαριά τοποθετείται σε ένα 
κορδόνι. Διασφαλίζει ότι τα κορδόνια 
παραμένουν στη θέση τους

Με τη πηρούνα με εργονομική 
λαβή αποφεύγονται οποιαδήποτε 
διαστρέματα και τραυματισμοί κατά 
την ασχολία σας με τον κήπο. Ή λαβή 
σχηματίζει γωνία, η οποία κρατά το χέρι 
και τον καρπό σε μια φυσική θέση. Το 
μεταλλικό τμήμα είναι κατασκευασμένο 
από ανοξείδωτο χάλυβα, κάτι που βοηθά 
το εργαλείο στο να μην προσκολλά στο 
χώμα.

Καθιστά τη χρήση μακριών εργαλείων 
ευκολότερη και ασφαλέστερη. Διαθέτει 
μια εργονομική λαβή που βελτιώνει την 
επιρροή και τη δύναμη, με λιγότερη 
κάμψη και καταπόνηση του καρπού. 
Επίσης, μειώνεται ο πόνος στην πλάτη, 
η κόπωση και άλλοι τραυματισμοί που 
μπορεί να προκληθούν από διάφορες 
κινήσεις. 

Ή εργονομικά σχεδιασμένη γωνιακή 
λαβή κρατά το χέρι και τον καρπό σε 
μια φυσική θέση, εμποδίζοντας τα 
διαστρέματα καθώς ασχολείστε με 
τον κήπο σας. Ή αντιολισθητική λαβή 
προσφέρει μεγαλύτερη άνεση και 
έλεγχο.

Καθιστά τη χρήση μακριών εργαλείων 
ευκολότερη και ασφαλέστερη. Διαθέτει 
μια εργονομική λαβή που βελτιώνει την 
επιρροή και τη δύναμη, με λιγότερη 
κάμψη και καταπόνηση του καρπού. 
Επίσης, μειώνεται ο πόνος στην πλάτη, 
η κόπωση και άλλοι τραυματισμοί που 
μπορεί να προκληθούν από διάφορες 
κινήσεις.

Βοήθημα δεσίματος κορδονιών

Βραχίωνας για προέκταση και στήριξη 
εργαλείων χειρός

Πηρούνα κήπου με εργονομική λαβή

Φτυάρι κήπου με εργονομική λαβή

Χειρολαβή - D

Χειρολαβή - T

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

103878

103877

103868

103091

101408

101395

Οι βελόνες με μια κανονική τρύπα 
έχουν ένα μεγάλο μειονέκτημα: το να 
περάσεις την κλωστή μέσα από την 
τρύπα είναι κάτι που πρέπει να γίνει με 
πολύ ακρίβεια και μπορεί να πάρει πολύ 
χρόνο. Αυτές οι ειδικές βελόνες λύνουν 
αυτό το πρόβλημα. Όταν κρατάτε το 
νήμα πάνω από τη βελόνα και σιγά-σιγά 
το κατεβάζετε, τότε το νήμα μπαίνει στην 
τρύπα από μόνο του.  

Για τους ανθρώπους που δεν μπορούν 
να κρατάνε το ποτήρι ή να πίνουν από 
αυτό, αυτή η συσκευή clip-on αφαιρεί 
την ανάγκη για να κρατάνε το καλαμάκι. 
Τοποθετείται πάνω από την άκρη του 
κάθε ποτηριού ή φλιτζανιού, για να 
κρατάει το καλαμάκι στη θέση του.

Εύκολη (εξυπηρετική) βελόνα Στήριγμα για καλαμάκι Vitility

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος: 103536101816



To αντιολισθητικό υλικό μπορεί να σας 
βοηθήσει να κάνετε τις καθημερινές 
εργασίες στο σπίτι πιο εύκολα με την 
παροχή αντιολισθητικής επιφάνειας, 
για παράδειγμα, με τις σανίδες κοπής, 
αναμιγνύοντας σε μπολ, με συσκευές 
κουζίνας! Επίσης, στο γραφείο 
τοποθετήστε την αριθμομηχανή, 
το πληκτρολόγιο, το τηλέφωνο, το 
σημειωματάριο ή τον εκτυπωτή σας σε 
ένα αντιολισθητικό χαλάκι .

Συσκευή για άτομα με δυσκολία χρήσης 
του χεριού ή με αρθρίτιδα. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε εργασιακό ή 
οικιακό περιβάλλον σε οποιοδήποτε μη 
στρογγυλό κουμπί ελέγχου ή λαβή. Όταν 
πιέζεται πάνω σε ένα κουμπί οι πείροι 
εφάπτονται με την επιφάνεια σύμπτυξης 
της λαβής, ενώ οι υπόλοιπες πινέζες 
περιβάλλουν το κουμπί για ασφαλές 
κράτημα. Είναι εργονομικά σχεδιασμένη 
για εύκολη χρήση.

Σας διευκολύνει να βγάλετε τα 
παπούτσια σας χωρίς να αναγκάζεστε να 
σκύβετε. Επίσης, κρατά τα χέρια μακριά 
από τυχόν βρώμικα παπούτσια.

Διαθέτει δύο κεκλιμένες γωνίες 
με κάθετες μικρές μπάρες και μια 
αντιολισθητική επιφάνεια κοπής. Αυτό 
καθιστά δυνατό να κόψετε ψωμί με το 
ένα χέρι, και εξασφαλίζει ότι το ψωμί 
δεν γλιστράει. Το μπροστινό μέρος του 
μπορεί να τοποθετηθεί στην άκρη του 
πάγκου, έτσι ώστε να μην μετακινείται 
κατά τη χρήση. Το κάτω μέρος του πίνακα 
έχει αντιολισθητικά πόδια.

 Είναι εργονομικά σχεδιασμένο και 
επομένως είναι εύκολο να κρατηθεί, 
ακόμα και από μικρά ή αδύναμα χέρια.
Διατίθεται σε 8 διαφορετικά χρώματα. 
Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων
Μπορεί να μπει στον φούρνο 
μικροκυμάτων

Χωρητικότητα: 200 ml

Διαθέτει ρυθμιζόμενο ύψος, το 
οποίο εξασφαλίζει ότι μπορεί κανείς 
να διαβάσει από διάφορες θέσεις. 
Ενδέικνυται για διαφορετικά μεγέθη 
βιβλίων. Δύο ρυθμιζόμενα κλιπ κρατάνε 
το βιβλίο ανοιχτό και στη θέση του. Ή 
βάση μπορεί εύκολα να διπλωθεί για 
αποθήκευση κατά την μεταφορά.

Ανοιχτήρι πολλαπλών χρήσεων

Αντιολισθητικό σουπλά

Βοήθημα αφαίρεσης παπουτσιών

Ποτήρι εργονομικο

Σταθεροποιητής για κοπή

Στήριγμα ανάγνωσης

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

100913

103499

103194

101392

103938

100883
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Είναι κατάλληλο για τα άτομα που έχουν δυσκολίες με το πιάσιμο και κράτημα αντικειμένων, εξαιτίας υπερβολικού βάρους, 
προβλημάτων στις αρθρώσεις ή πόνων στην πλάτη.
Με το βοηθητικό χέρι μπορείτε να πιάσετε τα αντικείμενα που βρίσκονται μακριά σας. Επίσης, σας επιτρέπει να πιάνετε 
αντικείμενα από το πάτωμα ή από ένα ψηλό ντουλάπι χωρίς να σκύβετε ή να τεντώνεστε.
Μόνο λίγη δύναμη είναι απαραίτητη για να πάρετε ένα αντικείμενο. Πιέζοντας τη λαβή, οι γάντζοι κλείνουν και συσφίγγουν το 
αντικείμενο. Το βοήθημα είναι κατάλληλο για να πάρει ελαφριά αντικείμενα, όπως τηλεχειριστήρια, στυλό, μολύβια, κουτιά, 
μπουκάλια και εφημερίδες.

Διαθέσιμο σε 2 μεγέθη, ανάλογα με το μήκος:
Βοηθητικό χέρι 67 εκατοστών, βάρους 99 γραμμαρίων
Βοηθητικό χέρι 84 εκατοστών, βάρους 135 γραμμαρίων

Βοηθητικό χέρι

Κωδικός προϊόντος: 101401
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 Μπορεί να τοποθετηθεί γύρω από 
οποιοδήποτε κανονικό πιάτο, ώστε να 
είναι πιο εύκολο να τρώτε με ένα μόνο 
χέρι. Διαθέτει τρεις συνδετήρες που 
συνδέονται με το πιάτο. Εμποδίζει το 
φαγητό να βγει έξω από το πιάτο. 
Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων στους 
70C 
Μπορεί να μπει στον φούρνο 
μικροκυμάτων

 Ή λαβή του αποφλοιωτή διαθέτει 
δυναότητα σταθερού κρατήματος, ακόμα 
και όταν είναι βρεγμένη ή λερωμένη. 
Δεδομένου ότι ο αποφλοιωτής 
λαχανικών έχει ένα περιστροφικό 
μαχαίρι, το μόνο που χρειάζεται να 
κάνετε είναι μια μικρή κίνηση του 
καρπού ή του αγκώνα. Έχει μια λεπίδα 
από ανοξείδωτο ατσάλι.

 Μεγέθυνση: 4X 

Διάμετρος: 5 εκ. 

Συνοδεύεται με λουράκι λαιμού 

Βάρος: 50 γρ

Μεγεθυντικό φακός σε σχήμα χάρακα. 
Στο χάρακα αναφέρονται εκατοστά και 
ίντσες . Εύκολο στη χρήση, βοηθάει την 
ανάγνωση των μικρών γραμμάτων, για 
παράδειγμα σε ένα βιβλίο, περιοδικό ή 
εφημερίδα. 
Δεν είναι ευέλικτος 
Μήκος: 20 cm 
Μεγεθύνει 2x

Ή λαβή του είναι υπό γωνία, ώστε 
να χρειάζεται να εφαρμόσετε μόνο 
την ελάχιστη δυνατή δύναμη. Ή 
γωνιακή λαβή κρατά τον καρπό και το 
χέρι σε μια ανατομικά φυσική θέση, 
γεγονός που καθιστά περιττή τη χρήση 
μεγάλης δύναμης ενώ εμποδίζει την 
υπεροπροσπάθεια του καρπού, που 
χρειάζεται σε άλλες περιπτώσεις, 
ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες 
δημιουργίας πόνων.

Ή λαβή του είναι υπό γωνία, ώστε 
να χρειάζεται να εφαρμόσετε μόνο 
την ελάχιστη δυνατή δύναμη. Ή 
γωνιακή λαβή κρατά τον καρπό και το 
χέρι σε μια ανατομικά φυσική θέση, 
γεγονός που καθιστά περιττή τη χρήση 
μεγάλης δύναμης ενώ εμποδίζει την 
υπεροπροσπάθεια του καρπού, που 
χρειάζεται σε άλλες περιπτώσεις, 
ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες 
δημιουργίας πόνων.

Αποφλοιωτής λαχανικών

Κολλάρο Πιάτου για Συγκράτηση Τροφίμων

Μεγεθυντικός φακός Moris

Μαχαίρι κρέατος

Χάρακας με μεγενθυντικό φακό

Μαχαίρι ψωμιού

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

102466

100919

102463

100903

100893

101247

 Με αυτές τις αφρώδεις σωληνώσεις 
έχετε καλύτερο έλεγχο διάφορων 
αντικειμένων. Ο σωλήνας είναι 
κατασκευασμένο από αντιολισθητικό 
υλικό.
Πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
Διατίθεται σε ένα μήκος 12 cm, με 
διάφορα μέσα μετρήσεις

 Επιτρέπει σε άτομα με περιορισμένη 
δύναμη στα κάτω άκρα, να σηκώσει 
το πόδι πάνω στο υποπόδιο ενός 
αναπηρικού αμαξιδίου, στο κρεβάτι ή 
στο αυτοκίνητο.
Ο ανυψωτής έχει μία θηλιά σε κάθε 
άκρο. Το κεντρικό τμήμα είναι 46 cm. 
Μία θηλιά τοποθετείται γύρω από τον 
καρπό και η άλλη γύρω από το πόδι. 
Κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής 
νάιλον ιμάντες.

Αντιολισθητική λαβή συγκρατησης 8 τεμ Ανυψωτής ποδιών

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος: 101215100884



Αποτελούνται από ένα πλεγμένο κορδόνι 
από νάιλον με κλιπ ελατηρίου σε κάθε 
άκρο.

Κατάλληλο για χρήση ενώ κάθεστε 
ή βρίσκεστε σε ανακλινόμενη θέση. 
Μπορεί να κρατηθεί από αδύναμα χέρια 
και είναι κατάλληλο για δεξιόχειρες 
ή αριστερόχειρες. Το καπάκι βιδώνει 
σφιχτά και αποτρέπει τις διαρροές, 
ενώ αποδέχεται οποιοδήποτε κανονικό 
καλαμάκι.

Ή κοπή γίνεται εύκολη με αυτό τα ψαλίδι 
με πέντε λεπίδες. Οι πέντε λεπίδες από 
ανοξείδωτο χάλυβα κόβει αβίαστα το 
χαρτί. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
για να κόβει σε κομμάτια λαχανικά και 
βότανα. Οι μεγάλες λαβές εξασφαλίζουν 
ότι το ψαλίδι είναι άνετο και εύκολο να 
κρατηθεί.

Το πιάτο έχει ένα προεξέχον χείλος που 
εμποδίζει το φαγητό να βγει έξω από 
αυτό. Μπορείτε να μετακινήσετε το 
κουτάλι ή πιρούνι προς το πίσω μέρος 
της πλάκας και να χρησιμοποιήσετε την 
προεξοχή για να σπρώξετε το φαγητό. Το 
πιάτο έχει μργάλες γωνίες, γεγονός που 
καθιστά πιο εύκολο να το πιάσετε.

 Έχουν μονόδρομες βαλβίδες, χάρη 
στις οποίες διατηρούν το υγρό, 
ακόμη και μετά την αφαίρεση του 
καλαμακίου από τα χείλη ενός χρήστη. 
Αυτό το χαρακτηριστικό εξαλείφει την 
πιθανότητα να ρουφήξει ο χρήστης 
πάρα πολύ αέρα, ενώ πίνει. Το καλαμάκι 
έχει κλιπ που το γατζώνει στο πλάι ενός 
ποτηριού εμποδίζοντάς το να πέσει έξω.

 

 Το κύπελλο παρέχεται με δύο καπάκια 
με στόμια διαφορετικών μεγεθών, κάτι 
που κάνει ευκολότερη την πόση. Το 
στόμιο με το μικρό άνοιγμα ενδείκνυται 
για “λεπτά” υγρά. Το στόμιο με το 
μεγάλο άνοιγμα ενδείκνυται για πιο 
παχύρρευστα υγρά.

Διατίθεται σε 5 χρώματα: Διαφανές, 
Κόκκινο, Κίτρινο, Πράσινο, Ροζ

Κύπελλο με καπάκι Kennedy

Τσιμπίδες συγκράτησης σαλιάρας/ποδιάς

Ψαλίδι με πέντε λεπίδες

Καλαμάκια μιας κατεύθυνσης

Πιάτο Υπερυψωμένο

Ποτηράκι με επιστόμιο

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

103193

100906

102079

103888

103727

102285
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Το ανοιχτήρι παρέχει μια σταθερή 
λαβή σε διάφορα μεγέθη φιαλών και 
καπακιών. Ταιριάζει τέλεια στην παλάμη 
του χεριού και δεν γλιστράει. Είναι 
μικρού μεγέθους, ενώ ενδείκνυται για 
το άνοιγμα και το κλείσιμο μπουκαλιών 
και βάζων. 

Χρώμα: Μπλε

Με αυτό το ψαλίδι μπορείτε εύκολα 
να κόβετε τα λαχανικά και τα φρούτα 
σας. Το μαχαίρι κόβει τα λαχανικά και 
τα φρούτα εύκολα σε κομμάτια. Οι 
εργονομικές λαβές με μαλακή επένδυση 
από καουτσούκ δημιουργεί μια άνετη 
χρήση.

Ανοιχτήρι μπουκαλιού Ψαλίδι λαχανικών

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος: 103887101180
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 Ο δίσκος φαγητού για το κρεβάτι είναι 
εύκολος στη χρήση. Περιοδικά και βιβλία 
μπορούν να αποθηκεύονται στις τσέπες 
και στις δύο πλευρές. Ο δίσκος έχει ένα 
χείλος, το οποίο εμποδίζει τα διάφορα 
πράτγματα, που είναι πάνω σε αυτόν, να 
φεύγουν. 

 Αυτό το καπάκι ταιριάζει με το 
Εργονομικό Ποτήρι. Ή βαλβίδα στο 
καπάκι εμποδίζει τη διαρροή αν το 
κύπελλο αναποδογυριστεί. Μπορείτε 
άνετα να πιείτε ενώ είστε ξαπλωμένοι.
Έχετε τον πλήρη έλεγχο της ροής 
του υγρού. Αυτό το κάλυμμα είναι 
κατασκευασμένο από ευαίσθητο στη 
θερμότητα πλαστικό, το οποίο αλλάζει 
χρώμα εάν το υγρό είναι ζεστό. 

Τράπουλα με μεγάλα σύμβολα, που 
κάνει τα χαρτιά εύκολα να διαβαστούν 
από ανθρώπους με προβλήματα όρασης.

Μια πρωτοποριακή συσκευή που 
βοηθά στο κράτημα των ζεστών 
πιάτων. Οι λαβές απελευθερώνουν 
το πιάτο, απλά χρησιμοποιώντας 
το χέρι σας, και έτσι αποφεύγει 
τον κίνδυνο να κάψετε τα δάχτυλά 
σας. Είναι ιδανικό για τη μεταφορά 
πιάτων απευθείας από τον φούρνο 
μικροκυμάτων. Χρησιμοποιεί τη 
δύναμη της μόχλευσης,.

Είναι ένας βολικός και εύκολος τρόπος 
για να αφαιρέσετε τα χάπια από 
συσκευασίες blister με ένα μόνο χέρι. 
Απλά τοποθετήστε το πακέτο με το 
επιθυμητοό χάπι πάνω από την τρύπα 
και σπρώξτε προς τα κάτω το καπάκι. Το 
χάπι θα σπρωχτεί και θα πέσει μέσα στο 
δοχείο. Στη συνέχεια, ανόξτε το καπάκι 
σύροντας το καπάκι για να πάρετε 
το χάπι. Είναι κατασκευασμένο από 
πλαστικό.

Λαβή κατάλληλη για το Εργονομικό 
Ποτήρι. Καθιστά ευκολότερο να 
κρατήσετε το ποτήρι. Ή λαβή συνδέεται 
με εύκολο τρόπο.

Ιδανικό για κλινήρεις που θέλουν 
να πίνουν χωρίς να χρειάζεται να 
βοηθηθούν. Σας επιτρέπει να πίνετε 
άνετα, ενώ βρίσκεται ξαπλωμένος. Έχετε 
πλήρη έλεγχο του ρυθμού ροής και δεν 
χρειάζεται να έχετε υποστήριξη από 
μαξιλάρια ή από κάποιο άτομο. Ιδανικό 
για εκείνους με περιορισμένη κίνηση της

 Με το εργαλείο αυτό γίνεται 
ευκολότερο να κουμπωθείτε με τη 
χρήση μόνο του ενός χεριού.
Ή άνετη λαβή του είναι 
συμπυκνωμένη (διαμέτρου 3,5 cm) 
και κατασκευασμένη από μαλακό 
υλικό.

Καπάκι διατήρησης θερμοκρασίας

Δίσκος φαγητού

Τράπουλα με μεγάλα σύμβολα

Βοηθητική λαβή πιάτων

Λαβή για εργονομικό ποτήρι

Βοήθημα για την αφαίρεση χαπιών

Ποτήρι με εργονομικο επιστόμιο για ξαπλωτή 
θέση

Γάντζος για κουμπιά

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

103196

101425

101394

102298

103705

101400

100888

102178
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Κωδικός προϊόντος:

Platinum Stairlifts Αναβατόριο με Στροφές

104169

Τα σπίτια έρχονται σε πολλά σχήματα και μεγέθη. Γι’ αυτό το 
αναβατόριο Platinum Curve έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εφαρμόζεται 
με ακρίβεια στην διάταξη της σκάλας σας.
Ωστόσο και οι άνθρωποι έρχονται σε διάφορα μεγέθη. Το πρότυπο 
ανελκυστήρα Platinum Curve έχει ένα όριο βάρους της τάξεως των 
120kg, αλλά εάν έχετε μεαγαλύτερο πλαίσιο τότε η ειδικά σχεδιασμένη 
καμπύλη HD μπορεί να υποστηρίξει χρήστες έως και 160kg.

Κωδικός προϊόντος:

Αναβατόριο Ευθείας Ανάβασης Horizon

121334

Το Μέγιστο βάρος χρήστη για το Horizon Standard είναι 120kg, ενώ για 
τα Horizon Plus είναι 140kg.
Μπορείτε να ζητήσετε χρώμα καθίσματος και πλάτης της αρεσκείας 
σας (πέραν των 4 διαθέσιμων - μπεζ, μπλε, γκρι, κόκκινο) με επιπλέον 
χρέωση.
Το υποπόδιο διαθέτει αισθητήρες που εντοπίζουν τυχόν εμπόδια και 
σταματούν αυτόματα την κίνηση του καθίσματος.
Το Horizon Standard διαθέτει σταθερό κάθισμα και σταθερό μαξιλάρι 
(πλάτη) καθίσματος, ενώ τα Horizon Plus διαθέτουν ρυμθιζόμενο 
εργονομικό κάθισμα V4 Ergo Seat και ρυθμιζόμενο εργονομικό 
μαξιλάρι (πλάτη) καθίσματος Ergo standard ή Ergo plus.
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Κωδικός προϊόντος:

Γερανός οροφής με πλατφόρμα Hogg

119657

Ή λύση για την ανάβαση και κατάβαση της σκάλας σας με την 
αναπηρική καρέκλα (με πλατφόρμα)
για ασφαλή οδήγηση με την αναπηρική καρέκλα σας
εύκολη και ασφαλή χρήση διαφορετικών μοντέλων αναπηρικών 
αμαξιδίων
Φορτίο 120kg
Ο ανελκυστήρας οροφής RL50P με πλατφόρμα για αναπηρικές 
καρέκλες σας οδηγεί εύκολα και με ασφάλεια προς τα πάνω και προς 
τα κάτω.
Οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό 
το κλιμακοστάσιο εύκολα και με ασφάλεια, δεν είναι απαραίτητο να 
προσαρμόσετε την αναπηρική πολυθρόνα στο σύστημα.

Κωδικός προϊόντος:

Μηχανισμός ανύψωσης για σκάλες

120464

Το Domino είναι ένα καινοτόμο προϊόν που σας επιτρέπει να 
μεταφέρετε ηλεκτρονικά και χειροκίνητα αναπηρικά καροτσάκια. 
με τον συνοδό  που ευνοεί τη συνομιλία και κάνει τη διαδικασία πιο 
φυσική και από ψυχολογικής πλευράς, δεδομένου ότι ο χρήστης του 
αμαξιδίου δεν βλέπει το κενό.
Ή μεταφορά γίνεται με τρεις τροχούς. Επιπλέον, ο μπροστινός τροχός 
είναι εφοδιασμένος με φρένο και είναι αποσπώμενος.
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα μετακινήσετε την ράμπα ανύψωσης 
μέσα από τους τροχούς χειροκίνητα ή μέσω των ερπυστριών, 
χρησιμοποιώντας τους κινητήρες.
Τα κομμάτια είναι ανεξάρτητα και επιτρέπουν περιστροφή 360 °.
Αυτό σας επιτρέπει να περνάτε εύκολα σκάλες και στενούς χώρους.
Διαθέσιμη χωρητικότητα: 160 kg, 300 kg, 400 kg
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Κωδικός προϊόντος:

Γερανός οροφής με κάθισμα Hogg

119658

Ανελκυστήρας καθισμάτων SL50 με άνετο ανυψωτικό καθίσματος 
οροφής. Ή ατομική λύση για την σκάλα σας
Αν δεν μπορείτε να ανεβείτε τις σκάλες και είναι πρόβλημα, δεν θα 
χρειαστεί να ψάξετε για ένα νέο διαμέρισμα ή σπίτι.
Ή ανύψωση οροφής προσφέρει τις βέλτιστες συνθήκες για ασφαλή και 
άνετη οδήγηση πάνω και κάτω.
Το SL50 εντυπωσιάζει με το εξαιρετικά μικρό του μέγεθος χάρη στα 
πτυσσόμενα υποβραχιόνια, και το κάθισμα. Παρά την εγκατάσταση 
ανελκυστήρων, οι σκάλες και οι δίοδοι
παραμένουν ελεύθεροι σε όλο το πλάτος.
Αυτό σε διάφορους ορόφους και σε κάθε οροφή και σε κάθε σκάλα.
 Τα ανακλινόμενα μπράτσα εξασφαλίζουν εύκολη είσοδο και έξοδο.
Με ένα μόνο κουμπί οδηγείτε με ασφάλεια.
Κύρια πλεονεκτήματα του ανυψωτικού καθίσματος SL50
ιδανικό και για πολυκατοικίες
Ή είσοδος και η έξοδος πραγματοποιούνται έξω από το κλιμακοστάσιο
η ανάκλιση στο υποβραχιόνιο διευκολύνει την είσοδο
Οι σκάλες και τα περάσματα παραμένουν ελεύθερα σε όλο το πλάτος
Ο ανελκυστήρας μπορεί να λειτουργήσει σε διάφορους ορόφους
Το κάθισμα και το υποβραχιόνιο μπορούν να διπλωθούν χωριστά
Θέση στάθμευσης ελεύθερα επιλέξιμη έξω από το κλιμακοστάσιο
ενσωματωμένο υποβραχιόνιο
Φορτίο μέχρι 125 κιλά



62

ΑΝΑΠΉΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ



Αν
απ

ηρ
ικ

ά 
Αμ

αξ
ίδ

ια

63

Κωδικός προϊόντος:

Αμαξίδιο θαλάσσης Νηρέας

100995

 Το αμαξίδιο θαλάσσης Νηρέας είναι επιστημονικά σχεδιασμένο 
από εξειδικευμένο μηχανικό, συνεργάτη του Ορθοπεδικού Κόσμου 
Κυφίδη, ελαφρύ και πολύ εύκολο στη χρήση, για εσάς που θέλετε 
να απολαύσετε το καλοκαίρι στη παραλία, σε πισίνα ή ακόμα και σε 
βουνό.
Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο σκελετό υψηλής ποιότητας, 
ανθεκτικό που δε σκουριάζει, με διάτρητο ύφασμα, μη απορροφητικό. 
Διαθέτει μπάρα για εύκολο χειρισμό από συνοδό. Το αμαξίδιο λόγω 
των φουσκωτών τροχών επιπλέει, ενώ εφάπτεται στο σώμα του 
χρήστη όταν αυτός το χρησιμοποιεί.
Εκτός των στάνταρ μοντέλων, των οποίων τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
περιγράφονται παρακάτω, δίνεται η δυνατότητα ειδικής κατασκευής 
του ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας, με επιλογή σε:
    Διαφορετικό μήκος και πλάτος
    Πρόσθεση διαχωριστικού σκελών
    Ανακλινόμενα πλαϊνά
    Διαφορετικά ύψος και κλίση πλάτης
    Περιστρεφόμενη μπροστινή ρόδα
    Διάφορα χρώματα ταπετσαρίας (μπλε, κίτρινο, πράσινο, κ.α.)

Εγγύηση 1 έτος

*Όταν υπάρχουν πλαϊνά στηρίγματα δε δίνεται η δυνατότητα 
αφαίρεσης της πλάτης.



Αναπηρικό αμαξίδιο Καροτσάκι Θαλάσσης Ducky

Κωδικός προϊόντος: 101078
Απλό, χειροκίνητο αμαξίδιο για πρόσβαση στο νερό, την άμμο, το γρασίδι, κλπ. και 
μεταφορά ατόμων με δυσκολία βάδισης για μικρές αποστάσεις σε δύσβατα μέρη.

Επίσης το αμαξίδιο είναι πλωτό, αλλά ο βαθμός πλευστότητας εξαρτάται από το 
βάρος του χρήστη.

Ελαφρύ και εύκολα μεταφερόμενο
Πανεύκολη συναρμολόφηση τροχών με ειδικούς πύρους
Επεκτεινόμενα υποπόδια και αναδιπλούμενα μπράτσα
Πολύ εύκολο να τσουλήσει σε άμμο, γρασίδι, βότσαλα, χαλίκια κλπ
Επιπλέει στο νερό χάρη στις φουσκωτές ρόδες - πλωτήρες (όχι μαζί με τον ασθενή)
Στεγνώνει αμέσως, όπως οι ξαπλώστρες θαλάσσης

Αμαξίδιο caribe advance mini

Κωδικός προϊόντος: 120517
Με πνευματική δυνατότητα ανάκλισης πλάτης και καθίσματος ταυτόχρονα. 
Ρυθμιζόμενο άκαμπτο κάθισμα, σε βάθος (από 300mm εώς 400mm), πλάτος (εώς 
10cm), ύψος και γωνία με πλευρικό μαξιλάρι πλάτης. Χερούλια με ρυθμιζόμενο 
ύψος. Εξοπλισμένο με 400mm στερεούς πίσω τροχούς και 200mm στερεούς 
μπροστινούς τροχούς. Υποβραχιόνα σχήματος Τ, ρυθμιζόμενα σε ύψος και 
βάθος. Ανακλινόμενα υποπόδια με πλευρικό άνοιγμα και ρυθμιζόμενο βάθος. 
Ρυθμιζόμενοι και αφαιρούμενοι αντιολισθητικοί τροχοί. Εξωτερικό πλάτος: 58
Πλάτος Καθίσματος: 30-40
Ύψος αμαξιδίου: 93-120
Απόσταση από το έδαφος μέχρι το πλαϊνό: 70-80
Ύψος καθίσματος: 47-51
Ύψος πλάτης: 45-52,5
Συνολικό μήκος αμαξιδίου: 107-136
Πλάτος πίσω τροχού: 90
Μήκος αμαξιδίου χωρίς τα υποπόδια: 35-40
Κλίση Πλάτης: 89º-114º
Κλίση Καθίσματος: 89º-114º
Κλίση Καθίσματος: 90º-120º
Μέγιστο βάρος χρήστη: 125
Βάρος αμαξιδίου: 37,5

Αναπηρικό αμαξίδιο Καροτσάκι Θαλάσσης 
Salamander
Κωδικός προϊόντος: 101079

Το αμαξίδιο καροτσάκι SALAMANDER μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γλυκό ή 
αλμυρό νερό, σε αμμώδεις ή βραχώδεις παραλίες/περιοχές.

Ελαφρύ και εύκολα μεταφερόμενο σε δυο ειδικές σακούλες
Πανεύκολη συναρμολόγηση τροχών με ειδικούς πύρους
Τρεις θέσεις υποποδίων για βέλτιστη τοποθέτηση του σώματος
πέντε σκάλες ανάκλισης πλάτης
Στο νερό, το Salamander επιπλέει - και ο κολυμβητής μπορεί πάντα να το βλέπει 
και να το φτάσει
Πολύ εύκολο να τσουλήσει στην άμμο και στο νερό
Ύφασμα από ειδικό διάτρητο υλικό
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ιαΠτυσσόμενο αμαξίδιο fly γιά πολύ στενούς 
διαδρόμους

Aria Χειροκίνητο Αμαξίδιο Ελαφρού Τύπου

Αμαξίδιο αεροπλάνου, σιδηροδρομικών 
σταθμών, πρώτων βοηθειών AIR 35

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

121277

100160

121275

Το πολύ μικρό του πλάτος 40 cm, επιτρέπει την μετακίνηση σε στενούς 
εσωτερικούς χώρους.
Eξαιρετικά ανθεκτικό
Πολυεστερική ταπετσαρία
Διπλή επίστρωση χρωμίου
Ειδικά στρογγυλεμένα και διαμορφωμένα υποπόδια.
Διπλά σφαιρικά ρουλεμάν στους εμπρός και πίσω τροχούς.
Περιστρεφόμενα υποπόδια με λειτουργία γρήγορης απελευθέρωσης.
Ανεξάρτητη στήριξη πτέρνας ποδιών.
Εξαιρετική ελαφρότητα και ευκολία στην αναδίπλωση.
Πτυσσόμενο
Προσθαφαιρούμενα πλαϊνά και υποπόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Αποσπώμενα  μπράτσα.
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 120 kgr.
Πλάτος καθίσματος 40 εκ.
Συνολικό πλάτος 42 εκ.
Συνολικό μήκος 60-85 εκ.
Ύψος καθίσματος 51 εκ.
Συνολικό βάρος 13 κιλά.

 Χειροκίνητο αμαξίδιο ελαφρού τύπου Aria Wheels, το οποίο σου παρέχει την 
ικανότητα να το κατασκευάσεις όπως εσύ θέλεις. Υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία από 
τροχούς, αξεσουάρ, χρώματα, αναπαυτικά καθίσματα κ.λ.π, τα οποία συγκροτούν 
ένα καταπληκτικό αμαξίδιο ανάλογα με τις προοπτικές και τις ανάγκες σου. 
Είναι το μοναδικό παγκοσμίως, το οποίο είναι κατασκευασμένο από μαγνήσιο, έτσι 
ώστε το βάρος του να μην ξεπερνά μερικά κιλά(6.5 kg), αλλά ταυτόχρονα να έχει 
μεγάλη αντοχή και αξιοπιστία.

Αναπηρική καρέκλα για χρήση σε αεροπλάνα, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς 
σταθμούς, σιδηρόδρομους, εταιρείες πλοήγησης και ασθενοφόρα.

Για άνεση:
Περιστρεφόμενα υποπόδια με μια λειτουργία γρήγορης απελευθέρωσης που 
μπορεί να λειτουργήσει με ένα τράβηγμα.
Ανεξάρτητη στήριξη πελμάτων.
Εξαιρετική ελαφρύ και ευκολία στην αναδίπλωση.
Πλαίσιο ενισχυμένο από σωλήνα χαλυβά.
Εύκολα πτυσσόμενο προσκέφαλο.
2,10 cm τροχο;i
2 ζώνες ασφαλείας στην πλάτη.
1 ζώνη ασφαλείας στο κάθισμα.
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Αναπηρικό αμαξίδιο O4 EasyHopper

Αναπηρικό αμαξίδιο Comfort IDSoft

101030

115296

To EasyHopper της Ο4 έχει πολύ σταθερό σκελετό, με 
βελτιστοποιημένο βάρος.
Το μοντέρνο αυτό αμαξίδιο, ρολάρει πανεύκολα!
Το εργονομικό  RCA-Seat-System επίσης, προσφέρει εξαιρετική άνεση 
καθίσματος και τέλεια απρόφηση κραδασμών.
Για ενεργούς αναβάτες.
Αναδιπλούμενο
Μέγιστο βάρος: 100 kg
Seat width: 29.0 cm - 51.5 cm
Seat depth: 37.5 cm - 50.0 cm
Seat height: Front: 45.0 cm - 62.0 cm Back: 43.0 cm - 61.0 cm
Back height: 35.0 cm, 37.5 cm, 40.0 cm, 45.0 cm, 50.0 cm

Χάρη στον εργονομικό του σχεδιασμό, το αμαξίδιο παραμένει 
σταθερό, οποιαδήποτε και αν είναι η γωνία του καθίσματος. Διαθέτει 
στήριγμα ποδιών με ρυθμιζόμενα μαξιλάρια στην περιοχή της κνήμης 
καθώς και ρυθμιζόμενη πλάτη. 
Μαλακό προσκέφαλο για περισσότερη άνεση καθώς και 
αποσπόμενους βραχίονες που ρυθμίζονται στις ανάγκες του χρήστη. 
Διαθέτει επίσης και ρυθμιζόμενες χειρολαβές. 
Το αμαξίδιο ζυγίζει 32 κιλά και το μέγιστο βάρος είναι 140 κιλά. 
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Κωδικός προϊόντος:

Αναπηρικό αμαξίδιο ελαφρού τύπου Active X1

121939

Aναδιπλούμενo αναπηρικό αμαξίδιο ελαφρού τύπου

Ρυθμιζόμενη γωνία του στηρίγματος ποδιών
Κλίση του κατακόρυφου άξονα του πιρουνιού του μπροστινού τροχού
Ζώνη στηριγμάτων
Δυνατότητα ρύθμισησης του πίσω άξονα
Αεριζόμενη πλάτη σε πολλά χρώματα 
Σύστημα ρύθμισης της καμπυλότητας της πλάτης 
Χειροποίητα αξεσουάρ απο ανθρακόνημα
Συνολικό βάρος (ανάλογα με τον εξοπλισμό και τον τύπο των πίσω 
τροχών) από 11,5 kg. χωρίς τους πίσω τροχούς
Πλάτος καθίσματος: 36, 38, 40, 42, 45 cm
Βάθος: 38, 40, 42 cm
Ύψος πλάτης: 26 - 42 cm
Πίσω τροχός: 24 “x 1 3/8 VELO, PU; 24 “x 1” VELO, PU
Εμπρός τροχός: PU 125, 150 mm
Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 kg

Κωδικός προϊόντος:

Αμαξίδιο Caribe Standard

121912

Εξοπλισμένο με συμπαγείς 300mm πίσω τροχούς που περιέχουν 
χειρόφρενο; 200X30mm μπροστινούς τροχούς και αντιανετρεπτές.
Με πνευματική κλίση και ανάκλιση. 
Μήκος καθίσματος: 400, 430, 460, 500mm; 50mm μήκος ρυθμιζόμενο 
μέσω υποβραχίωνων.
Βάθος καθίσματος συνεχόμενα ρυθμιζόμενο απο 400mm σε 500mm
Συμπαγής πίσω πλάκα ρυθμιζόμενη στο ύψος με άνετο πλευρικό 
μαξιλάρι και λαβές ρυθμιζόμενες στο ύψος.
Ανυψωτικά υποπόδια, υποβραχίονο ρυθμιζόμενο σε βάθος και ύψος 
με μεγάλο μαξιλάρι.               
Μέγιστο βάρος ασθενή: 150kg  
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Αμαξίδιο ελαφρού τύπου KU 20

Αμαξίδιο ελαφρού τύπου FOX-HEMI

122028

122024

Το Fox Hemi μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του χρήστη.
Διαθέτει μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ καθώς και πολλά χρώματα για 
να επιλέξετε!

πλάτος καθίσματος: 36, 38, 40, 42, 45, 47 cm
Βάθος καθίσματος: 34,5, 38, 40, 42, 45 cm
ύψος πλάτης: 26 - 45 cm
Χειρολαβή ώθησης: αλουμίνιο, ανοξείδωτο
πίσω τροχός: PNEU 24 “x 1 3/8”, PNEU 24 “x 1”, PU 24 “x 1 3/8”
εμπρός τροχός: PU 125, 150, 175 mm
Ρόδες αντιανατροπής
Προσθαφαιρούμενα υποπόδια

βάρος από 15,3 kg
Μέγιστη. χωρητικότητα φορτίου 100 κιλά

Ειδική αναπηρική πολυθρόνα που αναδιπλώνει 
βάρος από 14,5 kg
Μέγιστη. χωρητικότητα φορτίου 125 kg

Πλάτος καθίσματος: 40, 42, 45, 47 cm
Βάθος καθίσματος: 40, 42 cm
Ύψος ανάπαυσης vback: 40 cm
Λαβές ώθησης: αλουμίνιο, ανοξείδωτο
Πίσω τροχός: 24 “x 1 3/8 VELO, PU
Εμπρός τροχός: PU 175 mm
Ρύθμιση της γωνίας του κατακόρυφου άξονα του πιρουνιού του 
μπροστινού τροχού
Δυνατότητα ρύθμισησης του πίσω άξονα.
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Αναπηρικό αμαξίδιο FAN ελαφρού τύπου

Αμαξίδιο ελαφρού τύπου IRIS X1

122016

122015

Είναι ένα αμαξίδιο που μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις 
ανάγκες  του χρήστη.

Διαθέτει μια ευρεία γκάμα επιλογών.
Πλάτος καθίσματος: 36, 38, 40, 42, 45, 47 cm
Βάθος καθίσματος: 34,5, 38, 40, 42, 45 cm
Ύψος πλάτης: 26 - 45 cm
Λαβή ώθησης: αλουμίνιο, ανοξείδωτο
Πίσω τροχός: 24 “x 1 3/8” VELO, PU; 24 “x 1” VELO, PU
Εμπρός τροχός: PU 125, 150, 175 mm
Ζώνη δύο σημείων
Ζώνη τεσσάρων σημείων
Ροδάκια αντιανατροπής
Δυνατότητα ρύθμισης του πίσω άξονα

Αμαξίδιο ελαφρού τύπου IRIS X1

5 θέσεις της πλάτης
Ρυθμιζόμενη γωνία του καθίσματος
Ρυθμιζόμενη γωνία του στηρίγματος ποδιών
Γρήγορη αλλαγή του περιβλήματος με τη γωνία του άξονα του πίσω 
τροχού
Επιλογή από τέσσερις τύπους τροχών και pushrim 
συμπεριλαμβανομένων ελαστικά
10 χρώματα
Εύκολη μεταφορά
Αναδίπλωση πλάτης

Πλάτος καθίσματος: 36, 38, 40, 42, 45 cm
Βάθος καθίσματος: 36, 38, 40 cm
Ύψος πλάτης: 26 - 42 cm

Βάρος αμαξιδίου από 10,1 kg
Μέγιστο φορτίο 100 kg
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Αναπηρικό αμαξίδιο με ή χωρίς ανυψούμενα 
υποπόδια

Αμαξίδιο ελαφρού τύπου Active S αναδιπλούμενο

122013

121958

Διαθέτει αναδιπλούμενη πλάτη,ειναι πολύ ελαφρύ και εύχρηστο!

Βάρος από 12,5 kg
Μέγιστη. χωρητικότητα φορτίου 100 kg

πλάτος καθίσματος: 36, 38, 40, 42, 45 cm
Βάθος καθίσματος: 38, 40, 42 cm
ύψος πλάτης: 26 - 38 cm
Χειρολαβή ώθησης: αλουμίνιο, ανοξείδωτο
πίσω τροχός: 24 “x 1 3/8 VELO, PU; 24 “x 1” VELO, PU
εμπρός τροχός: PU 125, 150 mm
Δυνατότητα ρύθμισησης του πίσω άξονα.

Ιδανικό για χρήστες με ύψος από 160cm εως 175 cm
Ρυθμιζόμενο στήριγμα ποδιών
πλάτος καθίσματος: 40, 42, 45, 47 cm
Βάθος καθίσματος: 40 εκ
ύψος πλάτης: 40 εκ
πίσω τροχός: 24 “x 1 3/8” VELO, PU; 24 “x 1” VELO, PU
εμπρός τροχός: PU 125, 150 mm
Υποβραχιόνιο
Ζώνη δύο σημείων
ζώνη τεσσάρων σημείων
Τροχοί αντιανατροπής
Δυνατότητα ρύθμισησης του πίσω άξονα
Βάρος από 15,5 kg
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 100 kg

Βγαίνει σε δύο εκδόσεις:
Hemi χωρίς ανυψούμενα υποπόδια
Juki με ανυψούμε υποπόδια
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Αναπηρικό αμαξίδιο Sentra XXL

Αλουμινένιο Αναπηρικό Αμαξίδιο Barracuda με 
ανάκλιση πλάτης

115808

115108

Ελαφρύ Αλουμινένιο Αναπηρικό Αμαξίδιο Barracuda  με ρυθμιζόμενη 
πλάτη καθίσματος  μέχρι 30 μοιρών.
Το καινοτόμο χαρακτηριστικό του προϊόντος είναι ότι η  κλίση της 
πλάτης είναι εύκολο να γίνει και από τον χρήστη του αναπηρικού 
αμαξιδίου, πατώντας τα κουμπιά της πλάτης. 
Ή αναπηρική καρέκλα διαθέτει πλαίσιο από ασημί χρώμα αλουμινίου.
Οι πίσω τροχοί είναι εξοπλισμένοι με άξονες ταχείας απελευθέρωσης 
και το ύψος καθίσματος είναι επίσης ρυθμιζόμενο.
Ή θέση βάθους μπορεί να ρυθμιστεί από 42-48 cm.  Οι λαβές ώθησης 
είναι ρυθμιζόμενες σε ύψος.
Το ύψος των υποποδίων ρυθμίζεται εύκολα. Τα γωνιακά ρυθμιζόμενα 
υποπόδια είναι προαιρετικά.
Οι τροχοί αντιστήριξης και μεταφοράς είναι διαθέσιμοι ως αξεσουάρ.
 Ή αναπηρική πολυθρόνα διατίθεται σε διάφορα μεγέθη (βλέπε 
πίνακα παρακάτω)  και είναι εξοπλισμένη με  αντιολισθητικά ελαστικά. 
Ένα κανονικό μαξιλάρι καθίσματος που μπορεί να προσαρμοστεί στο 
βάθος του καθίσματος  επίσης περιλαμβάνεται.

 Το πλαίσιο της καρέκλας είναι κατασκευασμένο από σκληρυμένο 
ατσάλι για περισσότερη αντοχή. Τα στηρίγματα χεριών και ποδιών 
έχουν ένα όμορφο χρώμα χρωμίου και είναι αφαιρούμενα.

Οι πλάκες των ποδιών του που είναι προσαρτημένες στα τιράντες των 
ποδιών μπορούν επίσης να διπλωθούν ώστε να μπορέσετε να βάλετε 
τα πόδια σας στο έδαφος.

Διαθέτει εμπρόσθιους συμπαγείς τροχούς (200Χ50) αλλά και 
οπίσθιους συμπαγείς των 24’.
Το κάθισμα και η πλάτη είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας 
νάιλον. Είναι διαθέσιμο σε 2 μεγέθη και με την δυνατότητα προσθήκης 
δισκόφρενου.
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Αμαξίδιο μπάνιου Nielsen με μεγάλους 
τροχούς

Κάθισμα μπάνιου Nielsen με μικρούς τροχούς

121135

121128

 Το αμαξίδιο είναι εξοπλισμένο με 2 τροχούς αντιανατροπής για την 
ασφάλεια. Αυτό εμποδίζει την ανατροπής του αμαξιδίου προς τα πίσω.
Οι αυτοπροωθούμενοι τροχοί έχουν άξονες ταχείας απελευθέρωσης, 
ώστε να αφαιρούνται εύκολα για καθαρισμό και ρύθμιση ύψους. 
Οι άξονες ταχείας απελευθέρωσης και είναι κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Ή καρέκλα διαθέτει φρένο από αλουμίνιο.
Το φρένο είναι συνεχώς μεταβλητό και μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να 
ταιριάζει στην ανάγκη του κάθε χρήστη.
Οι καρέκλες/αμαξίδια Nielsen έρχονται ως στάνταρ με ρυθμιζόμενο 
ύψος και γωνιακά ρυθμιζόμενα υποπόδια. 
Το ύψος και η γωνία είναι εύκολο να προσαρμοστούν χωρίς τη χρήση 
εργαλείων.
Το υποβραχιόνιο μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα, μετακινώντας το σε 
γωνία 45 ° και αφαιρώντας το προς τα πλάγια. 
Αυτό παρέχει ένα πλεονέκτημα με πλευρικές μεταφορές.

Πλάτος καθίσματος    48,5 cm
Βάθος καθίσματος    45 cm
Ύψος καθίσματος     53−59 cm
Απόσταση μεταξύ των βραχιόνων  47,5 cm
Τροχοί       Ø 125 mm / 24”
Μέγιστο φορτίο      150 kg
Μεικτό βάρος χωρίς υποπόδιο     16,6 kg
Συνολικό βάρος με στηρίγματα ποδιών  18,2 kg

Οι καρέκλες της Nielsen έχουν στο βασικό τους μοντέλο, μηχανισμό 
ρύθμισης ύψους και μηχανισμό κλίσης γωνίας των υποποδίων.
Το ύψος και η γωνία ρυθμίζονται εύκολα χωρίς την χρήση εργαλείων 
και ένα μηχανισμό κλείδώματος των υποποδιών που τα κρατάει 
σταθερά.
Οι ρύθμισης των υποποδίων και το σχήμα των υποποδίων εξασφαλίζει 
βέλτιστη εφαρμογή για τα πόδια σας.
Τα μπράτσα μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με κλίση 45 μοιρών και 
να αφαιρεθούν.

Πλάτος 48,5cm
Βάθος καθίσματος 45cm
Ρυθμιζόμενο ύψος
γωνιακά ρυθμιζόμενα υποπόδια
Το ύψος και η γωνία είναι εύκολο να προσαρμοστούν χωρίς τη χρήση 
εργαλείων
Ή πλαστική πλάτη του καθίσματος παρέχει άνετη υποστήριξη και είναι 
εύκολο και απλό για καθαρισμό / απολύμανση.
Επιφάνεια / μέταλλο Χάλυβας αλουμινίου
Βάρος της καρέκλας: 12,6 κιλά
Μέγιστο βάρος χρήστη: 150kg
Κατασκευάζεται στη Δανία
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Mobilex Kakadu Wheelchair Toilet and 
bathroom OY1

RehaNorm Mannheimer αμαξίδιο τουαλέτας

100628

100781

 Το αναπηρικό αμαξίδιο Κakadu καρέκλα για ντους έχει ένα πλαίσιο 
κατασκευασμένο από λευκό ανοξιδωτό αλουμίνιο και έρχεται ως 
στάνταρ με 4 κομμάτια με 5’’ ρόδες με φρένα στάθμευσης. Το 
κάθισμα,η πλάτη και τα μπράτσα είναι κατασκευασμένα από μαλακό 
μαύρο PU. Τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα ανάλογα το ύψος και ειναι 
αφαιρούμενα
Έρχεται πλήρης με κάδο τουαλέτας με καπάκι και λαβή μεταφοράς.
Στο set 24 ιντσών περιλαμβάνονται 2 φρένα με σφιγκτήρες και 
βραχίονες για την τοποθέτηση των τροχών στο πλαίσιο.
Οι οπές, που ήδη υπάρχουν,  καθιστούν την τοποθέτηση των τροχών 
πολύ εύκολη.

Διαθέτει δυνατότητα ανάκλησης του καθίσματος και τις πλάτης 
ταυτόχρονα (λειτουργία tilt). Επίσης για να αποφευχθεί η ολίσθηση 
προς τα εμπρός του χρήστη υπάρχει ζώνη ασφαλείας. 
Ή ανατομική μορφή του αμαξιδίου καθιστά τη δυνατότητα χρήσης του 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακόμα μπορεί να τοποθετηθεί πάνω 
από την τουαλέτα αλλά και να χρησιμοποιηθεί για ντούς και αυτό γιατί 
η κατασκευή του αποτελείται εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι. 
Τα μαξιλάρια είναι κατασκευασμένα από ειδικό αφρό ανθεκτικό στο 
νερό.

    Ύψος πλάτης:50cm
    Βάθος καθίσματος:35cm
    Πλάτος καθίσματος:40cm
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Αναπηρικό αμαξίδιο τουάλέτας και μπάνιου με 
λειτουργία ανάκλισης

Αμαξίδιο μπάνιου βαρέως τύπου

101134

121288

 Το αμαξίδιο τουαλέτας και ντους με κλίση μπορεί να στραφεί -5’’ έως 
20’’. Έχει στήριγμα κεφαλής με κομμένα αυτιά για μεγαλύτερη άνεση 
και μπορεί να ρυθμιστεί στο κατάλληλο ύψος, βάθος και με γωνιά. Ή 
μαύρη επένδυση πλάτης είναι όπως το στήριγμα κεφαλής καλυμμένο 
με μαλακό υλικό SUR.
Ή καρέκλα διαθέτει κάδο τουαλέτας, καπάκια και μαύρο κάλυμμα 
σέλας
Το Kakadu με δυνατότητα κλίσης είναι εξοπλισμένο με 5” τροχούς, 
αλλά μπορεί να εξοπλιστεί και με 24” πίσω τροχούς με φρένα 
στάθμευσης. Στους κινητήριους τροχούς 24” περιλαμβάνονται 2 φρένα 
με σφιγκτήρες και στηρίγματα για την τοποθέτηση των τροχών στο 
πλαίσιο. Ή διαθέσιμες τρύπες καθιστούν την τοποθέτηση των τροχών 
πολύ εύκολη.

Ή καρέκλα M2 El-Tip είναι μια καρέκλα που διαθέτει Tilt και η οποία 
μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του χρήστη. 
Παράγεται στη Δανία και η σειρά M2 κατασκευάζεται με τη χρήση 
υλικών υψηλής ποιότητας που την καθιστούν μία από τις πιο 
ανθεκτικές καρέκλας ντους στην αγορά σήμερα.
Οι καρέκλες ντους M2 είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα 
που σε αντίθεση με το πλαστικό επικαλυμμένο χάλυβα δεν σκουριάζει.

Σκελετός από ανοξείδωτο χάλυβα
Ρυθμιζόμενο ύψος
Ήλεκτροκίνητη κλίση
Ρυθμιζόμενη πλάτη
Υποστηρίγματα PU καθίσματος και υποβραχιονίων
Βάρος χρήστη 200 Kg
56 cm πλάτος καθίσματος 
Βάθος καθίσματος 44 εκ
Ή κλίση κυμαίνεται από 7 ° προς τα εμπρός έως 37 ° προς τα πίσω
Κάθισμα απο ύψος δαπέδου 55,5 cm, 57,5   cm-59,5 cm-61,5 cm
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Κωδικός προϊόντος:

Mobilex Kakadu Αμαξίδιο Τουαλέτας και 
Μπάνιου ( OY2 ) με μεγάλους τροχούς

100629

 Το αμαξίδιο και ντους καρέκλα είναι εξοπλισμένο με πίσω τροχους 
24’’ και με φρένα στάθμευσης. Στο τροχό περιλαμβάνονται 2 φρένα 
με κάλυμα και στηρίγματα για την τοποθέτηση τους. Οι έτοιμες τρύπες 
κάνει τη τοποθέτηση των τροχών πολύ εύκολη.

Σας δίνετε η δυνατότητα, να αλλάξετε τους πίσω τροχούς με τις 
μεγάλες συμπαγείς ρόδες σε 3 διαφορετικές επιφάνειες (ψαροκόκαλο, 
λεία και τρακτερωτή).

Έρχεται πλήρης με κάδο τουαλέτας με καπάκι και λαβή μεταφοράς

Κωδικός προϊόντος:

Αμαξίδιο τουαλέτας εσωτερικού χώρου

121150

Αφαιρούμενη πλάτη με ρύθμιση 0 ° έως 90 ° με μοχλούς.
Ανατομικό αφαιρούμενο κάθισμα και πλάτη χωρίς εργαλεία.
Σε χρώμα μπλε δερματίνη 
Υποπόδια και υποβραχιόνια με ρυθμιζόμενο ύψος και κλίση προς τα 
πλάγια.
Αναδιπλούμενη πλάτη
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Αμαξίδιο μπάνιου M2 El-Tip με χειριστήριο

Αμαξίδιο μπάνιου M2 300 kg Wide El-Tip

121126

121108

Αμαξίδιο βαρέως τύπου με 72 εκατοστά κάθισμα ηλεκτρικό κινητήρα 
με μπαταρίες.
Μπορεί να γίνει χρήση έως και 50 φορές έως την φόρτηση.

Μαλακό κάθισμα
PU foampads στα υποβραχιόνια
Κλείδωμα στα υποβραχιόνια
Ενισχυμένοι τροχοί 150 mm
Ρυθμιζόμενο ύψος προσκέφαλου
Υποπόδια
Ή καρέκλα μπορεί να γέρνει ηλεκτρικά έως και 28 ° προς τα πίσω
Μπορεί να κάνει κλίση 8 ° προς τα εμπρός

Το ύψος καθίσματος είναι 61 cm.
Το βάθος της πλάτης μπορεί να ρυθμιστεί.

 Ή καρέκλα είναι εξοπλισμένη με ένα χειριστήριο για ελεγχόμενη και 
μηχανοκίνητη οδήγηση και ένα χειριστήριο για τον έλεγχο της κλίσης. 
Είναι κατασκευασμένο για έναν χρήστη, καθιστώντας τον αυτοδύναμο, 
ώστε να μπορεί να πάει στην τουαλέτα ή το ντους από μόνος του. 
Επιπλέον, ο βοηθός μπορεί επίσης να οδηγήσει την καρέκλα με το 
χειριστήριο, χωρίς να χρειάζεται να την ωθήσει. Ο βοηθός θα είναι 
επίσης σε θέση να επικεντρωθεί στον χρήστη κατά την κλίση, επειδή 
η ίδια η κλίση δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς την χειρίζεται 
το χειριστήριο.Το M2 El-tip με το χειριστήριο μπορεί να χειριστεί ένα 
βάρος χρήστη μέχρι 140 κιλά. Ή ταχύτητα είναι ρυθμιζόμενη.
Υπάρχει ένδειξη που δείχνει πόση δύναμη υπάρχει στην μπαταρία. 
Όταν ο χρήστης αφήσει το joystick, οι πίσω τροχοί σταματούν αμέσως. 
Αυτό εξασφαλίζει την ασφάλεια του χρήστη όταν αυτός ή αυτή είναι 
στο ντους ή στην τουαλέτα. Απλός τηλεχειρισμός για κίνηση προς τα 
πάνω και προς τα κάτω.
Ο βοηθός θα είναι επίσης σε θέση να επικεντρωθεί στον χρήστη κατά 
τη διάρκεια της κλίσης, επειδή η κλίση μόνη της δεν απαιτεί ιδιαίτερη 
προσοχή, καθώς αυτό ελέγχεται από το χειριστήριο.
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Αμαξίδιο μπάνιου Mini M2

Αμαξίδιο μπάνιου βαρέως τύπου

120973

121003

Κάθισμα πετάλου και ρυθμιζόμενο ύψος υποβραχιόνιο. Ρυθμιζόμενο 
ύψος σε 5 θέσεις, με PU foam. Το M2 Mini Standard είναι σχεδιασμένο 
για χρήστες μικρού μεγέθους.
Οι ρυθμίσεις κάνουν το αμαξίδιο μπάνιου πολύ ευέλικτο, η οποία 
καθιστά δυνατή τη χρήση για αρκετά χρόνια, ενώ ο χρήστης μεγαλώνει 
και ψηλώνει.Ρυθμιζόμενα στο ύψος υποβραχίονα 15,5 cm – 28,5 cm. 
Πλάτη ρυθμιζόμενη στο βάθος.Για βελτιωμένους ελιγμούς και άνεση, 
οι λαβές ρυθμίζονται στο ύψος και μπορεί να είναι υπό γωνία 90 
μοιρών προς τα πλάγια.
Το κάθισμα με το διάκενο και το κάλυμμα είναι στάνταρ. Το αμαξίδιο 
μπάνιου είναι εξοπλισμένο με 10 cm τροχούς και ρυθμιζόμενο ύψος 
σε 5 θέσεις.
Ύψος καθίσματος Το καπάκι καθίσματος αυξάνει το ύψος κατά 1,5 
εκατοστά. Καθίσματα ρυθμιζόμενα από 40,5 cm έως 48,5 cm
Πλάτος καθίσματος 46cm
Βάθος καθίσματος 37,5 εκατοστά
Βάθος καθίσματος από πλάτη 32,5 cm
Πλάτος μεταξύ υποβραχιόνων 34εκ
Ύψος υποβραχιόνων (μετρούμενο από το κάθισμα) 15,5 cm έως 28,5 
cm
Ύψος στο υψηλότερο σημείο (λαβές ώθησης) 119 εκατοστά (όταν η 
καρέκλα και οι λαβές ώθησης και οι δύο βρίσκονται στην κορυφή)
Μέγιστο εξωτερικό πλάτος 47,5 cm
Συνολικό μήκος (χωρίς αξεσουάρ) 53εκ
Βάρος 13.4kg
Μέγιστο Φορτίο 80 κιλά
Τροχοί 10 cm με γκρίζο λάστιχο και ρουλεμάν. Διπλό φρένο και στους 
4 τροχούς
Ρυθμιζόμενο ύψος 5 θέσεων
Μέρη αφρού Θέση: αφρός PU 3,5 εκ., Κάλυμμα: αφρός PU 1,5 εκ., 
Βραχίονες: αφρός PU 2,5 εκ

 Τα αμαξίδια/καρέκλες M2 300 kg είναι κατασκευασμένα για μεγάλους 
χρήστες με βάρος μέχρι 300 kg. Μπορούν να παραδοθούν με δύο 
διαφορετικά πλάτη μεταξύ των υποβραχιόνων. 60 cm και 72 cm. 
Είναι δυνατή η ανύψωση ή η αφαίρεση των βραχιόνων με εύκολία. Το 
πλαίσιο των καρεκλών είναι ενισχυμένο και στα δύο μοντέλα.
Προκειμένου να δοθεί χώρος στο χρήστη για το κάθισμα, η πλάτη 
μετακινείται περαιτέρω προς τα πίσω. Ή απλή κατασκευή της 
καρέκλας, καθιστά εύκολο τον καθαρισμό.Ως στάνταρ παραδίδεται με 
μεγάλους τροχούς 125 mm.
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κάθισμα Cleo για την τουαλέτα και το μπάνιο 
με αυτονομία

Αμαξίδιο μπάνιου 200 kg αντοχής M2

120998

120884

Με κάθισμα πετάλου. Βάρος χρήστη μέχρι 200 kg. Με τροχούς 125 
mm και υποβραχιόνιο με PU foam.
Το M2 200 KG είναι κατασκευασμένο για μεγαλύτερους χρήστες. Ή 
καρέκλα είναι ενισχυμένη έτσι ώστε να μπορεί να διατηρεί τα φορτία 
των χρηστών πολύ ψηλά. 200 kg.
Με ένα άνετο κάθισμα 10 cm ευρύτερο από το κανονικό κάθισμα, 
έχουμε εξασφαλίσει ότι κάθεστε ευχάριστα και ότι υπάρχει χώρος για 
τους περισσότερους χρήστες.
Τα υποπόδια ρυθμίζονται στο ύψος και μπορούν να μετακινηθούν 
προς τα πλάγια για ευκολότερη πρόσβαση στην καρέκλα.

 Το κάθισμα Cleo είναι ένα μεταφερόμενο κάθισμα για το μπάνιο 
και την τουαλέτα, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τη μέγιστη 
δυνατή ασφάλεια και υποστήριξη για τους χρήστες αλλά και αυτούς 
που προσφέρουν βοήθεια και φροντίδα.

Το κάθισμα Cleo για την τουαλέτα και το μπάνιο διαθέτει:
Μεγάλη σταθερότητα και δυνατότητα φρένου λόγω των 
περιστρεφόμενων ροδών
Αυτονομία στην κίνηση και δυνατότητα αναδίπλωσης των 
υποβραχιόνων
Κάθισμα με κάλυμμα από πολυουρεθάνη στη πλάτη του καθίσματος 
και στο κάθισμα
Χερούλια που διευκολύνουν τη κίνηση του καθίσματος
Αναδιπλούμενα και αποσπούμενα υποπόδια που το ύψος τους μπορεί 
να αυξομειωθεί
Εύκολος μηχανισμός κλειδώματος για ακινητοποίηση του αμαξιδίου
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κάθισμα Tango XL για την τουαλέτα και το 
μπάνιο με ενίσχυση

Ήλεκτρικό κάθισμα μπάνιου Reflex

120879

120875

Το κάθισμα Tango XL είναι ένα μεταφερόμενο κάθισμα για την 
τουαλέτα και το μπάνιο, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τη 
μέγιστη δυνατή ασφάλεια και υποστήριξη για τους χρήστες αλλά 
και αυτούς που προσφέρουν βοήθεια. Το Tango XL διευκολύνει στην 
ασφαλή φροντίδα  και την καλύτερη δυνατή άνεση για τον ασθενή και 
τον φροντιστή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τουαλέτα αλλά και για 
την καθαριότητα του χρήστη. Το επιπλέον πλάτος του καθίσματος και ο 
καλός του σχεδιασμός καθιστούν το προϊόν φιλικό προς τον χρήστη με 
βαριατρικά προβλήματα.

Κατηγορία προϊόντος  Tango XL Tango XXL (βαριατρικό)
Συνολικό βάθος καθίσματος 81 108
Συνολικό πλάτος καθίσματος 66 82
Εσωτερικό βάθος καθίσματος 48 66
Εσωτερικό πλάτος καθίσματος 56 68
Ύψος καθίσματος  55 51
Μέγιστο ενδεικτικό βάρος (kg) 180 300
Βάρος προϊόντος (kg) 21 30,5

Το κάθισμα Reflex είναι ένα ηλεκτρικό-μεταφερόμενο κάθισμα για 
την τουαλέτα και το μπάνιο, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει 
τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και υποστήριξη για τους χρήστες αλλά 
και αυτούς που προσφέρουν βοήθεια και φροντίδα. Ο εργονομικός 
σχεδιασμός του, καθώς και το ηλεκτρονικό σύστημα αυξομείωσης 
ύψους φροντίζουν για την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη. 

Αποτελείται από:
    Ήλεκτρονικό σύστημα αυξομείωσης ύψους και κλίσης
    Εύκολο χειριστήριο στη χρήση που βρίσκετε στο πίσω μέρος του 
καθίσματος
    Διαθέτει υποστήριξη για το κεφάλι που μπορεί να προσαρμοστεί 
ανάλογα με το ύψος του χρήστη
    Εργονομικά σχεδιασμένο κάθισμα και πλάτη καθίσματος
    Προσαρμόσιμα υποπόδια ανάλογα με το ύψος του χρήστη
    Αναδιπλούμενοι υποβραχίονες που κλειδώνουν μπροστά για 
ακινητοποίηση.
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κάθισμα Flexo για την τουαλέτα και το μπάνιο 
με δυνατότητα αυτόματης ανάκλισης

Ήλεκτρικό βαριατρικό κάθισμα μπάνιου
Elexo XXL

120874

120873

Το κάθισμα Elexo XXL είναι ένα μεταφερόμενο κάθισμα για την 
τουαλέτα και το μπάνιο, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τη 
μέγιστη δυνατή ασφάλεια και υποστήριξη για τους χρήστες αλλά και 
αυτούς που προσφέρουν βοήθεια και φροντίδα.

Αποτελείται από:
Απλό ηλεκτρικό σύστημα για την αυξομείωση του ύψους
Χειριστήριο με μπαταρίες για την χρήση του καθίσματος
Δυνατότητα κυρτότητας μέχρι 17 μοίρες
Το κάθισμα μπαίνει σε κατάσταση αδράνειας μετά από 60 λεπτά
Αναδιπλούμενοι υποβραχίονες
Εργονομικά σχεδιασμένο κάθισμα και πλάτη καθίσματος
Αναδιπλούμενα  και αφαιρούμενα υποπόδια 
Οι υποβραχίονες μπορούν να κλειδώσουν μπροστά, για 
ακινητοποίηση
Εύκολη επαναφόρτιση
Περιέχει φορτιστή

Το κάθισμα Flexo είναι ένα μεταφερόμενο κάθισμα για την τουαλέτα 
και το μπάνιο, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τη μέγιστη 
δυνατή ασφάλεια και υποστήριξη για τους χρήστες αλλά και αυτούς 
που προσφέρουν βοήθεια και φροντίδα.

Αποτελείται από:
Υδραυλικό σύστημα και εύκολο στη χρήση για την προσαρμογή του 
ύψους
Αναδιπλούμενοι υποβραχίονες με κάλυμμα
Εργονομικός σχεδιασμός
Μεγάλη σταθερότητα λόγω των βάσεων και των ροδών
Σύγχρονος σχεδιασμός και στυλ
Ειδικά υποπόδια που όταν το κάθισμα βρίσκεται στο χαμηλότερο του 
σημείο, ακουμπάνε το έδαφος
Αναδιπλούμενα υποπόδια
Οι υποβραχίονες μπορούν να κλειδώσουν μπροστά, για ακινητοποίηση
Το κάθισμα μπορεί να φτάσει έως 15 μοίρες κλίση όταν βρίσκετε στο 
υψηλότερό του σημείο

Συνολικό βάθος καθίσματος: 82
Συνολικό πλάτος καθίσματος: 70
Εσωτερικό βάθος καθίσματος: 44
Εσωτερικό πλάτος καθίσματος: 47
Ύψος ρυθμιζόμενου καθίσματος: 50-105
Μέγιστο ενδεικτικό βάρος (kg): 135
Βάρος προϊόντος (kg): 39
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κάθισμα Nemo για την τουαλέτα και το μπάνιο 
με δυνατότητα κλίσης

Αναπηρικό αμαξίδιο μπάνιου Arjo Carendo

120872

101109

Το κάθισμα Nemo είναι ένα μεταφερόμενο κάθισμα με δυνατότητα 
κλίσης για την τουαλέτα και το μπάνιο, που έχει σχεδιαστεί για να 
προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και υποστήριξη για τους 
χρήστες αλλά και αυτούς που προσφέρουν βοήθεια και φροντίδα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συνδυασμό με τουαλέτα ή και με 
ουροδοχείο. Μέγιστο  βάρος χρήστη 180kg.
Το Nemo διαθέτει:

    Κλίση καθίσματος εως 30 μοίρες
    Υποστήριξη για το λαιμό και το κεφάλι
    Αναδιπλούμενους υποβραχίονες

Συνολικό πλάτος καθίσματος: 66
Εσωτερικό πλάτος καθίσματος: 42
Μέγιστο ενδεικτικό βάρος (kg): 180
Βάρος προϊόντος (kg): 35

Ένα πραγματικά εργονομικό κάθισμα τουαλέτας πολλαπλών χρήσεων.
Μια καρέκλα τουαλέτας για πιο εξαρτημένους ασθενείς. Μειώνει το 
στατικό φορτίο και εξοικονομεί χρόνο για τον άνθρωπο που κάνει τη 
φροντίδα. Κάνει τις ρουτίνες υγιεινής ασφαλέστερη υπόθεση, πιο 
άνετες και αξιοπρεπή για τον κάτοικο-ασθενή.
Με το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης το κάθισμα της Arjo βελτιώνει 
τη ποιότητα ζωής, κάνοντας ευκολότερο για τον φροντιστή το πλύσιμο 
του ασθενή και τις άλλες καθημερινές ενέργειες. 
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Χειροκίνητο αμαξίδιο Nemo

Αμαξίδιο caribe mini

120512

120489

Το κάθισμα είναι ρυθμιζόμενο σε βάθος (από 300mm εώς 400mm), 
πλάτος έως 5cm και γωνία με άνετο μαξιλάρι καθίσματος. Χερούλια 
με ρυθμιζόμενο ύψος. Πλαϊνά στηρίγματα άνω άκρου με ρυθμιζόμενο 
ύψος και βάθος, ανακλινόμενα υποπόδια και τροχοί αντιανατροπής. 
Στήριγμα κεφαλής σχήματος U που είναι ρυθμιζόμενο στο ύψος και 
στην γωνία. Δυνατότητα προσαρμογής στο βάθος του καθίσματος 
αλλά όχι στο πλάτος.

Μέγιστη κλίση:  89º - 114º / 96º - 120º
Κλίση: 90º - 120º 
Μπροστινοί τροχοί-συμπαγείς: 200mm
Στερεά / φουσκωτά στερεού / πεπιεσμένου αέρα: 300mm
Διαθέσιμα μεγέθη: 31/34/37/40cm
Ρύθμιση βάθους καθίσματος:  30 - 40cm
Χρώμα δομής:   άσπρο η γκρι
Βάρος χωρίς αφαιρούμενα εξαρτήματα:    29,5kg
Πλήρες βάρος:   37,5kg
Μέγιστο βάρος χρήστη: 125kg έως 150kg σε κάποιες περιπτώσεις

Το NEMO σου δίνει την δυνατότητα να παρακολουθήσεις την ανάπτυξη 
και να προσαρμοστείς στις ανάγκες που προκύπτουν από την ανάπτυξη 
του παιδιού, μέσα από την εφαρμογή διαφόρων εξαρτημάτων.

Μπροστινοί τροχοί – συμπαγείς    Ø150 / Ø200mm
Πίσω τροχοί- συμπαγείς                  Ø550mm
Πίσω ζάντες                                       ακτίνες
Δομή χρώματος                                πορτοκαλί
Χρώμα ταπετσαρίας                        μαύρο
Πλάτη - ρυθμιζόμενο ύψος και κλίση     15º
Θέση πλάτης                                    92º/107º
Γωνιακή ρύθμιση χερουλιών        100º
Γωνιακή ρύθμιση υποποδιών       -10º / 10º
Πλήρες βάρος   13,5kg
Μέγιστο βάρος χρήστη  100kg
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Χειροκίνητο αμαξίδιο Liliput light

Χειροκίνητο αμαξίδιο Liliput

120469

120451

Παιδική αναπηρική καρέκλα αλουμινίου ιδανική για δραστήρια παιδιά, 
με μοντέρνο και ελκυστικό σχεδιασμό. Άσπρη δομή και ταπετσαρία με 
πολλές επιλογές. Αφαιρούμενο πλαϊνό  και υποπόδια με ρυθμιζόμενο 
ύψος και πλευρική γωνία, με αναδιπλούμενο υποπόδιο. Στερεοί 
μπροστινοί τροχοί και Ø550mm πίσω τροχοί (φουσκωτοί η συμπαγείς).

Παιδική αναπηρική καρέκλα, με ελκυστικό σχεδιασμό.  Δομή σε μπλε, 
κίτρινη και κόκκινη ταπετσαρία. Με τριπλή τραβέρσα, αφαιρούμενο 
πλαϊνό και υποπόδια με ρυθμιζόμενο ύψος, με αναδιπλούμενο πέλμα. 
Διαθέσιμο με Ø550mm, η Ø300mm πίσω τροχούς.
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Παιδικό αμαξίδιο Trotter

Παιδικό αμαξίδιο Viper

118900

115445

Eλαφρύ σχέδιο, η αναπηρική καρέκλα Viper βοηθά στη βελτίωση της 
δραστηριότητας και της κινητικότητας.
Ή αναπηρική καρέκλα μπορεί να διπλωθεί εύκολα με ένα χέρι για 
αποθήκευση και μεταφορά.

Διατίθεται σε πλάτη καθισμάτων 12 “και 14”
Ή ανύψωση των στηριγμάτων ποδιών μπορεί να αφαιρεθεί
Τα υποβραχιόνια μπορούν να στρέφονται προς τα πίσω
Ή ταπετσαρία είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό νάιλον που 
αντιστέκεται στη μούχλα και τα βακτήρια για μακροχρόνια άνεση και 
καθαριότητα.
Αυτές οι επιλογές άνεσης καθιστούν το Viper ιδανικό αναπηρικό 
καροτσάκι για οποιονδήποτε πρέπει να είναι σε αναπηρική καρέκλα 
για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
Διαθέτει αναδιπλούμενους βραχίονες γραφείου, ανυψωτικά 
στηρίγματα ποδιών

Μέγεθος   Πλάτος καθίσματος αμαξιδίου
Small:  30.5
Medium:  35.5

Ρυθμιζόμενο και αναδιπλούμενο για εύκολη μεταφορά. Είναι 
κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό με μαύρο αφαιρούμενο, 
κάλυμμα.
Διαθέτει επίσης ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος από 15 έως 22 μοίρες, 
και γωνία πλάτης σε 85, 90 και 95 μοίρες, Οι ρόδες είναι 8 ιντσών 
μπροστά και 10 πίσω με διακόπτη κλειδώματος.

Είναι διαθέσιμο σε 4 μεγέθη :
Μέγεθος 1 με πλάτος καθίσματος 30cm.
Μέγεθος 2 με πλάτος καθίσματος 35cm.
Μέγεθος 3 με πλάτος καθίσματος 41cm.
Μέγεθος 4 με πλάτος καθίσματος 46cm.
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Κωδικός προϊόντος:

Παιδικό Αμαξίδιο Caribe advance

122407

Εξοπλισμέμο με σταθερούς οπίσθιους τροχούς 300mm με τύμπανο 
πέδησης, εμπρόσθιους τροχούς 200x30mm
Μηχανισμό μη ανατροπής
Πλατύ κάθισμα συνεχιζόμενης ρύθμισης 500-600mm
Βαθύ κάθισμα συνεχιζόμενης ρύθμισης 400-500mm
Σταθερό κάθισμα πλάτης με ρυθμιζόμενο ύψος και άνετο, δερμάτινο 
μαξιλάρι
Ρυθμιζόμενα χερούλια στο ύψος
Ανυψωτικά υποπόδια, βραχίονες ρυθμιζόμενοι στο ύψος και το πλάτος 
με μαλακή επένδυση
Μέγιστο βάρος χρήστη 180 kg

Κωδικός προϊόντος:

Παιδικό αναπηρικό αμαξίδιο ελαφρού τύπου Nikol

121955

Ειδική ελαφριά πτυσσόμενη αναπηρική πολυθρόνα για παιδιά

Για χρήστες από 110 εκατοστά ύψους
Αναπηρική καρέκλα με ευρύ φάσμα αξεσουάρ, που επιτρέπουν την 
προσαρμογή των παραμέτρων ώστε να ταιριάζουν με τον χρήστη
πλάτος καθίσματος: 30, 32, 34, 36, 38, 40 cm
Βάθος καθίσματος: 28, 32, 36 cm
ύψος πλάτης: 26 - 45 cm
τύπος πίσω καθίσματος: σταθερό (γωνιακό, κατακόρυφο), τηλεσκοπικό 
(γωνιακό, κατακόρυφο)
λαβή ώθησης: αλουμίνιο, ανοξείδωτο
πίσω τροχός: 24 “x 1” VELO, PU
εμπρός τροχός: PU 125, 150 mm
κλίση υποποδίου
ρυθμιζόμενο ύψος υποβραχιονίου
ζώνη δύο σημείων
ζώνη τεσσάρων σημείων
Τροχοί αντιανατροπής
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Παιδικό αναπηρικό αμαξίδιο ελαφρού τύπου PIKO

Ήλεκτροκίνητο αμαξίδιο Vicking mini

121957

120507

Διπλώνεται εύκολα στο αυτοκίνητο
(μετά την πτώση της χειρολαβής και του καθίσματος και την αφαίρεση 
των πίσω τροχών από την αναπηρική πολυθρόνα  παίρνει ελάχιστο 
χώρο).
Κατάλληλο για παιδιά από 3 ετών

Πλάτος καθίσματος: 26, 28, 30, 32 cm
Βάθος καθίσματος: 22, 24, 26, 28 cm
Ύψος πλάτης: 26 - 45 cm
Τύπος καθίσματος: σταθερό (γωνιακό, κατακόρυφο)
Πίσω τροχός: 20 “x 1” VELO, PU
Εμπρός τροχός: PU 125, 150 mm
Βάρος αμαξιδίου 10,800kg
Κλίση ποδιού
Ρυθμιζόμενο ύψος υποβραχιόνιο
Ζώνη δύο σημείων
Ζώνη τεσσάρων σημείων
Αντιανατρεπτικοί τροχοί

Κατάλληλο για για παιδιά με προβλήματα κινητικότητας που απαιτούν 
καλή υποστήριξη της στάσης και χρειάζονται συχνή αλλαγή θέσης.
Φτιαγμένο από ατσάλι, με δύο κινητήρες 180 / 200W χαμηλής 
κατανάλωσης και ηλεκτρομαγνητικά φρένα. Εξασφαλίζει τη σωστή 
τοποθέτηση και ασφάλεια του παιδιού με πλάτη ρυθμιζόμενου ύψους 
και βάθους, ζώνες πίεσης και ευέλικτο 3D κάλυμμα. Άκαμπτο κάθισμα 
ρυθμιζόμενο σε πλάτος  (300mm μέχρι 400mm συνεχόμενα) μέσω του 
υποβραχιόνιου και σε βάθος (300mm μέχρι 400mm συνεχόμενα), με 
άνετο μαξιλάρι καθίσματος (3D κάλυμμα). Υποβραχιόνια σε 
σχήμα Τ  ρυθμιζόμενου ύψους και βάθους  με χειριστήριο. Υποπόδια 
με πλευρικό άνοιγμα και ρύθμιση βάθους. Τροχούς αντιανατροπής. 
Διαθέσιμά μοντέλα με μηχανική, πνευματική ή ηλεκτρική κλίση και 
βασικά και ενήλικα μεγέθη.

Κωδικός προϊόντος:

Ήλεκτροκίνητο αμαξίδιο Vicking advance mini

120511
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Ορθοστάτης Nemo Vertical

Ήλεκτροκίνητο Scooter Tris

115308

121274

Σκουτεράκι με “σπορτ” σχεδιασμό. Διαθέτει αναρτήσεις σε όλες τις 
ρόδες του και δυνατά φρένα για περισσότερη ασφάλεια. Έχει άπλετο 
χώρο για τα πόδια, κάτι που το κάνει πολύ άνετο. Οι ρόδες του είναι 
500mm για να μπορεί να ελιχθεί με ασφάλεια στον δρόμο.

Ταχύτητα: 15 χλμ
Αυτονομία: 40 χλμ
Μπαταρία: 80 / 110 Ah
Κινητήρας: 1300W
Ακτίνα στροφής: 157 cm
Διαστάσεις: 78X165X112 cm
Βάρος χωρίς την μπαταρία: 120 kg
Μέγιστο βάρος: 180 kg

Σκουτεράκι με “σπορτ” σχεδιασμό. Διαθέτει αναρτήσεις σε όλες τις 
ρόδες του και δυνατά φρένα για περισσότερη ασφάλεια. Έχει άπλετο 
χώρο για τα πόδια, κάτι που το κάνει πολύ άνετο. Οι ρόδες του είναι 
500mm για να μπορεί να ελιχθεί με ασφάλεια στον δρόμο.

Ταχύτητα: 15 χλμ
Αυτονομία: 40 χλμ
Μπαταρία: 80 / 110 Ah
Κινητήρας: 1300W
Ακτίνα στροφής: 157 cm
Διαστάσεις: 78X165X112 cm
Βάρος χωρίς την μπαταρία: 120 kg
Μέγιστο βάρος: 180 kg



 Για την υποστήριξη των ασθενών σε 
αναπηρικές καρέκλες, αυτοκίνητα και 
άλλα συμβατά καθίσματα.

Κρατάει τον ασθενή σε μία όρθια στάση, 
εμποδίζοντας τον από το να πέσει.

Σημείωση :  Χρησιμοποιήστε το μέγεθος 
S για ασθενείς με ύψος σώματος 140 cm. 
Για πιο ψηλούς ασθενείς χρησιμοποιήστε 
το μέγεθος M.

 Υποστήριξη και τοποθέτηση των 
ασθενών σε αναπηρικές καρέκλες και σε 
άλλα κατάλληλα καθίσματα. Αποτρέπει 
τον ασθενή από το να πέσει από το 
κάθισμα.

Συνδέεται πίσω από την πλάτη με 
κλείδωμα  (Χωρητικότητα της ασφάλισης 
κλειδώματος μέχρι 70 kg)

Περίβλημα της πλάτης: 70 - 150 cm

Πλάτος ζώνης μέσης: 14 cm

Περιλαμβάνει :
SEGUFIX ζώνη καρέκλας με ιμάντα 
SEGUFIX μαγνητικές κλειδαριές 
SEGUFIX μαγνητικό κλειδί

Ζώνη ασφάλισης πυέλου SEGUFIX Ζώνη καρέκλας με ιμάντες μηρών

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος: 120717120701
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Ήλεκτροκίνητο αμαξίδιο με ηλεκτρική αναδίπλωση και 
τηλεκατεύθυνση
Κωδικός προϊόντος: 122029

Το Ήλεκτροκίνητο αμαξίδιο με τηλεκατεύθυνση είναι πολύ βολικό και εύχρηστο 
καθώς διαθέτει και λειτουργία μέσω του κινητού!

Το Βάρος του είναι μόνο 29kg
Υλικό Αλουμινίου
Πλάτος και Βάθος καθίσματος 45x45cm
Μέγιστη αναρρίχηση σκαλοπατιού 4εκ
Απόσταση από το έδαφος 11εκ
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 5 ώρες

Τοποθετούμε ως στάνταρ εξοπλισμό, ρόδες αντιανατροπής, βάση για μπαστούνι ή 
πατερίτσα, τσάντα για την πλάτη του αμαξιδίου και ζώνη ασφαλείας.
Μέγιστη ταχύτητα 6χλμ / ώρα
Γωνία αναρρίχησης 12ο
Μέγιστο Φορτίο 130 κιλά
Ακτίνα περιστροφής 1,2 μ
Εμπρόσθιοι τροχοί  20x5εκ
Πίσω τροχοί  32x6cm

Υποστηρίζει ασθενείς σε καρέκλες.
Αποτρέπουν τους ασθενείς να πέσουν 
από την καρέκλα

Μήκος ζώνης: 74 cm

Πλάτος ζώνης: 14 cm

Περιλαμβάνονται :

    SEGUFIX πυελική ζώνη με ιμάντα 
καβάλου

    SEGUFIX κλειδαριά
    SEGUFIX μαγνητικό κλειδί

 Ζώνη στήριξης για καρέκλες 74 cm

Πλάτος ζώνης 14 cm 

Περιλαμβάνει  :

    Μία SEGUFIX πυελική ζώνη
    Μία SEGUFIX μαγνητική κλειδαριά 
black
    Ένα SEGUFIX μαγνητικό κλειδί

Πυελική ζώνη με ιμάντα λεκάνης SEGUFIX Πυελική ζώνη SEGUFIX

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος: 120711120714
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Είναι ένα προϊόν που έχει σχεδιαστεί 
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των χρηστών  με υποτονία στους μυς 
του αυχένα, για τους φροντιστές και 
τις οικογένειες τους. Το Head Active® 
αυξάνει σημαντικά τη σχέση του χρήστη 
με το περιβάλλον, διευκολύνοντας 
τη διατροφή και κάνοντας διάφορες 
θεραπείες προσβάσιμες. Το Head 
Active® διευκολύνει την φυσική 
περιστροφή της κεφαλής παρέχοντας 
αύξηση της συγκέντρωσης του χρήστη 
και βελτιωμένη πνευματική απόδοση.

Χαρακτηριστικά:
Εύκολη ρύθμιση και προσαρμογή
Εργονομικό
Φτιαγμένο από ελαφριά και ανθεκτικά υλικά
Εύκολη εγκατάσταση
Προσφέρει ασφάλεια και άνεση
Χωρίς λάτεξ

Για την τοποθέτηση των ποδιών των 
ασθενών σε αναπηρικές καρέκλες και 
άλλες συμβατές καρέκλες.
- Φυσικός περιορισμός ασθενών
Περιφέρεια αστραγάλου : (220 - 300 
mm) (8.7 - 11.8 inches)

Διαθέσιμο στα εξής:
Ακινητοποιητής Κεφαλής Soft Vettel  (κωδικός: 119634)
Ακινητοποιητής Κεφαλής Fix Vettel  (κωδικός: 119633)
Ακινητοποιητής Κεφαλής Tower Vettel (κωδικός: 119632)
Ακινητοποιητής Κεφαλής Standard Vettel  (κωδικός: 119631)
Ακινητοποιητής Κεφαλής Demo Vettel (κωδικός: 119630)
Ακινητοποιητής Κεφαλής Versa Vettel  (κωδικός: 119629)

Για την τοποθέτηση των ποδιών των 
ασθενών σε αναπηρικές καρέκλες και 
άλλες συμβατές καρέκλες 
Φυσικός περιορισμός ασθενών
Περιφέρεια αστραγάλου : (220 - 300 
mm) (8.7 - 11.8 inches) -

Κλειδαριά : περιφέρεια : 680 - 1120 mm

Ακινητοποιητής Κεφαλής Vettel

Ιμάντας συγκράτησης ποδιού με Velcro Ιμάντας συγκράτησης ποδιού Segufix

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος: 115869115872

 Υποστηρίζει τον καθήμενο ασθενή. 
Υποστηρίζει το άνω μέρος του σώματος 
ενώ εμποδίζει τον ασθενή από το να 
πέσει.
Συνδέεται πίσω στην πλάτη με κλειδαριά.
Το σύστημα ζώνης της SEGUFIX είναι 
κατάλληλο μόνο για καρέκλες και 
αναπηρικά αμαξίδια με ένα κενό 
ανάμεσα στην πλάτη και στο κάθισμα.
Αποτελείται από:
Την ζώνη ασφάλισης πυέλου και κορμού
Και ένα από τα ακόλουθα συστήματα 

κλειδώματος:
1.Τρεις (3) μαύρες μαγνητικές κλειδαριές - δύο (2) κόκκινες μαγνητικές 
κλειδαριές  
2. Σύστημα κλειδώματος με στρίψιμο (πράσινο)  
3. Σύστημα κλειδώματος με άσκηση πίεσης (μεταλλικό) 

ια την υποστήριξη των ασθενών σε 
αναπηρικές καρέκλες, αυτοκίνητα και 
άλλα συμβατά καθίσματα. 
Αποτελείται από:
1 Ζώνη μέσης μεταφοράς SEGUFIX
Και ένα από τα ακόλουθα συστήματα 
κλειδώματος:
1.Τρεις (3) μαύρες μαγνητικές κλειδαριές 
- δύο (2) κόκκινες μαγνητικές κλειδαριές  
2. Σύστημα κλειδώματος με στρίψιμο 
(πράσινο)  
3. Σύστημα κλειδώματος με άσκηση 

πίεσης (μεταλλικό)
 
Περιφέρεια μέσης:
S    38 - 78 cm
M   70 - 109 cm
L    107 - 148 cm

Ζώνη ασφάλισης πυέλου και κορμού SEGUFIX Ζώνη ασφάλισης μέσης σε αμαξίδιο SEGUFIX

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος: 120692120702



Σύστημα συγκράτησης αναπηρικού αμαξιδίου σε δάπεδα που αποτελείται 
από 4 μηχανισμούς συσπείρωσης ζώνης (συσπειρωτήρες), ζώνες 
ασφαλείας επιβάτη, σταθεροποιητές δαπέδου και ρυθμιζόμενους 
ιμάντες.
Αυτόματη Απελευθέρωση: Τα άγκιστρα των ιμάντων μπορούν να 
αποσπαστούν με το ένα χέρι χωρίς να χρειαστεί να πιέσετε το μοχλό 
απελευθέρωσης.
Συγκράτηση: Οι συσπειρωτήρες μαζεύουν αυτόματα τυχόν χαλάρωση στο 
πλέγμα.
Αυτόματο κλείδωμα: Οι συσπειρωτήρες κλειδώνουν αυτόματα όταν 
εφαρμοστούν σε πλαίσιο αναπηρικής πολυθρόνας.
Ένδειξη κλειδώματος: Ή ένδειξη κλειδώματος εξασφαλίζει ότι όλοι οι 
συσπειρωτήρες είναι ασφαλισμένοι στη θέση τους (για εφαρμογή με 
ράγες).
Άγκιστρα (σχήματος J): Τα άγκιστρα αυτά επιτρέπουν την ευκολότερη 
προσάρτηση χωρίς επικίνδυνες συστροφές και εμποδίζουν τις 
αριστερόστροφες και δεξιόστροφες συσπειρώσεις.

Αν
απ

ηρ
ικ

ά 
Αμ

αξ
ίδ

ια

90

Κωδικός προϊόντος:

Σύστημα συγκράτησης αμαξιδίων σε δάπεδα

120537

Ρυθμιζόμενη ζώνη με κλείσιμο 
ασφαλείας. Παρέχεται με τέσσερα 
προστατευτικά συρόμενα μαξιλάρια που 
μπορούν να τοποθετούνται στους ώμους 
ή γύρω από την μέση.

Μέγεθος  Ύψος Ασθενούς (σε μέτρα)
S: έως 1,40
M : 1,40 - 1,65
L: 1,65 και πάνω

Γιλέκο με φερμουάρ στο μπροστινό 
μέρος, το οποίο επιτρέπει στον χρήστη 
να το ανοίγει και να σηκώνεται από 
το αναπηρικό αμαξίδιο, χωρίς να 
χρειάζεται να λύσει το γιλέκο από τους 
ιμάντες που είναι δεμένοι στο αμαξίδιο. 
Τα επενδεδυμένα μαξιλαράκια του, 
βοηθάνε στο να κρατηθεί ο κορμός στη 
θέση του, χωρίς να τον συμπιέζει, χάρη 
και στις ελαστικές δέστρες στο ύψος του 
ώμου. Το ειδικό σχήμα του, αφήνει το 
διάφραγμα ελεύθερο, πολύ σημαντικό 

για την αναπνοή.
Χαρακτηριστικά

Μέγεθος  Διαστάσεις γιλέκου
M  44 X 34 εκ.
L  52 X 42 εκ.
XL  54 X 52 εκ.

Ζώνη με τιράντες και κλείσιμο ασφαλείαςΓιλέκο σταθεροποίησης με τιράντες και 
φερμουάρ
Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:101457 101857
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 Ζώνη αμαξιδίου, που δένει στους ώμους 
και τα πλευρά.

Διαθέτει ρυθμιζόμενο ενδιάμεσο 
άνοιγμα 20 cm
Μέγεθος Μήκος υλικού κορμού
XS 28 cm
S 35 cm
M 42 cm
L 49 cm
XL 55 cm

Σχεδιασμένος να κρατάει το κάθε 
πόδι, στο εσωτερικό μέρος του μηρού, 
προσφέροντας εξαιρετική αντίσταση 
στην περιστροφή της λεκάνης, χωρίς να 
περιορίζουν την μεταγενέστερη κίνηση 
χωρίς να ασκείται πίεση επί της κύστης.

Από ύφασμα 3 διαστάσεων (3D), 
καπιτονέ και υλικό που αναπνέει, είναι 
πολύ άνετο σε επαφή με το σώμα. 
Πλένεται στο πλυντήριο.

Για τις μετρήσεις δείτε την φωτογραφία.  
Μέγεθος  A  B  C
S  25cm  45cm  20cm
M  30cm  52cm  25cm
L  35cm  56cm  28cm
XL  40cm  60cm  30cm

 Μια ειδική ζώνη, κατάλληλη για 
εκείνους που το μόνο που ζητούν είναι 
ένας ασφαλής και αξιοσημείωτος 
έλεγχος στο ύψος του θώρακα. Παρέχει 
μια καλή αίσθηση συγκράτησης και 
ελευθερίας κινήσεων, χωρίς να πιέζει τον 
ασθενή.
Ανάλογα με τις συγκεκριμένες 
απαιτήσεις του χρήστη, η ζώνη μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους: 
    Σταθεροποιεί τον θώρακα στη πλάτη 
του αμαξιδίου, για περιορισμό της 

πρόσθιας πτώσης του κορμού.
    Σταθεροποιεί τον θώρακα από το πρόσθιο μέρος, υποστηρίζοντας τον 
κορμό, και προσφέρει αυξημένος περιορισμό στις πλάγιες κινήσεις.

Μέγεθος  Βάρος σώματος
M  35 - 60 κιλά
L  60 - 90 κιλά

Ζώνη ασφαλείας μέσης με εμπρόσθιο 
κλείσιμο

Ζώνη ασφαλείας για αναπηρικό 
αμαξίδιο, για τη μέση. Κλείνει μπροστά. 
Κατασκευασμένη από μαλακό αφρώδες 
υλικό, με επένδυση. 

Χαρακτηριστικά
Μήκος: Ρυθμιζόμενο
Φάρδος: 10 εκατοστά 

Σταθεροποιητής λεκάνης

Ζώνη ώμου Unisex

Ζώνη ασφαλείας μέσης με εμπρόσθιο κλείσιμο Πολυλειτουργική ζώνη κορμού

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

103191101840

101889

103500

 Κατασκευασμένη από υποαλλεργικά 
υλικά, υψηλής αντοχής. Συγκρατεί έξοχα 
τον κορμό σε όρθια θέση όταν η απλή 
ζώνη δεν αρκεί (όταν ο ασθενής δεν 
μπορεί να παραμείνει όρθιος ή φεύγει 
αριστερά/δεξιά). 

Αποτελεί την σιγουρότερη λύση σε 
περιπτώσεις νευρολογικών, σπαστικών 
κ.α. περιπτώσεων. Μπορεί να 
κατασκευαστεί στα μέτρα του ασθενή 
σε περίπτωση ιδιομορφίας σώματος ή 

καροτσιού.

Διαθέσιμο σε XS, S, M, L, XL

Ζώνη Σταθεροποίησης Κορμού αμαξιδίου

Κωδικός προϊόντος: 101887

Ζώνη με τιράντες σε σχήμα “Υ”
Ρυθμιζόμενη ζώνη, η οποία παρέχεται 
με τέσσερα προστατευτικά μαξιλαράκια 
ολίσθησης, τα οποία μπορούν να 
τοποθετηθούν στους ώμους ή στη μέση.

Ρυθμίζεται για όλα τα μεγέθη

Ζώνη με τιράντες σε σχήμα “Υ”

Κωδικός προϊόντος: 101858
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 - Για την τοποθέτηση των χεριών των 
ασθενών σε μπράτσα αναπηρικών 
καρεκλών και σε άλλες συμβατές 
καρέκλες -

- Δεν αποτελεί περιορισμό (σημείωση: 
ορισμένες δικαιοδοσίες θεωρούν τα 
προϊόντα Velcro® ως συγκράτηση , αν 
ο ασθενής δεν μπορεί να τα αφαιρέσει 
χωρίς βοήθεια)
Περιφέρεια καρπού : 160 - 240 mm 6.3 - 
9.5 inches

Ζώνη για τους απαγωγούς με 
δύο ξεχωριστούς ιμάντες για τη 
βελτιστοποίηση οποιασδήποτε 
παρέμβασης για την απαγωγή, σε 
συγκεκριμένες ασυμμετρίες .Εξαιρετικά 
άνετη και εύκολα ρυθμιζόμενη. Είναι 
κατάλληλη και για το πιο εύσωμους 
χρήστες.

Διαθέσιμο σε ένα μέγεθος. Για άτομα 
από 35 έως 90 κιλά

 Ζώνη ασφαλείας για αναπηρικό 
αμαξίδιο, που εφαρμόζει στη κοιλιακή 
χώρα. Κατασκευασμένη από μαλακό 
αφρώδες υλικό, με επένδυση. 

Ή ζώνη κουμπώνει με ιμάντα και 
αγκράφα στο πίσω μέρος χωρίς 
αυτοκόλλητο (βέλκρο).

Χαρακτηριστικά

Μήκος: Ρυθμιζόμενο
Φάρδος: 10 εκατοστά

Ανατομική ζώνη απαγωγών

Ιμάντας συγκράτησης περικαρπίουΖώνη ασφαλείας κοιλιακής χώρας

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:101839 115857

101149

Ζώνη αμαξιδίου σταθεροποίησης 
ασθενούς.

Από ιμάντα μεγάλης αντοχής, με 
συνδετικό πλαστικό και δυνατότητα 
ρύθμισης.

Προσφέρει ασφάλεια κατά τη 
μετακίνηση με αμαξίδιο.

Ζώνη αμαξιδίου σταθεροποίησης ασθενούς

Κωδικός προϊόντος: 101832

Συμπαγές λάστιχο πίσω 
τροχού 60cm (24’’ x 1’’) με 
δύο διαφορετικές επιλογές 
επιφανειών.

Συμπαγές Λάστιχο Πίσω Τροχού 60cm
(24 x 1)
Κωδικός προϊόντος: 119076

Ένα άνετο και αποτελεσματικό σύστημα για 
να κρατιούνται τα πόδια του ασθενούς στη 
θέση τους.

Διαθέσιμο σε ένα μέγεθος

Σύστημα στερέωσης αστραγάλου

Κωδικός προϊόντος: 103633
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Αδιάβροχο για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων

Κωδικός προϊόντος: 115883
 Αδιάβροχο για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, από σκούρο γκρι πολυεστέρα με 
αντανακλαστικές λωρίδες.

Κουκούλα με διάφανα πλαινά.

Το αδιάβροχο, με την ζώνη στο πίσω μέρος του, εφαρμόζει στη πλάτη του 
αμαξιδίου

Αδιάβροχo κάλυμμα ποδιών για σκούτερ

Συμπαγές λάστιχο πίσω τροχού 60cm
(24*1 3/8)

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

115880

114951

 Αδιάβροχο κάλυμμα ποδιών για οδηγούς σκούτερ που προστατεύει το κάτω μέρος 
του σώματος.
Το υλικό διαθέτει εσωτερική επένδυση.
Εξοπλισμένο με ελαστικό ιμάντα στην πλάτη
Διατίθεται σε μεσαίο και μεγάλο μέγεθος μαύρου χρώματος.

Συμπαγές λάστιχο πίσω τροχού 60cm (24’’ * 1’’  3/8) με τρεις διαφορετικές 
επιλογές επιφανειών.
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Δαγκάνα Με Κεντρική Στερέωση

Κωδικός προϊόντος: 118327
Και οι τρεις αρθρώσεις απελευθερώνονται ή σταθεροποιούνται ταυτόχρονα μέσω 
του κεντρικού κομβίου.

Περιλαμβάνει:
Βραχίονας, βάση και εργαλεία

Ακτίνα 38 εκ
Σύνδεση άνω άκρου M6, μήκος 25 mm
Σύνδεση στο κάτω μέρος M8, μήκος 10 mm
Αρθρώσεις με αρχική τάση
Επιπρόσθετα στηρίγματα για tablet ή τηλέφωνα 7 ή 10 ιντσών.

Προσκέφαλο αναπηρικού αμαξιδίου

Κωδικός προϊόντος: 103324
Προσκέφαλο αναπηρικού αμαξιδίου
Πολύ ευκολο στη τοποθέτηση.
Διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης του προσκεφάλου καθ’  ύψος, κλίση και βάθος.
Πτυσσόμενο, κλείνει όπως τα αμαξίδια.
Από αλουμίνιο.
Προσαρμοζεται σε ολα τα αμαξίδια. 
Μέγεθος : One Size. 

Προσκέφαλο Savant

Κωδικός προϊόντος: 120876
Το προσκέφαλο Savant™ είναι μια νέα και μοναδική υποστήριξη για το κεφάλι. 
Είναι δροσερό, ελαφρύ και μπορεί εύκολα να διαμορφωθεί με το χέρι.
Ή τιμή αφορά μόνο το προσκέφαλο.

Χαρακτηριστικά:
    Τα μαξιλάρια γεμίζουν με μαλακή γέλη για άνεση
    Το κεφαλόδεσιμο παρέχει πρόσθια στήριξη
    Οι υψηλές πλάγιες επιφάνειες δίνουν αποτελεσματικό πλευρικό έλεγχο κάμψης
    Τα μεσαία πλευρικά μαξιλαράκια διαμορφώνονται για άνεση πίσω από τα αυτιά
    Τα μαξιλάρια σχηματίζουν επιπλέον στήριξη κάτω από την κάτω γνάθο
    Οι σφιγκτήρες συγκρατούν το κάλυμμα κεφαλής στη θέση του.
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Προσκέφαλο αναπηρικού αμαξιδίου από 
αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος: 121297

Προσκέφαλο αμαξιδίου φτιαγμένο από πολυουρεθάνη και αλουμίνιο, με σετ 
τοποθέτησης και μηχανισμό πολλαπλών ρυθμίσεων και προσαρμογών.

Το προσκέφαλο M-MZ-CORVE διαθέτει:
Ανθεκτικό υλικό κατασκευής. Όλος ο σκελετός είναι φτιαγμένος από αλουμίνιο.
Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Ευκολία στην αφαίρεση.
Είναι πτυσσόμενο και κλείνει όπως τα αμαξίδια, εξοικονομώντας χώρο. Ιδανικό για 
εύκολη αποθήκευση.
Εύρος λειτουργικότητας από 94 έως 294 mm.

Κουμπί Πολλαπλών Χρήσεων Με 
Ενσωματωμένο Πομπό
Κωδικός προϊόντος: 118338

Διάμετρος: 30 mm
Καλώδιο: 1,8 m
Πίεση περίπου:60 γρ
Μπαταρία: CR3220
Διατίθεται σε 5 χρώματα

Καλυμμα κάτω άκρων για ζεστασιά και μόνωση

Κωδικός προϊόντος: 115873  
Αδιάβροχο ανθεκτικό  νάυλον,  με αδιάβροχη εσωτερική επένδυση.
Εχει φερμουάρ και στις δύο πλευρές, και σύνδεσμο Velcro από τα πόδια.
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Ειδικά διαμορφούμενη πλάτη για αναπηρικό 
αμαξίδιο

Ειδικά διαμορφούμενο κάθισμα για αναπηρικό 
αμαξίδιο

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:101560 101561

Όλες οι πλάτες έρχονται σχηματισμένες με μία σωστή ορθοπεδική καμπύλη.
Γιατί να διαλέξετε το matrix seating system ;
Κάνει δυνατή την άμεση εξατομίκευση για άτομα με σημαντικές ανάγκες για την σωστή θέση του σώματος.
Ή δομή του είναι τέτοια έτσι ώστε να επιτρέπει την μέγιστη ροή αέρα.
Τι κάνει το matrix seating system μοναδικό ;
Είναι το μόνο σύστημα σε όλο τον κόσμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ολοκληρωτική υποστήριξη του σώματος. Επίσης κάνει δυνατή την ορθοπεδική 
διόρθωση την σπονδυλικής στήλης.
Τα ευλύγιστα κομμάτια επιτρέπουν αλλαγές στο σχήμα μέσα σε μία σταθερή δομή. Αλλάζοντας την μαύρες ενώσεις με τις κόκκινες (τα κόκκινα κομμάτια είναι 
ευλύγιστα ενώ τα μαύρα είναι σταθερά) επιτρέπετε την ανακούφιση απο την πίεση και προσφέρετε την καλύτερη διαχείριση των σπασμών μόνο στα σημεία 
που εσείς θέλετε.
Μετά την αγορά σας και με την πάροδο του χρόνου μπορεί και οι ανάγκες σας να αλλάξουν (π.χ. το παιδί θα μεγαλώσει, ή ίσως να υπάρξει κάποια αλλαγή στο 
βάρος σας) .Έχετε την δυνατότητα να μεταποιήσετε το σύστημα στην άνεση του χώρου σας ! Ξεσφίξτε  τις συνδέσεις με το ειδικό Alen  που συμπεριλαμβάνετε 
στην συσκευασία και μετατοπίστε , προσθέστε, αφαιρέστε ή αλλάξτε τα επιθυμητά κομμάτια. Μετά ξανασφίξτε και είστε έτοιμοι!
Χρησιμοποιώντας τους ειδικούς άξονες μπορείτε να βάζετε και να βγάζετε την πλάτη ή το κάθισμα με τεράστια άνεση. Επίσης οι άξονες επιτρέπουν την 
τοποθέτηση με μή συμμετρικό τρόπο ικανοποιώντας όλες τις ανάγκες σας.
Στο προϊόν Matrix seating μπορούν να φορεθούν, ειδικά καλύμματα τα οποία επηρεάζουν μόνο την επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το σώμα σας. Με 
αυτό την τρόπο η κυκλοφορία του αέρα συμβαίνει ανεμπόδιστα, και επίσης μπορεί να φανεί οποιαδήποτε ατέλεια κατά την επαφή με το σώμα ετσι ώστε 
να μοιράζετε η πίεση ομοιόμορφα. Οι συγκεκριμένες επιφάνειές είναι αδιάβροχες και απαλές στο δέρμα. Περιοδικά μπορείτε να βάζετε talk για να γίνετε 
καλύτερη επαφή με το σώμα.

Σημείωση : Για άτομα κάτω των 18 ετών συστήνεται η ψηλή πλάτη λόγω της μεγάλης επιφάνειας στήριξης.
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Κάθισμα αμαξιδίου με δοχείο

Κωδικός προϊόντος: 102053
Κάθισμα αμαξιδίου το οποίο τοποθετείται στα αμαξίδια στην θέση της 
ταπετσαρίας, με προσθαφαιρούμενο δοχείο στο κάτω μέρος.

Διαστάσεις: Υπάρχουν σε διάφορες διαστάσεις, και κατασκευάζονται σε 
οποιαδήποτε διάσταση.

Διαθέσιμα σε πλάτος καθίσματος: 40cm, 42cm, 44cm, 46cm,48cm, 50cm

Επιδαπέδια Βάση Στήριξης

Κωδικός προϊόντος: 118330
Περιλαμβάνει:
    επιδαπέδια βάση
    κάθετο και οριζόντιο τηλεσκοπικό βραχίονα
    αντάπτορα

Χαρακτηριστικά:
    Στρογγυλή βάση 5kg
    Ύψος 870-1565mm
    Μήκος βραχίονα 425-725mm
    Αντάπτορας  με δυο επιλογές

Μαξιλάρι πλάτης αμαξιδίου με αέρα

Κωδικός προϊόντος: 120445
Το wheelAIR® είναι ένα μαξιλάρι πλάτης αέρα που λειτουργεί με μπαταρία, ιδανικό 
και για αθλητές Παραολυμπιακών για ψύξη και περισσότερη υποστήριξη. Μέσω 
ενός συνδυασμού λειτουργιών και αβίαστα κομψού (και σιωπηλού) σχεδιασμού, 
μειώνει σημαντικά τα αποτελέσματα της υπερθέρμανσης. Το wheelAIR® έχει 
τέσσερα επίπεδα ψύξης, με ελάχιστο αριθμό 16 ώρες ζωής της μπαταρίας και 
επαναφορτίζεται εύκολα χρησιμοποιώντας μια θύρα USB που βρίσκεται στο 
τηλεχειριστήριο.

Τα μεγέθη είναι τα ακόλουθα
29cm πλάτος μαξιλαριού
33cm πλάτος μαξιλαριού
 36cm πλάτος μαξιλαριού
40cm πλάτος μαξιλαριού

Ύψος μαξιλαριού: 74cm
Βάρος Κουτί ανεμιστήρων + τηλεχειριστήριο: 450g
Βάρος Μαξιλαριού: μεταξύ 750g και 860g ανάλογα με το μέγεθος
Μέγιστο βάρος χρήστη: 136 κιλά.
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Ομπρέλα

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

100905
Ή ομπρέλα  προστατεύει τους χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου από τη βροχή 
και τον ήλιο. Ή ομπρέλα έχει διάμετρο 72 cm, ένα ενισχυμένο πλαίσιο που της 
επιτρέπει να αντεξη καλύτερα στις ριπές ανέμου και μια επικάλυψη UV στο 
εσωτερικό για να προστατεύουν το δέρμα από την υπεριώδη ακτινοβολία από τον 
ήλιο. Ο άξονας είναι 70 εκατοστά. Το μεσαίο τμήμα είναι κατασκευασμένο από 
μέταλλο, το κάτω και το πάνω είναι εύκαμπτα έτσι ώστε η ομπρέλα να μπορεί να 
καμφθεί στην επιθυμητή γωνία. Πιέζοντας το κουμπί στο κάτω μέρος του άξονα, 
η ομπρέλα μπορεί επίσης να μετακινηθεί από δεξιά προς τα αριστερά, έτσι ώστε 
ο χρήστης αναπηρικής καρέκλας να μπορεί πάντα να κάθεται στη σκιά, χωρίς να 
χρειάζεται να μετακίνηση την αναπηρική καρέκλα.

Ράμπα που διπλώνει κυλινδρικά

Κωδικός προϊόντος: 117626
    Πρακτική ράμπα αναπηρικής πολυθρόνας για εύκολη μεταφορά ράμπας με 
τροχούς
    Έτοιμη για χρήση σε μερικά δευτερόλεπτα
    Απεριόριστο μήκος, προσθέτοντας ή αφαιρώντας μονάδες, για την ρύθμιση του 
μήκους της ράμπας.
    Αναδιπλούμενη με κύλιση ολόκληρης της ράμπας, καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο.
    Ισχυρή και ποιοτική δομή αλουμινίου, βασισμένη στο υλικό αλουμινίου 
αεροσκαφών
    Ρυθμιζόμενο ύψος
    Αντιολισθητική επιφάνεια για χρήση σε όλες τις καιρικές συνθήκες
    Εύκολη προσθήκη / αφαίρεση κιγκλιδωμάτων εάν είναι απαραίτητο
    Χρώμα πορτοκαλί
    4 τροχοι 2 λαβες
    Τα πόδια στήριξης προσφέρονται δωρεάν με την ράμπα.

Προστατευτικό ακτινών τροχού αμαξιδίων

121261
Μπορείτε σε κάθε να παραγγείλετε και να εκτυπωθεί ένα δημιουργικό της 
επιλογής σας ή να επιλέξετε ένα απο την μαγάλη ποικιλία μας!
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Πτυσσόμενη διπλή ράμπα

Κωδικός προϊόντος: 117592
Αναδιπλώνεται εύκολα και καταλαμβάνει ελάχιστο αποθηκευτικό χώρο,
Με ισχυρή και ποιοτική δομή αλουμινίου, βασισμένη στο υλικό 6013 και 6061
Αντιολισθητική επιφάνεια για χρήση σε όλες τις καιρικές συνθήκες
Πλαινά προστατευτικά ύψους 6 εκατοστων για ασφαλή χρήση των αναπηρικών 
αμαξιδίων 

Ενιαία διπλωμένη ράμπα 71 x 45 cm με 
ενσωματωμένη τσάντα μεταφοράς
Κωδικός προϊόντος: 116113

Ή ράμπα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο με επιφάνεια τριβής, και είναι 
πτυσσόμενη κατά μήκος, μια λεγόμενη επίπεδη ράμπα.
Αυτό προσφέρει την ευκαιρία στους συνοδούς να στέκονται στην ράμπα μαζί με 
την αναπηρική καρέκλα και τον ασθενή.
Ή ράμπα είναι εφοδιασμένη με λαβή μεταφοράς, και είναι φορητή σαν βαλίτσα
Το μοντέλο είναι εξοπλισμένο με  πρακτική θήκη μεταφοράς που μπορεί να 
συνδεθεί στην αναπηρική καρέκλα.

Μήκος: 45 cm
Πλάτος (ανά ράγα): 71 cm
Πλάτος επιφανείας: 71cm
Ύψος  πλευρικής προστασίας: -----
Μέγιστη Ανύψωση  /  Ύψος: 12° / 10cm
Βάρος (1 ζεύγος): 4 kg
Μέγιστο Βάρος: 300 kg
Πτυσσόμενο Μέγεθος ( ΜxΒxΥ): 45 x 37 x 5

Διπλή πτυσσόμενη ράμπα ( ζεύγη )

Κωδικός προϊόντος: 116117
 Είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και καλύπτεται με επιφάνεια τριβής.
Αποτελείται από 2 ράμπες που είναι χωρισμένες με μεντεσέ στη μέση.
Μπορεί να μεταφερθεί  σαν βαλίτσα.
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Ενιαία διπλωμένη ράμπα 80 x 90 cm

Κωδικός προϊόντος: 116114
Ή ράμπα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο με επιφάνεια τριβής, και είναι 
πτυσσόμενη κατά μήκος, μια λεγόμενη επίπεδη ράμπα.
Αυτό προσφέρει την ευκαιρία στους συνοδούς να στέκονται στην ράμπα μαζί με 
την αναπηρική καρέκλα και τον ασθενή.
Ή ράμπα είναι εφοδιασμένη με λαβή μεταφοράς, και είναι φορητή σαν βαλίτσα

Μήκος 90 cm
Πλάτος (ανά ράγα): 80 cm
Πλάτος επιφανείας: 76 cm
Ύψος  πλευρικής προστασίας: 6 cm
Μέγιστη Ανύψωση  /  Ύψος: 12° / 20 cm
Βάρος (1 ζεύγος): 8 kg
Μέγιστο Βάρος: 300 kg
Πτυσσόμενο Μέγεθος ( ΜxΒxΥ):90 x 40 x 10

Ενιαία διπλωμένη ράμπα 80 x 150 cm

Κωδικός προϊόντος: 116116
 Ή ράμπα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο με επιφάνεια τριβής, και είναι 
πτυσσόμενη κατά μήκος, μια λεγόμενη επίπεδη ράμπα.
Αυτό προσφέρει την ευκαιρία στους συνοδούς να στέκονται στην ράμπα μαζί με 
την αναπηρική καρέκλα και τον ασθενή.
Ή ράμπα είναι εφοδιασμένη με λαβή μεταφοράς, και είναι φορητή σαν βαλίτσα.

Μήκος 150 cm
Πλάτος (ανά ράγα): 80 cm
Πλάτος επιφανείας: 76 cm
Ύψος  πλευρικής προστασίας: 6 cm
Μέγιστη Ανύψωση  /  Ύψος: 12° / 30 cm
Βάρος (1 ζεύγος): 12,5 kg
Μέγιστο Βάρος: 300 kg
Πτυσσόμενο Μέγεθος ( ΜxΒxΥ): 150 x 40 x 10

Ενιαία διπλωμένη ράμπα 80 x 120 cm

Κωδικός προϊόντος: 116115
Ή ράμπα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο με επιφάνεια τριβής, και είναι 
πτυσσόμενη κατά μήκος, μια λεγόμενη επίπεδη ράμπα.
Αυτό προσφέρει την ευκαιρία στους συνοδούς να στέκονται στην ράμπα μαζί με 
την αναπηρική καρέκλα και τον ασθενή.
Ή ράμπα είναι εφοδιασμένη με λαβή μεταφοράς, και είναι φορητή σαν βαλίτσα

Μήκος: 120 cm
Πλάτος (ανά ράγα): 80 cm
Πλάτος επιφανείας: 76 cm
Ύψος  πλευρικής προστασίας: 6 cm
Μέγιστη Ανύψωση  /  Ύψος: 12° / 25 cm
Βάρος (1 ζεύγος): 10,5 kg
Μέγιστο Βάρος: 300 kg
Πτυσσόμενο Μέγεθος ( ΜxΒxΥ): 120 x 40 x 10
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Ράμπα πόρτας και μικροεμποδίων με συρόμενες θύρες 
από αλουμίνιο 21 x 76 cm
Κωδικός προϊόντος: 116110

 Κινητή ράμπα κατωφλιού από αλουμίνιο,  ρυθμιζόμενου ύψους, με 
αντιολισθητική επιφάνεια.
Τα 3  πόδια της ράμπας ρυθμίζονται σε ύψος από 3 έως 7 cm.
Διαστάσεις  (Y x Π): 21 x 76 cm
Βάρος: 1,55 kg
Μέγιστο Βάρος: 300 kg

Ράμπα πόρτας και μικροεμποδίων με συρόμενες 
θύρες από αλουμίνιο
Κωδικός προϊόντος: 116109

 Πτυσσόμενη ράμπα κατωφλιού από αλουμίνιο με αντιολισθητική επιφάνεια και 
με 2 αρθρωτά μέρη
Ή ράμπα έχει 2 λαβές και είναι εφοδιασμένη με μεντεσέ  για  δια μήκους  κίνηση 
αναδίπλωση.

Διαστάσεις  (Y x Π): 40 cm x 25 cm (x 2)
Βάρος: 2 kg (ζεύγος)
Μέγιστο Βάρος: 350 kg

Πτυσσόμενη Τηλεσκοπική ράμπα 26 x 300 cm (ζεύγος)

Κωδικός προϊόντος: 116112
Ή ράμπα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο.
Οι διάτρητες λωρίδες παρέχουν ιδανική ισορροπία μεταξύ βάρους και αντοχής.
Επιπλέον, η διαπερατότητα είναι επωφελής στη βροχή, τη βρωμιά ή το χιόνι.
Ή ράμπα αποτελείται από δύο ξεχωριστές ράγες, οι οποίες σε πτυσσόμενη 
κατάσταση μπορούν να ασφαλισθούν.

Μήκος: 300 cm
Πλάτος (ανά ράγα): 26 cm
Πλάτος επιφανείας: 19,5 cm
Υψος  πλευρικής προστασίας: 5,5 cm
Μέγιστη Ανύψωση  /  Υψος: 12° / 60 cm
Βάρος (1 ζεύγος): 2 x 8,65 kg
Μέγιστο Βάρος: 250 kg
Πτυσσόμενο Μέγεθος ( ΜχΒχΥ): 108 x 26 x 13,5 cm
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Ράμπα Σκαλοπατιού TSR

Κωδικός προϊόντος: 116149
Κατασκευασμένο από αλουμίνιο με αντιολισθητικό σχέδιο. 
Κατάλληλο για βεράντες, εισόδους ή στον κήπο.
Μπορεί να προσαρμοστεί με μεγάλη ακρίβεια.
Διατίθεται με πόδια στήριξης, με εύρος ρύθμισης από 15 cm έως 20 cm

Ράμπα πόρτας και μικροεμποδίων με 
συρόμενες θύρες από αλουμίνιο 40 x 76 cm
Κωδικός προϊόντος: 116108

 Πτυσσόμενη ράμπα κατωφλιού από αλουμίνιο με αντιολισθητική επιφάνεια.
Ή ράμπα  έχει  2  λαβές και είναι εφοδιασμένη με μεντεσέ για δια μήκους κίνηση 
αναδίπλωση.

Διαστάσεις  (Y x Π): 40 cm x 76 cm
Βάρος: 3,3 kg
Μέγιστο Βάρος: 350 kg

Πόδι Στήριξης για ράμπα πόρτας TSR με ύψος 
16 - 22,5cm & 13 - 20cm
Κωδικός προϊόντος: 119363

Πόδι στήριξης για ράμπες από αλουμίνιο.

Διατίθεται σε δύο ύψοι:
    13 - 20 cm
    16 - 22,5 cm

Συνδυάζεται με τα μοντέλα TSR-130 και TSR-140 (κωδικός 116149)
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Ράμπες πτυσσόμενες και φορητές

Κωδικός προϊόντος: 117536
Διαθέτει φορητή και πτυσσόμενη δομή 
Εύχρηστο και έτοιμο για χρήση σε δευτερόλεπτα!
Ή ράμπα διαθέτει πλαινή ανύψωση ύψους 7 εκατοστών για ασφαλή χρήση των  
αναπηρικών αμαξιδίων
Με ισχυρή και ποιοτική δομή αλουμινίου, βασισμένη στο υλικό αλουμινίου 
αεροσκαφών 6013 και 6061
Αντιολισθητική επιφάνεια για χρήση σε όλες τις καιρικές συνθήκες
4 τροχοί - 2 λαβέs
Σταθερότητα της ράμπας: Διαθέτει μονάδα πρόσβασης πλάτους: 20 εκατοστών ( 1 
τεμάχιο).

Ράμπες Αυτοκινήτων

Κωδικός προϊόντος: 117620
    Εξαιρετικά εύκολο στη χρήση, χάρη στην ελαφρά δομή αλουμινίου και το διπλό 
ελατήριο αερίου
    Ή ράμπα διαθέτει πλαϊνή ανύψωση για ασφαλή χρήση των  αναπηρικών 
αμαξιδίων
    Με ισχυρή και ποιοτική δομή αλουμινίου, βασισμένη στο υλικό αλουμινίου 
αεροσκαφών 6060
    Αντιολισθητική επιφάνεια για χρήση σε όλες τις καιρικές συνθήκες
    Διαθέτει 2 λαβές , 2 ελατήρια αερίου και σετ τοποθέτησης ράμπα

Τηλεσκοπική ράμπα 26 x 300 cm ζεύγος

Κωδικός προϊόντος: 116111
Είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο με επιφάνεια τριβής.
Αποτελούνται από δύο ξεχωριστές ράγες με 3 τμήματα τα οποία διαθέτουν 
μηχανισμό ασφάλισης για την αποφυγή ακούσιας επέκτασης και συστολής.

Μήκος: 300 cm
Πλάτος (ανά ράγα): 26 cm
Πλάτος επιφανείας: 19 cm
Ύψος  πλευρικής προστασίας: 7/5 cm
Μέγιστη Ανύψωση  /  Ύψος: 12° / 60 cm
Βάρος (1 ζεύγος): 2 x 9,5 kg
Μέγιστο Βάρος: 225 kg
Πτυσσόμενο Μέγεθος ( ΜχΒχΥ): 125 x 26,5 x 7



TGA μηχανισμός μετατροπής χειροκίνητου αμαξιδίου 
σε ηλεκτροκίνητο
Κωδικός προϊόντος: 121127

Κυκλοφορεί σε 4 εκδόσεις και είναι ιδανικά διαμορφωμένο για να διευκολύνει 
το χρήστη με τις καθημερινές του ανάγκες. Είναι προσαρμόσιμο σε κάθε τύπο 
καθίσματος-αμαξιδίου, μπορεί να τοποθετηθεί και να εφαρμοστεί εύκολα. Το μότο 
της TGA είναι μειώστε τη κούραση και αυξήστε την ευκινησία χρησιμοποιώντας την 
καλύτερη δυνατή λύση αν θέλετε να μετατρέψετε το χειροκίνητο αμαξίδιο σας σε 
ηλεκτροκίνητο.
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Συσκευή έλξης mySKATE για αναπηρικές καρέκλες

Κωδικός προϊόντος: 121165
Το mySKATE είναι μια συσκευή μίνι έλξης για αναπηρικές καρέκλες. Σκοπός του 
είναι να υποστηρίξει τον χρήστη του σε μεγαλύτερους, κυρίως επίπεδους δρόμους. 
Με το χαμηλό του βάρος και το μικρό, συμπαγές μέγεθος, είναι ιδανικό για ταξίδια, 
συμπεριλαμβανομένων περιηγήσεων στην πόλη, στενών σοκακίων και δημόσιων 
κτιρίων. Ή συσκευή έχει κατασκευαστεί για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Είναι εξαιρετικά στιβαρό. Με τον εμπρόσθιο τροχό 6 ιντσών (15,24cm), είναι 
σε θέση να ανταπεξέρχεται σε λιβάδια, ελαφριά χαλίκια και ανομοιόμορφες 
επιφάνειες δρόμου. Ωστόσο, με την καθημερινή ζωή να προσφέρει διάφορες 
προκλήσεις, το παραπάνω εγχειρίδιο χρήσης σκοπεύει να παρέχει πληροφορίες 
και χρήσιμη βοήθεια για το πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο το mySKATE σας, τι 
μπορεί εύκολα να κάνει για εσάς, πού θα χρειαστεί να εξασκηθείτε και τι πρέπει να 
αποφύγετε.

Φορητή Πλατφόρμα / Ράμπα

Κωδικός προϊόντος: 117586
Εξαιρετικά εύκολο στη χρήση λόγω των τροχών που διαθέτει  -  Φορητό και κινητό. 
Διαθέτει πρακτικό πτυσσόμενο μηχανισμό που καταλαμβάνει  ελάχιστο 
αποθηκευτικό χώρο
Με ισχυρή και ποιοτική δομή αλουμινίου, βασισμένη στο υλικό αλουμινίου 
αεροσκαφών 6013 και 6061
Ή ράμπα διαθέτει πλαινή ανύψωση ύψους 7 εκατοστών για ασφαλή χρήση των  
αναπηρικών αμαξιδίων
Ο βασικός εξοπλισμός διαθέτει  4 τροχοί, 2 λαβές, 4 πόδια στήριξης.
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Επαναδιαμορφούμενη πλάτη στήριξης

Κωδικός προϊόντος: 121339
Ή Επαναδιαμορφούμενη πλάτη στήριξης έχει την δυνατότητα να 
επαναδιαμορφόνετε το σχήμα της όσες φορές χρειαστεί.
Το μαξιλάρι διαθέτει εσωτερικά μεταφερόμενο υλικό το οποίο σταθεροποιείτε 
στην επιθυμητή θέση αφαιρώντας σταδιακά τον αέρα 
απο το εσωτερικό του. Κατά την διάρκεια της αναρρόφησης διαμορφώνουμε με τα 
χέρια μας το επιθυμητό σχήμα με σκοπό να προσφέρει 
σωστή ανατομική θέση και πλήρη στήριξη
Μέγιστο βάρος σώματος 80 kg

Επαναδιαμορφούμενο κάθισμα αποφόρτισης

Κωδικός προϊόντος: 121311
 Το Επαναδιαμορφούμενο κάθισμα αποφόρτισης έχει την δυνατότητα να 
επαναδιαμορφόνετε το σχήμα του όσες φορές χρειαστεί.
Το μαξιλάρι διαθέτει εσωτερικά μεταφερούμενο υλικό το οποίο σταθεροποιείτε 
στην επιθυμητή θέση αφαιρώντας σταδιακά τον αέρα 
απο το εσωτερικό του. Κατά την διάρκεια της αναρόφησης διαμορφώνουμε με τα 
χέρια μας το επιθυμητό σχήμα με σκοπό να προσφέρει 
σωστή ανατομική θέση.
Μέγιστο βάρος σώματος 80 kg

   Βάθος(A)   Πλάτος(B)  Κωδικός
S  25  38  2990583
S+  35  35  2990585
M  40  40  2990584
M+  45  45  2991160
L  50  50  2990586

Επαναδιαμορφούμενo ορθοπεδικό πούφ

Κωδικός προϊόντος: 121342
Το Επαναδιαμορφούμενo ορθοπεδικό πούφ έχει την δυνατότητα να 
επαναδιαμορφόνετε το σχήμα του όσες φορές χρειαστεί.
Το μαξιλάρι διαθέτει εσωτερικά μεταφερόμενο υλικό το οποίο σταθεροποιείτε 
στην επιθυμητή θέση αφαιρώντας σταδιακά τον αέρα 
απο το εσωτερικό του. Κατά την διάρκεια της αναρρόφησης διαμορφώνουμε με τα 
χέρια μας το επιθυμητό σχήμα με σκοπό να προσφέρει 
σωστή ανατομική θέση και πλήρη στήριξη

Είναι εξοπλισμένο με:
Ήλεκτρική αντλία
Προστατευτική τσάντα

Size       A      B       C      D      
M  60  80  50  40   
L  70  100  70  50  



Τροχήλατη βάση F1 ενισχυμένη
για χρήστη έως 120 κιλά

Τροχήλατη βάση εσωτερικού χώρου Tom 4

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

119923

120581

Τροχήλατη βάση για κάθισμα εξατομικευμένης κατασκευής για εσωτερική 
και εξωτερική χρήση, αλουμίνιο, πτυσσόμενο και πλήρως προσαρμόσιμο με 
εξαρτήματα,
ανάλογα με τις ανάγκες. Εξίσου ελαφρύ χάρη στο πλαίσιο από αλουμίνιο, που 
ζυγίζει 12 κιλά αλλά με χωρητικότητα φορτίου μέχρι 120 κιλά. 
Το πλαίσιο  F1 έχει τέσσερα μεγέθη για να διαλέξετε.
Ή βάση του καθίσματος είναι ρυθμιζόμενη στο ύψος.

Μέγεθος : 0, 1, 2, 3
Θέση κλίσης: -10 ° έως 30 °
Γωνία πλάτης: 90 ° έως 120 °
Ύψος καθίσματος (ανάλογα με το μέγεθος τροχού): 42-53 cm ρυθμιζόμενο
Πίσω τροχός: 20 “, 22” ή 24 “
Ελαστικά: 20 “x13 / 8, 22” x13 / 8, 24 “x13 / 8
Καμπύλωση τροχών: 0 ° / 4 ° / 7 °
Εμπρός τροχός: 140 mm / 6 “/ 7”

Standard εξοπλισμός:
Ρυθμιζόμενο ύψος βάσης.
Ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος.
Περιστρεφόμενοι εμπρός και πίσω τροχοί με φρένα.
Στην τιμή περιλαμβάνονταί: 
Επιφάνεια σύνδεσης για προσαρμογή καθίσματος σε τροχήλατη βάση.
Σετ υποποδίου με ρυθμιζόμενη γωνία και ύψος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Βάρος βάσης (kg): 5,8
Βάρος χρήστη (kg): 50
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Κάθισμα Εξατομικευμένης Κατασκευής

Κωδικός προϊόντος: 117081
Το κάθισμα εξατομικευμένης κατασκευής ελέγχει και στηρίζει την σπονδυλική 
στήλη.
Μπορεί να βελτιώσει και να διορθώσει την στάση του σώματος.

Διαδικασία κατασκευής :
Αποτύπωση μορφής σώματος με δυνατότητα διαμόρφωσης ιδανικού πλαισίου 
στήριξης.
Ψηφιοποίηση σχήματος του σώματος για δημιουργία βάσης καθίσματος.
Κατασκευή πλαστικής βάσης καθίσματος , από εμάς βασισμένης στην ψηφιακή 
αποτύπωση.
    α.Το ειδικό κάθισμα διαθέτει εσωτερικά μαλακό αφρώδες υλικό και επενδύεται 
εξωτερικά με αδιάβροχο ή βαμβακερό ύφασμα ή δερματίνη.
    β. Δυνατότητα τοποθέτησης σε αναπηρικό αμαξίδιο , τροχοφόρες βάσεις , 
κάθισμα αυτοκινήτου ή οποιοδήποτε άλλο επιθυμητό σημείο.
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Βάση καθισμάτων εσωτερικού χώρου Nandu Frame

Κωδικός προϊόντος: 121019
Επιφάνεια σύνδεσης για προσαρμογή καθίσματος.
Αντίστροφη τοποθέτηση καθίσματος (προς τη μεριά του συνοδού).
Εύκολη αποσύνδεση καθίσματος.
Ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος.
Μπροστινοί τροχοί σταθεροί ή περιστρεφόμενοι συμπαγείς ή με αέρα.
300mm οπίσθιοι τροχοί με αέρα ή συμπαγείς.
Ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος εργονομική χειρολαβή
Ύψος βάσης από το έδαφος 16-31 ή 26-41
Συνολικό πλάτος βάσης 50
Συνολικό μήκος βάσης  56
Ανάκληση καθίσματος  8°
Βάρος 7 κιλά
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 50 κιλά

Παιδική τροχήλατη βάση εσωτερικού χώρου 
ROOMY
Κωδικός προϊόντος: 120615

Tροχήλατη βάση εσωτερικού χώρου για παιδικά καθίσματα.
Ρυθμιζόμενο ύψος.
Ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος.

Περιλαμβάνονται:
Επιφάνεια σύνδεσης καθίσματος με την βάση 
Σετ υποποδίου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Γραμμική ρύθμιση γωνίας καθίσματος (tilt): 0° – 35°
Ελάχιστο ύψος βάσης (cm): 24
Μέγιστο ύψος βάσης (cm): 68
Μέγιστο μήκος (cm): 90
Μέγιστο φάρδος (cm): 60
Περιστρεφόμενοι τροχοί με ποδόφρενα: 4
Βάρος (χωρίς το κάθισμα) (kg): 17
Μέγιστο φορτίο (kg) (μαζί με το κάθισμα): 70

Παιδική τροχήλατη βάση TOM 4 CSI

Κωδικός προϊόντος: 120781
Επιφάνεια σύνδεσης για προσαρμογή καθίσματος.
Αντίστροφη τοποθέτηση καθίσματος (προς τη μεριά του συνοδού).
Εύκολη αποσύνδεση καθίσματος.
Ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος.
Μπροστινοί τροχοί σταθεροί ή περιστρεφόμενοι συμπαγείς ή με αέρα.



Επιφάνεια σύνδεσης για προσαρμογή καθίσματος.
Αντίστροφη τοποθέτηση καθίσματος (προς τη μεριά του συνοδού).
Εύκολη αποσύνδεση καθίσματος.
Ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος.
Μπροστινοί τροχοί σταθεροί ή περιστρεφόμενοι συμπαγείς ή με αέρα.
300mm οπίσθιοι τροχοί με αέρα ή συμπαγείς.
Ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος εργονομική χειρολαβή
Ύψος βάσης από το έδαφος 16-31 ή 26-41
Συνολικό πλάτος βάσης 50
Συνολικό μήκος βάσης  56
Ανάκληση καθίσματος  8°
Βάρος 7 κιλά
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 50 κιλά
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Τρίτροχη βάση εξωτερικού χώρου Buggy

Παιδική τροχήλατη βάση DENVER

Βάση καθισμάτων εσωτερικού χώρου Nandu Frame

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

120784

120617

121019

Γραμμική ρύθμιση γωνίας καθίσματος (tilt): 10° – 25°
Συνολικό μήκος (cm): 10
Συνολικό φάρδος (cm): 69
Ύψος έως επιφάνεια προσαρμογής καθίσματος (cm): 52.50
Ρυθμιζόμενη χειρολαβή καθ’ύψος
Φουσκωτοί τροχοί εμπρός και πίσω
Οπίσθιοι τροχοί αποσπώμενοι
Καλάθι αγορών
Μέγιστο φορτίο (kg) (μαζί με το κάθισμα): 60

 Ρυθμιζόμενο ύψος βάσης.
Ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος.
Εμπρός και πίσω τροχοί με φρένα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Βάση καθίσματος με έδαφος (cm): 26-55 / 26-54 / 26-53
Γωνία βάσης καθίσματος (cm): -10° / 35°
Συνολικό μήκος (cm): 67
Συνολικό φάρδος (cm): 51
Ύψος όταν πτύσσεται (cm): 32
Βάρος (kg): 9
Μέγιστο βάρος χρήστη + 5kg κάθισμα (kg): 25 - 50
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Πτυσσόμενη βάση καθίσματος ειδικής κατασκευής 
Rookie
Κωδικός προϊόντος: 121564

Πτυσσόμενη βάση καθίσματος ειδικής κατασκευής από αλουμίνιο για εσωτερική 
και εξωτερική χρήση.
Είναι πτυσσόμενο και με ρυθμιζόμενη κλίση καθίσματος και πλάτης μαζί 
Ή βάση είναι πτυσσόμενη για εύκολη αποθήκευση καθώς επίσης μπορούν να 
αφαιρεθούν και οι ρόδες της.
Αποσυναρμολογείτε εύκολα και γρήγορα χωρίς καμία προσπάθεια
Βάρος: 10,5 kg (χωρίς τροχούς, πλάκα ποδιού και πλάκα καθίσματος)
Βάρος χρήστη: μέχρι 120 kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Πλάτος καθίσματος σε cm: 28, 32, 36, 40, 44
Βάθη καθισμάτων σε cm: Gr. 1: 32 cm, Gr. 2: 40 cm (προαιρετικό)
Ύψος πλάτης σε cm: 45
Ύψος καθίσματος: 45,5-50,5 εκ
Τροχός κίνησης: 20 “, 22” ή 24 “
Ελαστικά: 20 “x1”, 22 “x1”, 22 “x1, 24” x1 “, 24” x1
Τιμόνι: 4 “/ 5” / 140 mm / 6 “/ 7”

Τροχήλατη βάση καθίσματος για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση Racer
Κωδικός προϊόντος: 121563

Τροχήλατη βάση καθίσματος για εσωτερική και εξωτερική χρήση, αλουμίνιο, 
πτυσσόμενο και πλήρως προσαρμόσιμο με εξαρτήματα,
ανάλογα με τις ανάγκες. Εξίσου ελαφρύ χάρη στο πλαίσιο από αλουμίνιο, που 
ζυγίζει 11 κιλά (χωρίς τους τροχούς) αλλά με χωρητικότητα φορτίου μέχρι 90 κιλά. 
Διαθέτει προστατευτικό τροχών.
Διατίθεται σε 3 μεγέθη.

Bάση καθισμάτων εσωτερικού χώρου

Κωδικός προϊόντος: 121020
Ή βάση καθισμάτων Strong Base, της R82 είναι μία απλή, σταθερή και στιβαρή 
βάση εσωτερικού χώρου, κατάλληλη για μεγαλύτερα καθίσματα ειδικής 
κατασκευής.
Τα καθίσματα μπορούν να τοποθετηθούν στη βάση είτε απευθείας, είτε μέσω 
ειδικού αντάπτορα, για την εύκολη αλλαγή βάσεων. 
Ή Strong Base διαθέτει 4 τροχούς για εύκολη οδήγηση και ευελιξία.

 Ή βάση διατίθεται σε ένα μέγεθος και σε 2 διαφορετικές εκδόσεις: με χειροκίνητη 
ρύθμιση ύψους ή ρύθμιση ύψους μέσω μανιβέλας.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο της βάσης ανέρχεται στα 120 κιλά.a
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Κωδικός προϊόντος:

Τροχήλατη βάση για κάθισμα προπλάσματος 
B2

119921
Τροχήλατη βάση για κάθισμα προπλάσματος για εσωτερική και εξωτερική χρήση, 
κατασκευασμένο από αλουμίνιο, με πτυσσόμενη πλάτη και πλήρως προσαρμόσιμο 
με αξεσουάρ,
ανάλογα με τις ανάγκες. Πολύ ελαφρύ αλουμινένιο πλαίσιο μόνο με βάρος 9kg 
χωρίς αξεσουάρ. Με χωρητικότητα φορτίου μέχρι 90 κιλά και δύο μεγέθη για να 
διαλέξετε.
Διατίθετε με μεσαίους τροχούς.
Ανάκληση πλάτης από -5 ° έως 35 ° με μπουκάλα αερίου. 
Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης και καθίσματος μαζί (tilt)  από 90 ° και 120 °

Τροχήλατη βάση για κάθισμα ειδικής κατασκευής για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση, αλουμίνιο, πτυσσόμενο και πλήρως προσαρμόσιμο με εξαρτήματα,ανάλογα 
με τις ανάγκες.  Διαθέτει μηχανική ανάκληση πλάτης και καθίσματος μαζί (tilt). 
Επιπλέον έχει κάλυμμα στους πίσω τροχούς, το ιποπόδιο μπορεί να διπλωθεί και 
οι μποστινοί τροχοί είναι με πιρούνι αλουμινίου.
Βάρος:από 12 κιλά (χωρίς κινητήριους τροχούς)
Βάρος χρήστη: μέχρι 120 kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγεθος καρέ: 0, 1, 2, 3
Θέση γωνίας κλίσης: -5˚ έως 30˚Γωνία κλίσης πίσω: 90˚ έως 120˚
Ύψος καθίσματος (ανάλογα με το μέγεθος της μοτοσυκλέτας): 44 εκ
Πίσω τροχός: 12 “/ 16” / 20 “/ 22” / 24 “
Εμπρός τροχός: 140 mm / 6 “/ 7”

Τροχήλατη βάση με μηχανική ανάκλιση πλάτης Tourer

Κωδικός προϊόντος: 121566

Τροχήλατη βάση με μεσαίους τροχούς και πτυσσόμενη 
πλάτη Cruiser
Κωδικός προϊόντος: 121565

Τροχήλατη βάση με μεσαίους τροχούς εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, 
αλουμίνιο πλήρως προσαρμόσιμο με εξαρτήματα. Έχει συνολική ανάκληση πλάτης 
και καθίσματος μαζί με μπουκάλα αερίου. Διαθέτει πτυσσόμενη πλάτη που 
λειτουργεί με μπουκάλα αερίου καθώς επίσης και φρένα συνοδού.

Βάρος από 12 κιλά (με τροχούς)
Bάρος χρήστη έως 90 κιλά
Θέση γωνίας κλίσης: -5˚ έως 30˚
Γωνία κλίσης πίσω: 90˚ έως 120˚
Ύψος καθίσματος (ανάλογα με το μέγεθος): 44 εκ
Τροχός κίνησης: 12 “/ 16”
Τιμόνι: 140 mm
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Βάση εξωτερικού χώρου High-Low

Κωδικός προϊόντος: 121017
H βάση καθισμάτων High-Low της R82 είναι μια σταθερή βάση για καθίσματα, με 
λειτουργία ρύθμισης ύψους από το έδαφος στην επιφάνεια εργασίας, με τρόπο 
ιδιαίτερα φιλικό για τον χρήστη.
Ή High-Low διατίθεται ως βάση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Ή βάση 
εσωτερικού χώρου διαθέτει μικρούς τροχούς, ο καθένας με δυνατότητα 
κλειδώματος, ενώ η βάση εξωτερικού χώρου διαθέτει μεγάλους τροχούς με 
ποδόφρενο.

 Ή βάση διατίθεται επίσης με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους μέσω μπουκάλας 
αερίου ή ηλεκτρικού μηχανισμού. Μπορούν να τοποθετηθούν διάφορα καθίσματα 
της R82, όπως το Panda Futura.
Ή High-Low διατίθεται σε 3 μεγέθη. Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανέρχεται 
στα 60 κιλά.

Παιδική τροχήλατη βάση DURANGO 
εξωτερικού χώρου
Κωδικός προϊόντος: 120618

Ρυθμιζόμενο ύψος βάσης.
Ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος.
200mm μπροστινοί τροχοί συμπαγείς.
300mm οπίσθιοι τροχοί με αέρα.
Ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος και αποσπώμενη εργονομική χειρολαβή.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Βάση καθίσματος με έδαφος (cm): 33,5-67,5 / 33,5-66,5 / 38-65,5
Γωνία βάσης καθίσματος (cm): -10° / 35°
Συνολικό μήκος (cm): 95
Συνολικό φάρδος (cm): 64,5
Ύψος όταν πτύσσεται (cm): 47,5
Βάρος (kg): 16
Μέγιστο βάρος χρήστη + 5kg κάθισμα (kg): 25 - 50

Bάση καθισμάτων Stingray Frame

Κωδικός προϊόντος: 121018
H βάση καθισμάτων Stingray Frame της R82 είναι μια βάση με δυνατότητα 
περιστροφής κατά 180˚, ενώ το παιδί βρίσκεται πάνω στο κάθισμα.
Με τη λειτουργία αυτή, το παιδί μπορεί να είναι στραμμένο προς την κατεύθυνση 
της κίνησης ή να βρίσκεται σε οπτική επαφή με τον συνοδό.
 Ή βάση διαθέτει στοιχεία ανθρακονήματος, είναι πολύ εύκολη στην οδήγηση, 
καθώς διαθέτει καταπληκτικές αναρτήσεις και σταθερά φρένα, για τη μέγιστη 
ασφάλεια. Ή Stingray Frame διατίθεται σε ένα μέγεθος, με περιστρεφόμενους 
εμπρόσθιους τροχούς. Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο της βάσης ανέρχεται στα 
40 κιλά.
Περιλαμβάνεται και ο αντάπτορας του καθίσματος.
Ύψος καθίσματος από το έδαφος    52
Πλάτος βάσης     59
Μήκος βάσης με περιστρεφόμενους εμπρόσθιους τροχούς 74
Μήκος βάσης με μεγάλους εμπρόσθιους τροχούς  84
Ύψος χειρολαβής ώθησης    100,103,106
Μήκος βάσης, αναδιπλωμένη    90
Ύψος, αναδιπλωμένη     49
Βάρος βάσης     13,5 κιλά 
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Βάση καθισμάτων Multi Frame

Κωδικός προϊόντος: 121015
Ή βάση καθισμάτων Multi Frame της R82 είναι μία πρωτοποριακή, ελαφριά και 
εύκολη στους ελιγμούς βάση.
Είναι συμβατή με καθίσματα ειδικής κατασκευής. 
Διαθέτει λειτουργία ανάκλισης καθίσματος, η οποία πραγματοποιείται εύκολα και 
χωρίς κόπο.
 Ή βάση Multi Frame συμμορφώνεται βάσει του ISO 7176-19 για την ασφαλή 
μεταφορά της σε οχήματα.
Στην τιμή περιλαμβάνετε αντάπτορας βάσης για την προσθαφαίρεση του 
καθίσματος και ο αντάπτορας καθίσματος.

Τροχήλατη βάση καθίσματος ειδικής 
κατασκευής

119927
 Τροχήλατη βάση καθίσματος ειδικής κατασκευής εσωτερικής χρήσης.
Το ύψος είναι ρυθμιζόμενο χωρίς ρυθμιζόμενη κλίση καθίσματος και πλάτης.
Με βάρος 7,5 kg και χωρητικότητα φορτίου μέχρι 70 kg.
Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων για να διαλέξετε.
Διαθέτει τροχούς με φρένα.

Bάση καθισμάτων εσωτερικού χώρου High-
Low-x
Κωδικός προϊόντος: 121021

H βάση καθισμάτων High-Low της R82 είναι μια σταθερή βάση για καθίσματα, με 
λειτουργία ρύθμισης ύψους από το έδαφος στην επιφάνεια εργασίας, με τρόπο 
ιδιαίτερα φιλικό για τον χρήστη.
Ή High-Low διατίθεται ως βάση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Ή βάση 
εσωτερικού χώρου διαθέτει μικρούς τροχούς, ο καθένας με δυνατότητα 
κλειδώματος, ενώ η βάση εξωτερικού χώρου διαθέτει μεγάλους τροχούς με 
ποδόφρενο.
Ή βάση διατίθεται επίσης με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους μέσω μπουκάλας 
αερίου ή ηλεκτρικού μηχανισμού. Μπορούν να τοποθετηθούν διάφορα καθίσματα 
της R82, όπως το Panda Futura.
Συμπεριλαμβάνεται και ο αντάπτορας του καθίσματος
Ή High-Low διατίθεται σε 3 μεγέθη. Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανέρχεται 
στα 60 κιλά.
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Καρέκλα δραστηριοτήτων Tweetie

120494
Χαμηλή η υψηλή ορθοστατική καρέκλα υποστήριξης. Το ύψος της καρέκλας 
επιτρέπει την κατάλληλη εργονομία του φροντιστή στην ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων. Καρέκλα πολλαπλών λειτουργιών με υψηλή προσαρμογή στον 
χρήστη. Καρέκλα με ξύλο σημύδας με κίτρινη ταπετσαρία, HD πολυουρεθάνης και 
memory foam.
Κλίση πλάτης: 95º-130º
Ύψος πλαϊνού: 0-17
Κλίση υποποδίου: 90º - 150º
Ύψος υποποδιου: 20 - 40
Μέγιστο βάρος χρήστη: 50kg

Καρέκλα δραστηριοτήτων Simba

120498
 Μεσαία / υψηλή υποστήριξη στάσης. Ενισχυμένο ύψος καθίσματος για 
να επιτρέψει την καλύτερη εργονομία του φροντιστή στις δραστηριότητες. 
Πολυλειτουργική καρέκλα με υψηλή προσαρμογή στον χρήστη.
Ξύλινη καρέκλα για τοποθέτηση του παιδιού, ρυθμιζόμενη στο ύψος βάση 
στήριξης για τα πόδια 
    Διαχωριστής σκελών
    Προσκέφαλο (προαιρετικό) 

Κωδικός προϊόντος:

Καρέκλα δραστηριοτήτων Minnie

120491
Καρέκλα από ξύλο σημύδας για υποστήριξη χαμηλού / μεσαίου κορμού. Το σχετικά 
χαμηλό ύψος καθίσματος επιτρέπει την ενσωμάτωση του παιδιού με άλλα παιδιά 
που κάθονται στο ίδιο επίπεδο.
Με κόκκινη ταπετσαρία, πολυουρεθάνη HD και memory foam.

Λειτουργίες:
    Κλίση του καθίσματος
    Πόδια με ρυθμιζόμενο ύψος
    Κλίση πλάτης (95º - 105º)
    Ρύθμιση βάθους καθίσματος (4cm)
    Ρύθμιση βραχιόνων σε ύψος και γωνία
    Απόσταση καθίσματος από το έδαφος: 26-28
    Κλίση καθίσματος: 95º - 105º
    Ύψος πλάτης: 39,5 - 43,5
    Ύψος πλαϊνού: 0 - 17
    Μέγιστο βάρος χρήστη: 50 kg
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Νούμερο Όνομα  Χρώμα  Ύψος “Α”
A110 Βρεφικό Κοντό Άσπρο  Κάτω από 1 Χρόνο
A120 Βρεφικό Κανονικό Μαύρο  Κάτω από 1 Χρόνο
A210 Παιδικό Tot Γκρί 1 έως 3 Χρόνια
A220 Παιδικό Κοντό Ροζ  3 έως 5 Χρόνια
A230 Παιδικό Κανονικό Γαλάζιο  5 και άνω Χρόνια
A310 Ενηλίκων Πολύ κοντό Μωβ  4.5 εκ
A320 Ενηλίκων κοντό Μπλε  5.7 εκ
A330 Ενηλίκων κανονικό Πορτοκαλί  7.6 εκ
A340 Ενηλίκων ψηλό Πράσινο  9.5 εκ
A350 Ενηλίκων Πολύ κοντό Κίτρινο  11.4 εκ

AUSTIN Kολάρο και Επένδυση (Σετ)

Miami-Memphis Κολάρο

One Piece Collar

PHOENIX-PHILADELPHIA Κολάρο

Περιλαμβάνει προσθαφαιρούμενα μαξιλαράκια που αφαιρούν την υγρασία και 
εξασφαλίζουν ότι ο ασθενής είναι καθαρός και άνετος καθώς αποτρέπουν τον 
ερεθισμό στο δέρμα .

Περιλαμβάνει προσθαφαιρούμενα μαξιλαράκια που αφαιρούν την υγρασία και 
εξασφαλίζουν ότι ο ασθενής είναι καθαρός και άνετος καθώς αποτρέπουν τον 
ερεθισμό στο δέρμα .

Το κολάρο One Piece είναι ένα ολοκληρωμένο καλούπι από υψηλής ποιότητας 
πολυαιθυλένιο με γέμισμα αφρού και διαθέτει την πατέντα της εταιρείας μας 
ως προς την στήριξη του σαγονιού .

Ή μοναδική οπή στο σημείο της τραχείας επιτρέπει στους ειδικούς της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης να εκτελούν ταχύτατα την παρακολούθηση
των σφυγμών της καρωτίδας και τις επείγουσες τραχειοτομές καθώς προσφέρει 
ακινητοποίηση του τραχήλου . 

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

115791

115746

115763

115653
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Select - Patriot Κολάρο

Αυχενικά κολάρα σκληρά

Αυχενικό κολάρο μαλακό

Βρεφικό-παιδικό κολάρο αυχένα

Το κολάρο Select είναι ένα ολοκληρωμένο καλούπι από υψηλής ποιότητας 
πολυαιθυλένιο με γέμισμα αφρού και διαθέτει την πατέντα της εταιρείας μας 
ως προς την στήριξη του σαγονιού . Ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος ώστε να εφαρμόζει  
σχεδόν πάντα σε όλους τους ενήλικες (4 θέσεις) και σε όλα  ή αποθήκευση 
καθώς ο χώρος είναι περιορισμένος.

 Το αυχενικό κολλάρο σκληρό αποτελείται από 2 κομμάτια ώστε να δίνει τη 
δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος. Συγκρατεί την αυχενική μοίρα σε ουδέτερη 
θέση. Πωλείται και με μεταλλικά στοιχεία και/ή ρυθμιζόμενο υποσιάγωνο.

SMALL:  25-33 cm
MEDIUM:  33-41 cm
LARGE : 41-47 cm

Αυχενικό κολάρο μαλακό από αφρώδες υλικό με πυκνότητα 40kg ανά κυβικό.
Είναι ντυμένο με αντιαλλεργικό και βαμβακερό ύφασμα χρώμτος μπεζ.
Διατίθεται σε τρία χρώματα: λευκό, μαύρο & μπεζ
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να κατασκευάσουμε άλλο μέγεθος.

 Βρεφικό-παιδικό αυχενικό κολάρο μαλακό από αφρώδες υλικό με πυκνότητα 
40kg ανά κυβικό.
Είναι ντυμένο με αντιαλλεργικό και βαμβακερό ύφασμα χρώμτος μπεζ.
Μπορούμε να κατασκευάσουμε οποιοδήποτε άλλο μέγεθος.

115769

101312

101315

101412
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 Προστατευτικός νάρθηκας μύτης, 
από θερμοπλαστικό υλικό χαμηλής 
τήξης, διαμορφώσιμο σε ζεστό νερό 
θερμοκρασίας 80oC. Τοποθετείται 
και διαμορφώνεται απ’ ευθείας στον 
Ασθενή. Προαιρετικά συγκρατείται με 
ιμάντες περιμετρικά της κεφαλής.

Διαστάσεις:
Ύψος: 7 εκατοστά
Φάρδος Μικρής Πλευράς: 6 εκατοστά
Φαρδος Μεγάλης Πλευράς: 7 εκατοστά

Παχος: 3 χιλιοστά

 Προστατευτική μάσκα μύτης, η 
οποία προσφέρει μέγιστη προστασία. 
Κατασκευασμένη από άκαμπτο πλαστικό, 
με εσωτερικό μαλακό προστατευτικό, και 
ρυθμιζόμενες δέστρες.
Ιδανικό για διάφορα αθλήματα όπως: 
Μπάσκετ, Ποδόσφαιρο, Πάλη, Καράτε, 
κλπ.

Μέγεθος μάσκας:
Μέγεθος  Διαστάσεις μύτης
S  1,8 - 2,3 cm
M  2,3 - 2,8 cm
L  2,8 - 3,4 cm

Προστατευτικό κράνος κεφαλής από 
υποαλλεργικό, αναπνεόμενο και 
αντιμηκροβιακό ύφασμα, με δυνατότητα 
ρύθμισης στο σαγόνι.

Αντιστοιχία μεγεθών με περιφέρεια 
κεφαλής.
Small: 40-45
Medium: 46-51
Large: 52-55
X-large: 56-60

 Ή θεραπεία με πίεση χρησιμοποιείτε για 
τις υπερτροφικές ουλές των χηλοειδών 
από το 1970, ωστόσο αυτού του τύπου 
η θεραπεία δεν είναι καινούργια στην 
διαχείριση τέτοιων παραμορφώσεων. 
Αυτού του είδους ο μηχανισμός 
προσφέρει αρνητική πίεση για να 
επαναφέρει το αυτί στην φυσική του 
κατάσταση. Συνήθως η θεραπεία διαρκεί 
25 μέρες.

Αποτελείται από ένα μονοκόμματο ή δύο 
μαξιλαράκια σιλικόνης που εξυπηρετούν σαν πίεστρο στην επιθυμητή 
περιοχή, κατασκευασμένο ανά περίπτωση και μια μεταλλική κατασκευή η 
οποία με ειδικό μηχανισμό ρυθμίζει την πίεση στη επιθυμητή επιφάνεια.

Προστατευτική μάσκα μύτης

Νάρθηκας ρινός - μύτηςΠροστατευτικό κράνος κεφαλής υφασμάτινο

Πίεστρο αυτιού για χηλοειδές

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:104131

114630 102781

103332

Βρεφικό κράνος πλαγιοκεφαλίας

Κωδικός προϊόντος: 101411
Κατασκευάζεται ανά περίπτωση κατόπιν λήψης μέτρων. Διαθέτει μαλακή 
επένδυση από αφρώδες υλικό στο εσωτερικό του, ενώ το εξωτερικό είναι από 
θερμoπλαστικό υλικό.

Το νεογνικό κράνος ασκεί τις απαραίτητες πιέσεις στα σημεία που προεξέχουν και 
συγχρόνως αποφορτίζει τις πεπλατυσμένες περιοχές. Ο χρόνος χρήσης εξαρτάται 
από το βαθμό ασυμμετρίας και την ηλικία του βρέφους όταν αρχίζει τη θεραπεία. 
Όσο πιο μικρό είναι το βρέφος τόσο πιο εύκολα πλάθονται τα κόκκαλά του.

Είναι επίσης κατάλληλο για την αντιμετώπιση της κρανιακής πηγής, δηλαδή ένα 
σημείο που τα οστά του κρανίου δεν είναι τελείως ενωμένα (αλλίως τρύπα στο 
κεφάλι ή μαλακό σημείο). Τα οστά των παιδιών ενώνονται πλήρως σε ηλικία 
περίπου 2 ετών, ενώ μέχρι τότε δε θα πρέπει να πιεστεί δυνατά. Εάν παρατηρηθεί 
κάποιο εξόγκωμα ή βαθούλωμα σε εκείνα τα σημεία ο γιατρός μπορεί να προτείνει 
το βρεφικό κράνος.

Μία άλλη λειτουργία του κράνους είναι η προστασία που παρέχει από τα 
χτυπήματα από πτώσεις, κλπ.
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Σταθεροποιεί την αυχενική και την άνω 
θωρακική μοίρα με πρόσθετη ινική 
υποστήριξη.
Εγκλωβίζει την ινιακή χώρα για μέγιστο 
έλεγχο
Δεν απαιτούνται εργαλεία για τη 
ρύθμιση του ύψους.
Διαθέτει ανατομικό ιμάντα για το 
μέτωπο.
Κατάλληλο για αξονικό τομογράφο.

Μέγεθος    Ύψος*
Βρεφικό     15.25-20.50cm
Παιδιατρικό   23.00-30.00cm
Μικρόσωμου Ενηλικου  25.50-30.75cm
Ενηλίκου    26.75-35.75cm

*από το πιγούνι ως το κάτω μέρος του νάρθηκα

Σταθεροποιεί την αυχενική και την άνω 
θωρακική μοίρα με πρόσθετη ινική 
υποστήριξη.
Εγκλωβίζει την ινιακή χώρα για μέγιστο 
έλεγχο
Δεν απαιτούνται εργαλεία για τη 
ρύθμιση του ύψους.
Διαθέτει ανατομικό ιμάντα για το 
μέτωπο.
Κατάλληλο για αξονικό τομογράφο.

 
Μέγεθος    Ύψος*
Βρεφικό     15.25-20.50cm
Παιδιατρικό   23.00-30.00cm
Μικρόσωμου Ενηλικου  25.50-30.75cm
Ενηλίκου    26.75-35.75cm
*από το πιγούνι ως το κάτω μέρος του νάρθηκα

Κατάλληλος και για αξονική τομογραφία
Παρέχει σταθεροποίηση της αυχενικής 
και θωρακικής μοίρας
Ειδική σχεδίαση με εύκολη εφαρμογή
Εχει αφαιρούμενες επενδύσεις και 
μαξιλαράκια για τα μάγουλα.
Διαθέτει πρόσθιο και οπίσθιο ορθοστάτη

Ρυθμιζόμενου ύψους
Μέγεθος  Ύψος*
Pediatric  23-28 cm
Small  28-33 cm
Regular  33-41 cm

*από το πιγούνι ως το κάτω μέρος του νάρθηκα

Για την προστασία της μύτης ή και άλλων 
σημείων του προσώπου. Κατασκευάζεται 
ανά περίπτωση, από θερμοπλαστικό 
υλικό ή ρητίνη προαιρετικά με εσωτερική 
αφρώδη επένδυση. Συγκρατείται με 
ιμάντες περιμετρικά της κεφαλής.

Ή κατασκευή από ρητίνη προσθέτει 
αντοχή στη μάσκα και μειώνει το βάρος.

Αφήνει ελεύθερα τα μάτια, όπως  τη 
μύτη και το στόμα επιτρέποντας σας να 

αναπνέετε ελεύθερα.

Επιτυγχάνει σταθεροποίηση και έλξη του 
αυχένος.
Επιτυγχάνει σταθεροποίηση θωρακικής 
μοίρας.
Προσφέρει μεγάλου εύρους στήριξη.
Επιτυγχάνει πρώιμη κινητοποίηση του 
ασθενούς.
Συντομεύει το χρόνο νοσοκομειακής 
περίθαλψης.
Συνδράμει στην αποφυγή των 
νευρολογικών, αναπνευστικών, 
γαστρεντερολογικών επιπλοκών.

Δεν περιορίζει την κινητικότητα των άνω άκρων.
Σε περίπτωση επιπλοκών το σύστημα μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και 
γρήγορα.
Τα υλικά είναι συμβατά με την αξονική και την μαγνητική τομογραφία.
Προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα στον ασθενή.

    Κατάλληλος και για αξονική 
τομογραφία
    Παρέχει σταθεροποίηση της αυχενικής 
και θωρακικής μοίρας
    Ειδική σχεδίαση με εύκολη εφαρμογή
    Εχει αφαιρούμενες επενδύσεις και 
μαξιλαράκια για τα μάγουλα.
    Διαθέτει πρόσθιο και οπίσθιο 
ορθοστάτη
    Ρυθμιζόμενου ύψους

Μέγεθος  Ύψος
Pediatric  23-28 cm
Small  28-33 cm
Regular  33-41 cm

Παιδικός αυχενικός νάρθηκας Johnson CTO

Αυχενικός νάρθηκας Johnson CTO

Προστατευτική μάσκα μύτης - προσώπου

Σύστημα μη επεμβατικής αυχενικής στήριξης 
Halo - Lerman

Νάρθηκας αυχένα CTO Lerman Minerva

Trulife CTO Lerman Minerva Νάρθηκας αυχένα

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

100852

103994

104017

103632

101324

102935
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Διαθέτει 4 μπανέλες για καλύτερη 
συγκράτηση και 2 πλάγιες 
αυτοκόλλητες ενισχύσεις για να 
ρυθμίζεται ο βαθμός της πίεσης.
Το ύψος της είναι 29 εκατοστά πίσω 
και 15 εκατοστά μπροστά.
Μεγέθη:
S  80 - 90 εκ.
M  91 - 100 εκ.
L  101 - 110 εκ.
XL  111 - 125 εκ.

Ζώνη οσφύος που χρησιμοποιείται 
για τη συγκράτηση και υποστήριξη 
της οσφυικής χώρας. Διαθέτει 4 
μπανέλες.

Το ύψος εμπρός είναι 18εκ και πίσω 
24εκ.
Τα προεπιλεγμένα μήκη είναι 75cm, 
80cm, 85cm, 90cm, 95cm, 100cm, 
105cm, 110cm, 115cm, 120cm, 
125cm, 130cm

Ζώνη οσφύος ανατομική Neoprene, η 
οποία διαθέτει ανατομικό σχήμα για 
καλύτερη εφαρμογή.
Το ύψος της είναι 21 εκατοστά πίσω 
και 18 εκατοστά εμπρός.
Το μέγεθος προκύπτει από τη 
μέτρηση της περιφέρειας των γοφών.
Μεγέθη:
S: 80 - 90 εκ.
M: 91 - 100 εκ.

 Είναι ένα γιλέκο υποστήριξης για την 
σταθεροποίηση του στήθους μετά 
από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. 
Επιτρέπει στον ασθενή να αναπνέει 
κανονικά και μειώνει την δυσφορία 
που νιώθει όταν βήχει. 
Διαθέτει εύκολη προσαρμογή για να 
ταιριάζει με όλους τους ασθενείς. 
Κατασκευασμένη από υλικό που 
αναπνέει και μπορεί να πλυθεί.

Ελαστική ζώνη πλευρών αεριζόμενη 
με 16εκ οπίσθιο ύψος και 12εκ 
εμπρόσθιο 
Ιδανική για την αποθεραπεία σε  
Θλάσεις, Κακώσεις, Κατάγματα 
Πλευρών. 
Δυνατότητα τοποθέτησης μπανελών.
Μπορεί να γίνει ειδική κατασκευή σε 
οποιαδήποτε διάσταση αναφορικά 
με το ύψος ή το μήκος.

Ελαστική ζώνη πλευρών με 16εκ 
οπίσθιο ύψος και 12εκ εμπρόσθιο 
Ιδανική για την αποθεραπεία σε  
θλάσεις, κακώσεις, κατάγματα 
πλευρών. 
Δυνατότητα τοποθέτησης μπανελών.
Μπορεί να γίνει ειδική κατασκευή σε 
οποιαδήποτε διάσταση αναφορικά 
με το ύψος ή το μήκος.

 Χρησιμοποιείται κυρίως στις 
περιπτώσεις παχύσαρκων, όπου 
λόγω μεγάλης κοιλιακής πίεσης 
πετάγεται έξω ο ομφαλός, ή σε 
νεογέννητα.
Το ύψος είναι 12 εκ..
Διατίθεται σε μεγέθη:
70 εκ. - 130 εκ. ανά 5 εκ.

Bρεφικό: 30 εκ. - 40 εκ. και ύψος 6 εκ.

 Ζώνη οσφύος ανατομική, 
αυτοκόλλητη, με μπανέλες για ακόμα 
καλύτερη στήριξη.
    Ύψος 22 εκ.
    4 μπανέλες πίσω

Τα προεπιλεγμένα μήκη είναι 
(μέτρηση σε cm): 75, 80, 85, 90, 95, 
100, 105, 110, 115, 120, 125, 130.

Ζώνη οσφύος Neoprene με πλάγιες δέστρες και 
μπανέλες

Ζώνη αυτοκόλλητη ανατομική 23cm/4 
μπανέλες με αεριζόμενο λάστιχο

Ζώνη οσφύος ανατομική Neoprene

Ζώνη θωρακοτομής με χειρολαβές ασφάλισης 
Ecoprim

Ελαστική ζώνη πλευρών αεριζόμενη με 16εκ 
οπίσθιο ύψος και 12εκ εμπρόσθιο

Ελαστική ζώνη πλευρών με 16εκ οπίσθιο ύψος 
και 12εκ εμπρόσθιο

Επίδεσμος ομφαλοκήλης Ζώνη ανατομική μονοκόμματη 22cm/4 μπανέλες

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

119384 119372

104482 101833

101866

101841

101867

114681
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 Ζώνη υποστήριξης για την 
σταθεροποίηση του στήθους μετά 
από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. 
Μειώνει την δυσφορία που νιώθει ο 
ασθενής όταν βήχει και του επιτρέπει 
να αναπνέει κανονικά.  
Διαθέτει εύκολη προσαρμογή για να 
ταιριάζει με όλους τους ασθενείς. 
Κατασκευασμένη από υλικό που 
αναπνέει και που μπορεί να πλυθεί.

 Ή τρύπα γίνεται κατά κανόνα στην 
μεσότητα της ζώνης, όσον αφορά στο 
ύψος, στην επιθυμητή πλευρά και με 
την διάμετρο που χρειάζεται για την 
εφαρμογή του σάκου.
Τα προεπιλεγμένα μήκη είναι από 70 
εκ. έως 130 εκ. (ανά 5 εκατοστά) και 
τα ύψη της ζώνης από 16 εκ. έως 40 
εκ. (ανά 2 εκατοστά). Είναι δυνατόν 
να γίνουν οποιεσδήποτε άλλες 
προσαρμογές ανά περίπτωση.

Μάλλινη ζώνη οσφύος η οποία 
είναι φορετή και αποτελείται από 
υποαλλεργικό, ελαστικό βαμβακερό 
υλικό. Είναι κατάλληλη για 
προληπτική και θεραπευτική χρήση.
    Ενδείκνυται για μετεγχειρητικές 
καταστάσεις και οσφυικές παθήσεις. 
Ιδιαίτερα όπου απαιτείται 
θερμότητα.
Μεγέθη ζωνών: 1 (60cm), 2 (70cm), 3 
(80cm), 4 (90cm), 5 (100cm).

Συγκρατεί τη κοιλιακή χώρα. 
Κατάλληλη μετά από εγχείρηση, 
εγκυμοσύνη, καισαρική, 
λιποαναρρόφηση, θλάσεις ή 
κακώσεις πλευρών, ισχιαλγία, 
οσφυαλγία.
Τα προεπιλεγμένα μήκη είναι από 
70 cm έως 130 cm ανά 5 cm και τα 
ύψη της ζώνης από 16 cm έως 40 cm 
ανά 2 cm.

Ή αεριζόμενη ζώνη συνίσταται για 
τους καλοκαιρινούς μήνες και για 
ελαφρύτερη συγκράτηση.
Κατάλληλη μετά από εγχείρηση, 
εγκυμοσύνη, καισαρική, 
λιποαναρρόφηση, θλάσεις ή 
κακώσεις πλευρών, ισχιαλγία, 
οσφυαλγία. Τα προεπιλεγμένα μήκη 
είναι από 70 cm έως 130 cm ανά 5 
cm και τα ύψη της ζώνης από 16 cm 
έως 40 cm ανά 2 cm.

 Στενή ζώνη οσφύος αλλά ιδιαίτερα 
ενισχυμένη, καθώς διαθέτει οπίσθια 
πλαστική λάμα μέσα σε νάιλον δίχτυ. 
Το ύψος της είναι πίσω 13cm κι 
εμπρός 9cm.
S: 80-90 cm
M:  91-100 cm
L: 101-110 cm
XL: 111-125 cm

Ζώνη θωρακοτομής με χειρολαβές ασφάλισης 
Ecoprim3

Ζώνη κολοστομίας

Ζώνη μάλλινη τύπου Gibeau Ζώνη μέσης μετεγχειρητική Standard με φάσες 
και Velcro

Ζώνη μέσης μετεγχειρητική αεριζόμενη με φάσες 
και Velcro

Ζώνη οσφύος Neoprene ενισχυμένη με λάμα

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

114682 101854

101855 101859

101860 101872

Ή ζώνη οσφύος τύπου Lombostat 
διαθέτει χιαστί ενίσχυση στην 
οσφυική χώρα με αποτέλεσμα να 
ενισχύεται η πίεση στη συγκεκριμένη 
περιοχή.
    Ύψος: 18 εκατοστά μπροστά και 24 
εκατοστά πίσω. 
    Μεγέθη (μέτρηση περιφέρειας 
γοφών σε εκατοστά): 75, 80, 85, 90, 
95, 100, 105, 110, 115, 120.

Ζώνη οσφύος τύπου Lombostat

Κωδικός προϊόντος: 101883

Το συγκεκριμένο σύστημα 
συγκράτησης πυέλου είναι 
κατασκευασμένο από μη-ελαστικό 
ανθεκτικό ύφασμα.

Μέγεθος   Διαστάσεις
Extra Small  60 -89 εκ.
Small   69 - 110 εκ.
Medium   81 - 125 εκ.
Large   91 - 152 εκ.
Extra Large  101 - 170 εκ.

Ζώνη συγκράτησης πυελού-ισχίων

Κωδικός προϊόντος: 101888
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 Ζώνη οσφύος που χρησιμοποιείται 
για τη συγκράτηση και υποστήριξη 
της οσφυικής χώρας. Είναι ανατομική 
ζώνη, πιάνει από πίσω την οσφυική 
μοίρα, αλλά αφήνει ελεύθερα τα 
πόδια προκειμένου να μπορεί ο 
ασθενής να κάθεται.
    Διαθέτει 4 μπανέλες.
    Το ύψος εμπρός είναι 18εκ και 
πίσω 24εκ.

Διαθέτει 4 μπανέλες αλλά και 
επιπλέον ενισχύσεις δεξιά & 
αριστερά που ρυθμίζονται με velcro.
Το ύψος εμπρός είναι 18cm και πίσω 
24cm.

Μεγέθη ζωνών (συνολικό μήκος σε 
εκατοστά):  70, 75, 80, 85, 90, 95, 
100, 105, 110, 115, 120, 125, 130.

 Ζώνη οσφύος ανατομική με 4 
μπανέλες και έχει επιπλέον ιμάντα 
που πιάνει όλη τη ζώνη, ενισχύει 
την πίεση στην οσφυϊκή χώρα και 
ασφαλίζει το κλείσιμο της.
    Το ύψος εμπρός είναι 18cm και 
πίσω 24cm.
Μεγέθη ζωνών (μέτρηση περιφέρειας 
γοφών cm): 75, 80, 85, 90, 95, 100, 
105, 110, 115, 120.

 Ζώνη ανατομική με μονοκόμματο 
λάστιχο (χωρίς φάσες) και επιπλέον 
ιμάντα που πιάνει όλη τη ζώνη, 
ενισχύει την πίεση στην οσφυϊκή 
χώρα και ασφαλίζει το κλείσιμο της.
    Διαθέτει 4 μπανέλες.
    Το ύψος εμπρός είναι 18 εκατοστά 
και πίσω 24 εκατοστά.
Μεγέθη (συνολικό μήκος ζώνης) σε 
εκατοστά: 75, 80, 85, 90, 95, 100, 
105, 110, 115, 120, 125, 130.

Ζώνη οσφύος τύπου Camp με 4 
μπανέλες στην οσφυϊκή χώρα και 
ελαστικές ενισχύσεις.

Μεγέθη ζωνών (συνολικό μήκος 
ζώνης) σε εκατοστά: 70, 80, 85, 90, 
95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130

Υψηλής συγκράτησης ζώνη τύπου 
Desseze, κατασκευασμένη από 80% 
ύφασμα και 20% ελαστικό υλικό.
    Περιλαμβάνει έξι μπανέλες.
    Το δέσιμό της είναι με ιμάντες και 
αγκράφες.
    Το ύψος εμπρός είναι 18 εκατοστά 
και πίσω 24 εκατοστά.
Μεγέθη μέτρηση περιφέρειας γοφών 
σε εκατοστά: 75, 80, 85, 90, 95, 100, 
105, 110, 115 και 120.

Ιδανική για μεγάλο εύρος 
προβλημάτων μέσης, καθώς μπορείτε 
να την ρυθμίσετε πολύ εύκολα από 
μικρή έως πλήρη στήριξη.
Είναι ανατομικού σχήματος ώστε να 
μπορείτε να κάθεστε ή να οδηγείτε 
όταν τη φοράτε.
Μεγέθη ζωνών (μέτρηση περιφέρειας 
γοφών και μέσης σε εκατοστά): 70, 
75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 
120, 125 και 130.

Ζώνη οσφύος ανατομική με 4 μπανέλες

Ζώνη τύπου Goldwait Αεριζόμενη

Ζώνη οσφύος με ενίσχυση και ιμάντες

Ζώνη οσφύος μονοκόματο λάστιχο με ενίσχυση 
και ιμάντες

Ζώνη οσφύος τύπου Camp

Ζώνη οσφύος τύπου Desseze Ζώνη οσφύος τύπου Goldwait

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

101868

101831

101876

101879 101880

104579 101882

 Ή ζώνη σπλαγχνόπτωσης έχει 
κούμπωμα στο πλάι και ρύθμιση 
πίσω. Όλη η εμπρόσθια επιφάνεια 
αποτελείται από ανθεκτικό ύφασμα. 
Με ιμάντες και μαξιλαράκι βοηθάει 
στην ανύψωση της κοιλιακής χώρας.

    Συνίσταται για πτώση μήτρας και 
περιπτώσεις χαλάρωσης κοιλιακής 
χώρας.

Ζώνη σπλαχνοπτώσεως κοιλιάς

Κωδικός προϊόντος: 101886
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Χαρακτηρίζεται από την άνεση και 
ευκολία του στο φόρεμα.
χωρίς να χρειάζεται το υπομήριο.
Το μέγεθος προκύπτει από τη 
μέτρηση της περιφέρεια οσφύος.
Διατίθεται σε μεγέθη:
SMALL  70 - 85 cm
MEDIUM  85 - 100 cm
LARGE  100 - 115 cm
XL  115 - 130 cm

ο έλασμα που διαθέτει, πιέζει και 
συγκρατεί την κήλη στη θέση της 
χωρίς να χρειάζεται το υπομήριο.

Διατίθεται σε μεγέθη: 
    S (70cm - 85cm)
    M (85cm - 100cm)
    L (100cm - 115cm)
    XL (115cm - 130cm)

Ή ζώνη Banana έχει σχεδιαστεί για 
να παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο στους 
φροντιστές που υποστηρίζουν τους 
ασθενείς με μεταφορές και
βοηθά στην αποτροπή της πτώσης 
και στην ευκολότερη μετακίνηση των 
ασθενών.
Ρυθμιζόμενο πλάτος 71cm - 115 cm 
για καλύτερη εφαρμογή

Γιλέκο μετεγχειρητικό θώρακος 
κατασκευασμένη από ύφασμα 
Βαμβακερό,αντιαλλεργικό, 
αντιεφιδρωτικό.
Διαθέτει μπανέλες πρόσθιες στο 
στέρνο με αυτοκόλλητο VELCRO για 
στήριξη και εφαρμογή.

Μέγεθος: S-M-L-XL-XXL
Περ. θώρακος σε εκ.: 85-95 / 95-105 
/105-115 /115-125/125-140

Ρυθμιζόμενα μαξιλαράκια με 
ρύθμιση και κλείσιμο στο πλάι.  
Διατίθεται σε μεγέθη: 70cm - 130cm 
ανά 5cm. (Περιφέρεια μέσης)

Με ρύθμιση και κλείσιμο στο πλάι.
Διατίθεται σε μεγέθη: 70cm-130cm 
ανά 5cm. (Περιφέρεια μέσης)

Κηλεπίδεσμος με έλασμα Κηλεπίδεσμος με έλασμα διπλός

Ζώνη χειρισμού Banana Μετεγχειρητικό γιλέκο θώρακος STERNAL SUP-
PORT

Κηλεπίδεσμος διπλός με προσθαφαιρούμενα 
μαξιλαράκια

Κηλεπίδεσμος διπλός με σταθερά μαξιλαράκια

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

121298 102487

102215 104461

102217 102218

με υπομήριο, κλείσιμο στο πλάι και 
ρύθμιση της πίεσης.

    Διατίθεται σε:
    Μεγέθη: 70cm-130cm ανά 5cm. 
(Περιφέρεια μέσης)
    Δεξί ή αριστερό

Είναι μονός, με υπομήριο και 
κλείσιμο στο πλάι και ρύθμιση της 
πίεσης.

Διατίθεται σε:
Μεγέθη: 70cm-130cm ανά 5cm (Το 
μέγεθος προκύπτει από τη μέτρηση 
της περιφέρεια οσφύος).
Δεξί ή αριστερό.

Κηλεπίδεσμος με προσθαφαιρούμενο μαξιλαράκι Κηλεπίδεσμος με σταθερό μαξιλαράκι

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:102219 102220
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 Κηλεπίδεσμος Μπάνιου από 
λάστιχο κίτρινο πλαστοβέλ για δεξί η 
αριστερό η διπλή κήλη.

    Μέγεθος Ζώνης :80, 85, 90, 95, 
100, 105, 110, 115, 120 cm
    Χρώμα : κίτρινο

Κηλεπίδεσμος μπάνιου με 12mm 
φάρδος, επενδεδυμένο με δερμάτινο 
έλασμα για δεξί η αριστερό η διπλή 
κήλη.

Στην φωτογραφία απεικονίζεται ο 
Κηλεπίδεσμο με ανατομικό μαξιλάρι.

 Το σλίπ κήλης αντικαθιστά τον 
κηλεπίδεσμο για περιπτώσεις όπου ο 
ασθενής δεν μπορεί να τον δεχτεί ή 
να τον χρησιμοποιήσει.

Διαθέτει 2 θήκες όπου τοποθετούνται 
και τα δύο μαξιλαράκια ή μόνο το 
ένα, ανάλογα με την περίπτωση.

Με ενισχυμένο ελαστικό ύφασμα, 
βοηθάει στη συγκράτηση των 
ανδρικών γεννητικών οργάνων, 
ιδιαίτερα ηλικιωμένων που έχουν 
υποστεί χαλάρωση, προστασία κατά 
την άθληση.

Κηλεπίδεσμος Μπάνιου Κηλεπίδεσμος Μπάνιου με Έλασμα

Σλιπ κήλης Σπασουάρ επίδεσμος συγκράτησης

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

100374 102221

103488 103496

ο jobst ολοκληρης κεφαλής 
κατασκευάζονται από υψηλής 
ποιότητας λύκρα και καλύπτουν 
οποιαδήποτε επιθυµητή επιφάνεια.
Διαθέτουν εξωτερικές ραφές για την 
πιο λεία εσωτερική επιφάνεια και 
είναι ιδανικά µετά από εγκαύµατα.
Χρησιμοποιούνται για την σύσφιξη 
για τον έλεγχο του οιδήµατος και 
δίνουν την δυνατότητα αυξησης της 
κυκλοφορίας του αίµατος.

Οι επίδεσμοι jobst strap-λαιμός 
κατασκευάζονται από υψηλής 
ποιότητας λύκρα και καλύπτουν 
οποιαδήποτε επιθυµητή επιφάνεια.
Διαθέτουν εξωτερικές ραφές για 
την πιο λεία εσωτερική επιφάνεια, 
ιδανικοί µετά από εγκαύµατα.
Χρησιμοποιούνται για σύσφιξη για 
τον έλεγχο του οιδήµατος και δίνουν 
την δυνατότητα για αύξηση της 
κυκλοφορίας του αίµατος.

Jobst ολόκληρης κεφαλής Jobst chin strap-λαιμός

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:100546 100533

 Kατασκευάζονται από υψηλής 
ποιότητας λύκρα και καλύπτουν 
οποιαδήποτε επιθυμητή επιφάνεια. 
Διαθέτουν εξωτερικές ραφές για 
την πιο λεία εσωτερική επιφάνεια. 
Ιδανικά μετά από έγκαυμα. 
Χρήση : σύσφιξη για τον έλεγχο 
του οιδήματος & αύξηση της 
κυκλοφορίας του αίματος 
Το μέγεθος προκύπτει βάση 
συγκεκριμένων μετρήσεων.

Jobst Αντιβραχιονίου-Μετακαρπίου

Κωδικός προϊόντος: 100534
Kατασκευάζονται από υψηλής 
ποιότητας λύκρα και καλύπτουν 
οποιαδήποτε επιθυμητή επιφάνεια. 
Διαθέτουν εξωτερικές ραφές για 
την πιο λεία εσωτερική επιφάνεια. 
Ιδανικά μετά από έγκαυμα. 
Χρήση: σύσφιξη για τον έλεγχο 
του οιδήματος & αύξηση της 
κυκλοφορίας του αίματος.

Jobst καλσόν

Κωδικός προϊόντος: 100537 
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 Ή ζώνη ρυθμίζεται με τα κορδόνια 
στα πλαϊνά.
Διαθέτει επωμίδες 2 υπομασχάλια 
και δυο μεταλλικές ράβδοι που 
κρατούν την σπονδυλική στήλη 
κάθως και ένα στεφάνι στη λεκάνη 
στο οποίο στερεώνεται όλος ο 
κηδεμόνας.

Χρησιμοποιείται για παθήσεις της 
σπονδυλικής στήλης.
Διαθέτει επωμίδες και 2 
υπομασχάλια,
Mία πελότα μπροστά στην κοιλιακή 
χώρα.
Δύο μεταλλικές ράβδοι που κρατούν 
την σπονδυλική στήλη.
Ένα στεφάνι στη λεκάνη όπου 
στερεώνεται όλος ο κηδεμόνας.

Κηδεμόνας Taylor με αυτοκόλλητη ζώνη Κηδεμόνας δερμάτινος Taylor με μονή στεφάνη

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:104283 104573

Ανήκει στην κατηγορία των γαντιών 
που είναι είται ανοικτών ή κλειστών 
δακτύλων.Παρέχουν σύσφιξη για 
έλεγχο του οιδήµατος.

Το μέγεθος προκύπτει βάση 
συγκεκριμένων μετρήσεων.

Κατασκευάζονται από υψηλής 
ποιότητας λύκρα και καλύπτουν 
οποιαδήποτε επιθυμητή επιφάνεια. 
Διαθέτουν εξωτερικές ραφές για 
την πιο λεία εσωτερική επιφάνεια. 
Ιδανικά μετά από έγκαυμα. 
Χρήση : σύσφιξη για τον έλεγχο 
του οιδήματος & αύξηση της 
κυκλοφορίας του αίματος

Jobst γάντι Jobst ποδοκνήμης

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:100536 100548

Το υψηλής ποιότητας υλικό lastex ly-
cra επιτρέπει στο σώμα να αναπνέει, 
δεν ζεσταίνει, μπορείτε να το φοράτε 
όλο το χρόνο κάτω από τα ρούχα σας, 
κάνει την κοιλιά πιο επίπεδη, μαζεύει 
τα ψωμάκια, διαγράφει ωραία τους 
γλουτούς σας και με το μικρομασάζ 
που κάνει μπορείτε να χάσετε 
επιπλέον πόντους περιφέρειας από 
την μείωση της κυτταρίτιδας ή του 
τοπικού πάχους.

 Κατασκευασμένο από ελαφριά 
λύκρα και ελαστικό φιλέ για την 
κοιλιακή χώρα.
Βοηθά να μη χαλαρώσουν τα 
τοιχόματα της κοιλιάς.
Διαθέτει έξτρα λάστιχο που πάει 
περιφερειακά για να συγκρατεί την 
κοιλιά προς τα πάνω.

Λαστέξ απλό ή ενισχυμένο παντελονοκορσές. Φτάνει από τη μέση μέχρι 
λίγο κάτω από το ριζομήριο
Κατασκευασμένο είναι από απλή ή ενισχυμένη ελαστική λύκρα με σατέν 
ενίσχυση στην κοιλιακή χώρα. Έχει διπλό λάστιχο στο πλάι και σιλικόνη 
στον μηρό για να συγκρατεί και να μην ανεβαίνει.
Το υψηλής ποιότητας υλικό lastex lycra επιτρέπει στο σώμα να αναπνέει, 
δεν ζεσταίνει, μπορείτε να το φοράτε όλο το χρόνο κάτω από τα ρούχα 
σας, κάνει την κοιλιά πιο επίπεδη, μαζεύει τα ψωμάκια, διαγράφει ωραία 
τους γλουτούς σας και με το μικρομασάζ που κάνει μπορείτε να χάσετε 
επιπλέον πόντους περιφέρειας από την μείωση της κυτταρίτιδας ή του 
τοπικού πάχους.

Λαστέξ ανόρθωσης λιποαναρρόφησης άνω 
γόνατος

Λαστέξ εγκυμοσύνης

Λαστέξ ανόρθωσης απλό από τη μέση μέχρι το 
ριζομήριο

Λαστέξ ανόρθωσης ενισχυμένο από τη μέση 
μέχρι το ριζομήριο

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

105331 104491

104508 102313
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Ο κηδεμόνας κορμου taylor  
αποτελείται από μεταλλικό σκελετό 
διαμορφώσιμο και είναι επενδυμένος 
από ανθεκτικό ύφασμα.

SMALL  75-90 cm
MEDIUM  90-105 cm
LARGE  105-115 cm
XL  115-120 cm

 Ο Triac είναι ένας άνετος κηδεμόνας 
σκολίωσης. Οι ασθενείς τον 
συνιθίζουν γρήγορα ενώ ταυτόχρονα 
διατηρούν την ελευθερία κινήσεών 
τους. Επιπλέον ο Triac είναι σχεδόν 
αόρατος κάτω απ τα ρούχα και οι 
ασθενείς δέν συναντούν καμία 
δυσκολία στη τοποθέτησή του. Οι 
διορθωτικές δυνάμεις εφαρμόζονται 
ακόμη και κατά τη διάρκεια 
κινήσεων.

Αποτελείται από αεριζόμενο 
ελαστικό, ενώ διαθέτει 2 μεταλλικές 
μπανέλες για καλύτερη στήριξη της 
σπονδυλικής στήλης και άλλες 2 
μικρότερες στα πλαϊνά.
Είναι ελαφρύς και επιτρέπει μεγάλη 
άνεση κινήσεων.
SMALL  75 - 90 cm
MEDIUM  90 - 105 cm
LARGE  105 - 115 cm
XL  115 - 125 cm

Αποτελείται από ελαστικό υλικό, 
με ρύθμιση στη κοιλιακή χώρα και 
κλείσιμο με velcro.
Απευθύνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες 
που δεν μπορούν να δεχτούν μεγάλες 
πιέσεις.

SMALL  75 - 90 cm
MEDIUM  90 - 105 cm
LARGE  105 - 120 cm

Κηδεμόνας κορμού taylor εισαγωγής

Κηδεμόνας σκολίωσης Triac 2Κηδεμόνας τύπου Taylor με υπομασχάλια 
ελαστικός

Τιράντα κυφώσεως

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:102207

102212102214

104567

Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά 
σιδεράκια που υπάρχουν στην 
αγορά οπού αναστέλλουν πλήρως 
την κίνηση της άρθρωσης, το S2 
σταθεροποιητής ώμου Stabilizer® 
επιτρέπει στο αντικείμενο την 
αυξημένη χαλαρότητα του ώμου, 
προωθώντας ένα σωστό εύρος της 
κίνησης και τη διευκόλυνση μιας 
κανονικής καθημερινής ρουτίνας.

Σταθεροποιητής ώμου S2 Shoulder Stabilizer®

Κωδικός προϊόντος: 103502

Απο θερμοπλαστικό υλικό κατόπιν 
λήψεως μέτρων με εκμαγείο.

Συγκρατεί την σπονδυλική στήλη στην 
καλύτερη δυνατή ανατομική θέση.

Διορθωτικοί κηδεμόνες κυφώσεως

Κωδικός προϊόντος: 101525

Ο κηδεμόνας είναι  κατασκευασμένος 
από αεριζόμενο ελαστικό ύφασμα με 
επένδυση για την απορρόφηση  του 
ιδρώτα και ελαστική ζώνη με VELCRO 
για εύκολο κλείσιμο.
Τα δύο κάθετα και δύο πλευρικά 
ελάσματα αλουμινίου που διαθέτει, 
βοηθούν τη σωστή στάση του 
σώματος και την βελτίωση των 
προβλημάτων της σπονδυλικής 
στήλης.

Θωρακοσφυικός Κηδεμόνας TAYLOR

Κωδικός προϊόντος: 116215

Κατασκευασμένο από ελαστική 
λύκρα με διπλή ενίσχυση στην 
κοιλιακή χώρα, συγκρατεί και 
τραβάει προς τα πάνω την περιοχή 
της κοιλιάς.

Λατέξ ανόρθωσης κοντό - κυλοτάκι

Κωδικός προϊόντος: 102324
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Ο αγκώνας τοποθετείται στη γωνία 
του φακέλου και διαθέτει μαξιλαράκι 
για προστασία του αυχένα.
Ο ιμάντας είναι ρυθμιζόμενος στο 
ύψος.

Διατίθεται σε μεγέθη:
SMALL 32-36 cm
MEDIUM  36-40 cm
LARGE  40-44 cm

Φάκελος ανάρτησης άνω άκρου

Κωδικός προϊόντος: 103801

Υφασμάτινος ιμάντας κυφώσεως ο 
οποίος αποτελείται από μη ελαστικό 
υλικό με ρύθμιση στις ωμοπλάτες. 
Απευθύνεται σε άτομα που μπορούν 
να δεχτούν πιέσεις. 

SMALL  75-85 cm
MEDIUM  85-105 cm
LARGE  105-120 cm

Ιμάντας κυφώσεως υφασμάτινος

Κωδικός προϊόντος: 102029

 Έχει υφασμάτινη επιφάνεια πλάτης 
και μπανέλες. Ακόμη είναι σταθερή 
λόγω της πίεσης και ανακουφίζει την 
πλάτη.

Το μέγεθος προκύπτει από τη 
μέτρηση της περιφέρειας της μέσης. 
Διατίθεται στα παρακάτω μεγέθη:
SMALL 75 - 90 cm
MEDIUM  90 - 105 cm
LARGE  105 - 120 cm

Ζακέτα κυφώσεως

Κωδικός προϊόντος: 104570

Οι κορμικοί κηδεμόνες 
κατασκευάζονται απο θερμοπλαστικά 
υλικά, κατόπιν λήψεως εκμαγείου και 
διαμόρφωσης του,ανάλογα με την 
εκάστοτε περίπτωση. Ή διαδικασία 
κατασκευής ενός κηδεμόνα, ξεκινάει 
από το σχεδιασμό του, βάσει της 
συνταγής του ιατρού.

Θερμοπλαστικοί Κορμικοί Κηδεμόνες (Boston/
DDB/Cheneau)
Κωδικός προϊόντος: 101994

Με ιδιαίτερη εφαρμογή σε αθλητικές 
δραστηριότητες όπως ποδήλατα, 
τρέξιμο, ασκήσεις εδάφους, κ.α
Διαθέτει μια ελαστική θήκη από 
λύκρα για την τοποθέτηση και 
συγκράτηση του αντιβραχίου,με 
επεξεργασμένη γωνία 
τοποθέτησης του υλικού για τον 
αγκώνα .

Είναι μια απλή αγκωνίδα που 
προσφέρει συγκράτηση και 
προστασία του αγκώνα κατά την 
άθληση ή και για προληπτική χρήση. 
Το μέγεθος προκύπτει από τη 
μέτρηση στο μέσον του αγκώνος.
 
SMALL   20-22 cm
MEDIUM  23-25 cm
LARGE  26-28 cm
XL  29-30 cm

Φάκελος ανάρτησης και ακινητοποίησης
άνω άκρου

Αγκωνίδα neoprene

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος: 100939119420

Θερμοπλαστικοί, 
προκατασκευασμένοι, 
θερμοδιαμορφώσιμοι με 
ζεστό αέρα, ακτινοδιαπερατοί, 
αεριζόμενοι, αντιαλλεργικοί και 
αντιμικροβιακοί με δυνατότητα 
κοπής τους με ψαλίδι ή κοπίδι. 
Τοποθετούμενοι, διαμορφώσιμοι 
και επαναδιαμορφώσιμοι απευθείας 
στην επιδερμίδα του ασθενή, για την 
επιθυμητή επιφάνεια στήριξης.

Έχει επιπλέον δέστρα με 
velcro.  Προσφέρει συγκράτηση και 
προστασία κατά την άθληση ή μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και προληπτικά.
Κατάλληλη για κακώσεις, τενοντίτιδες 
και φλεγμονές επικονδυλίου.

S  20-22 cm
M  23-25 cm
L  26-28 cm
XL  29-30 cm

Θερμοπλαστικός νάρθηκας βραχιονοπηχικήςΑγκωνίδα επικονδυλίου neoprene

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος: 101996100940
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Από μαλακό αφρώδες υλικό για 
μέγιστη άνεση κατά την εφαρμογή
Εύκολο κλείσιμο με τέσσερις 
μπανέλες

Μεγέθη  Μήκος  Άνοιγμα
XS  10 cm  16 cm
S  15 cm  21 cm
M  19 cm  25 cm
L  25 cm  33 cm

Από ελαστικό υλικό με 
αυτοκόλλητο,ρυθμιζόμενο κλείσιμο. 
Σκοπός του η προστασία και 
θεραπεία της τενοντίτιδας. Το 
μέγεθος προκύπτει από την μέτρηση 
της περιφέρειας του καρπού.

Small  15-18cm
Medium  19-22cm
Large  23-26cm
X-Large  27-30cm

Υφασμάτινος Ακινητοποιητής Αγκώνος

Επικάρπιο ελαστικό

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

117245

101768

Από ανθεκτικό ύφασμα που 
ακινητοποιεί πλήρως βραχίονα 
και ώμο. Ρυθμίζεται καθ’ ύψος και 
διαθέτει μαξιλάρι για τον αυχένα.
Το μέγεθος προκύπτει από τη 
μέτρηση του μήκους του αγκώνα 
μέχρι τον καρπό.

Small  Medium  Large
32-36cm  36-40cm  40-44cm

Διπλός ιμάντας ανάρτησης άνω 
άκρου. Φτιαγμένος από μαλακό 
αφρώδες υλικό με υποαλλεργική 
επένδυση και ρυθμιζόμενος στο 
ύψος. Σκοπός του είναι η συγκράτηση 
του άνω άκρου σε ανάταση ώστε να 
γίνεται καλύτερα η κυκλοφορία του 
αίματος και να μη φορτίζεται ο ώμος 
με το βάρος.  Ένα μέγεθος.

Ιμάντας ανάρτησης φτιαγμένος 
από μαλακό αφρώδες υλικό με 
υποαλλεργική επένδυση. Σκοπός 
του είναι η συγκράτηση του άνω 
άκρου σε ανάταση, ώστε να γίνεται 
καλύτερα η κυκλοφορία του αίματος 
και να μη φορτίζεται ο ώμος με το 
βάρος.
Ένα μέγεθος.

Ακινητοποιητής ώμου βραχίονα

Ιμάντας ανάρτησης άνω άκρου διπλός

Ιμάντας ανάρτησης με υποαλλεργικό βαμβακερό 
ύφασμα

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:100979

102024

102025

 Προστατεύει και υποστηρίζει τις 
μικρότερες αρθρώσεις των δακτύλων. 
Είναι από πλαστικό,είναι αρκετά 
άνετο και μπορεί να φορεθεί όλη την 
ημέρα χωρίς να ενοχλεί. Μπορεί να 
πλυθεί, χωρίς να καταστρέφεται.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 
μπάνιο ακόμα και στην θάλασσα. 
Ειναι ελαφρύ και σχεδόν αόρατο.

Νάρθηκες δακτύλων Oval 8

Κωδικός προϊόντος: 121940

Κηδεμόνας έκτασης παλάμης και 
δακτύλων

Κατάλληλο για ημιπλιγίες, μετά 
από εγκεφαλικά, συγκάμψεις, 
αγκυλώσεις.

Αμφιδέξιο, One Size

To μετακάρπιο επιδεσμικό Neoprene 
έχει σκοπό του τη σταθεροποίηση 
του μετακαρπίου, αφήνοντας 
όμως ελεύθερα τα δάκτυλα. Είναι 
κατάλληλο για τενοντίτιδες και 
σύνδρομο μετακαρπικού σωλήνα.

Διατίθεται σε ένα μέγεθος.

Κηδεμόνας έκτασης παλάμης δακτύλων Μετακάρπιο επιδεσμικό Neoprene

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:102204 102472
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Κατασκευασμένος από 
θερμοπλαστικό υλικό επενδυμένο 
με εσωτερική, μαλακή αφρώδη 
επένδυση.

SMALL  15-18 cm
MEDIUM  19-22 cm
LARGE  23-26 cm

Κατασκευή από ελαστικό 
αντιαλλεργικό ύφασμα.
Διαθέτει αεροφόρες oδούς.
Κλείσιμο με αυτοκόλλητο.
Προσφέρει σταθεροποίηση  και 
έλεγχο του καρπού.
Παρέχει άριστη στήριξη με 
αντιολισθητική δράση.
Χρήση κατά την άθληση και την 
εργασία.
Μπορεί να πλυθεί.

Νάρθηκας πηχεοκαρπικός θερμοπλαστικός Περικάρπιο ελαστικό απλό αεριζόμενο

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:102751 119960

Από εύκαμπτο αλουμίνιο, μήκους 
50cm με επένδυση απο Αφρώδες 
υλικό.
Κόβεται εύκολα με ψαλίδι.
Ενδείκνυται για κακώσεις 
συνδέσμων, τενόντων δακτύλων 
καικάταγμα δακτύλων.

Νάρθηκας δακτύλου Zimmer 10 Τεμάχια Νάρθηκας δακτύλου Zimmer 0.5” 10 Τεμάχια

Νάρθηκας δακτύλου Zimmer 1.5” 10 Τεμάχια

Νάρθηκας δακτύλου Zimmer 0.75” 10 Τεμάχια

Νάρθηκας δακτύλου Zimmer 2” 10 Τεμάχια

Νάρθηκας δακτύλου Zimmer 1” 10 Τεμάχια

Νάρθηκας δακτύλου Zimmer 2.5” 10 Τεμάχια

Διαθέσιμο σε 0.5”, 0.75”, 1”, 1.5”, 2” και 2.5”

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

102654

102652

102660

102656

102650

102658

Από εύκαμπτο αλουμίνιο, μήκους 
50cm με επένδυση απο Αφρώδες 
υλικό.
Κόβεται εύκολα με ψαλίδι.
Ενδείκνυται για κακώσεις 
συνδέσμων, τενόντων δακτύλων 
καικάταγμα δακτύλων.

Νάρθηκας δακτύλου Zimmer Νάρθηκας δακτύλου Zimmer 0.5”

Νάρθηκας δακτύλου Zimmer 1.5”

Νάρθηκας δακτύλου Zimmer 0.75”

Νάρθηκας δακτύλου Zimmer 2”

Νάρθηκας δακτύλου Zimmer 1”

Νάρθηκας δακτύλου Zimmer 2.5”

Διαθέσιμο σε 0.5”, 0.75”, 1”, 1.5”, 2” και 2.5”

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

102653

102651

102659

102655

102649

102657

Συγκρατείται με αυτοκόλλητη γάζα.
Μέγεθος  Περιφέρεια φάλαγγας
1  4.5 cm
2  5 cm
3  5.5 cm
4  6 cm
5  7 cm
5.5  7.5 cm
6  8 cm
7  9 cm

Κατασκευή από πλαστικό υλικό 
υψηλής ποιότητας και αντοχής.
Διαθέτει αεροφόρες οδούς.
Προσαρμόζεται εύκολα και η 
εφαρμογή του ενισχύεται με μικρή 
αυτοκόλλητη ταινία στην μεσαία 
φάλαγγα. Τοποθετεί σε έκταση την 
πρώτη φαλαγγοφαλαγγική άρθρωση 
του δακτύλου επιτρέποντας την 
κινητικότητα της μεσοφαλάγγικής 
άρθρωσης του δακτύλου.

Νάρθηκας δακτύλου Mallet finger 5 Τεμάχια Νάρθηκας δακτύλου Mallet finger

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:102647 105243
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Χρησιμοποιείται από αθλητές ή και 
για γενικότερη χρήση. Προστατεύει 
από κακώσεις και τραυματισμούς.
Το μέγεθος προκύπτει από τη 
μέτρηση της περιφέρειας του 
γαστροκνημικού.

S  33-35 cm
M  35-38 cm
L  38-43 cm
XL  43-48 cm

Είναι μια μακριά επιστραγαλίδα, 
ιδανική για άθληση και πρόληψη 
κακώσεων. 
Το μέγεθος εξαρτάται από το μέγεθος 
της περιφέρειας της άρθρωσης του 
αστραγάλου. 

S   (22-23cm)
M  (24-25cm)
L   (26-27cm)
XL (28-30cm)

Διαθέτει πλάγιες μπανέλες για 
καλύτερη στήριξη των πλάγιων 
κινήσεων. Ο ρυθμιζόμενος ελαστικός 
ιμάντας προσφέρει επιπλέον στήριξη.
Το μέγεθος προκύπτει από τη 
μέτρηση της περιφέρειας του 
αστραγάλου
S  15 - 20 εκ.
M  20 - 25 εκ.
L  25 - 30 εκ.
XL  30 - 35 εκ.

Περικνημίδα neoprene

Επιστραγαλίδα neoprene Επιστραγαλίδα δετή και μπανέλες neoprene

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

103066

101780 101785

Διαθέτει προσθαφαιρούμενη λάμα 
αλουμινίου για καλύτερη στήριξη της 
πηχεοκαρπικής.
Ιδανικό για τενοντίτιδα και θλάσεις 
της πηχεοκαρπικής.

S   12-14 cm
M  15-16 cm
L  17-18 cm
XL  19-20 cm

Διαθέτει και επιπλέον λάμα για την 
ακινητοποίηση του αντίχειρα.
Έχει κλείσιμο με αυτοκόλλητο 
Velcro.Ενδείκνυται για τενοντίτιδα 
και θλασεις της πηχεοκαρπικής και 
σκαφοειδούς. Δεξί-αριστερό.
small (15-18cm), medium (18-20cm), 
large (20-22cm), xlarge (23-25cm)
Το μέγεθος προκύπτει από την 
περιφέρεια του καρπού.
Το μήκος είναι 21 cm

Πηχεοκαρπικός νάρθηκας Neoprene και λάμα Πηχεοκαρπικός νάρθηκας με αντίχειρα και 
προσθαφαιρούμενη λάμα

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:103096 103098

Ενδείκνυται για τενοντίτιδα και 
θλάσεις πηχεοκαρπικής. Ο αντίχειρας 
είναι ελεύθερος.
Το μέγεθος προκύπτει από την 
περιφέρεια του καρπού
SMALL  15-18 cm
MEDIUM  18-20 cm
LARGE  20-22
XL  23-25 cm

Πηχεοκαρπικός ναρθηκας με 
προσθαφαιρούμενη λάμα
Κωδικός προϊόντος: 103099

Είναι μια τυλιχτή επιστραγαλίδα και 
όχι φορετή.
Ιδανική για περιπτώσεις που 
είναι δύσκολο να φορεθεί η 
επιστραγαλίδα.
Διατίθεται σε ένα μέγεθος.

Ιδανική για άθληση και πρόληψη 
κακώσεων. Διαθέτει αυτοκόλλητο και 
ρυθμιζόμενο ιμάντα από αεριζόμενο 
υλικό. Το μέγεθος προκύπτει από 
τη μέτρηση της περιφέρειας της 
άρθρωσης του αστραγάλου. 

S  15-20 cm
M  20-25 cm
L  25-30 cm
XL  30-35 cm

Επιστραγαλίδα με δέστρα neoprene

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:101797 101798

Επιστραγαλίδα με αυτοκόλλητο κλείσιμο neo-
prene
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Κνημοποδικό Ελασμα Διπλό Ιπποποδίας για 
ανύψωση Δαχτύλων ΣΕΤ

Κνημοποδικό Ελασμα Μονό Υποποδίας για 
Ανύψωση Δαχτύλων ΣΕΤ.

Εξτρα Βάση Στήριξης

Κνημοποδικός κηδεμόνας διπλός τύπου 
Κλέτζακ

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

115702

115701 115704τ

102235

Αποτελείται από 2 παράπλευρα 
ελάσματα τα οποία έχουν στο 
επάνω μέρος ένα στεφάνι 
αντίστασης, και τοποθετείται 
στη βάση στήριξης του,  η οποία 
προσαρμόζεται στη σόλα του 
υποδήματος. Διατίθεται σε μεγέθη 
250mm, 305mm, 345mm, 365mm, 
390mm ύψος ελάσματος, το ύψος 
μετριέται από την βάση του έως 
το κάτω μέρος από το στεφάνι στο 
γαστροκνήμι. Ή βάση στήριξης 
τοποθετείται από τους τεχνικούς 
μας.

 Ο κνημοποδικός κηδεμόνας διπλός τύπου Kλέτζακ συνδυάζεται με κοινό 
παπούτσι ή ειδικής κατασκευής ανοιχτών δακτύλων όπου εφαρμόζονται 
μεταλλικά αντιστηρίγματα ποδοκνημικής με ελατήριο ανύψωσης άκρου πόδα 
και στεφάνι συγκράτησης στο γαστροκνήμιο, και για τα δύο πόδια

Ή βάση του κηδεμόνα στο παπούτσι, μπορεί να είναι προσθαφαιρούμενη, με 
συρταρωτή βάση στο τακούνι κωδ.17F35, και αντιστηρίγματα με κωδ. 17B107 
και την άρθρωση με κωδ. 17B63 ή 001-165.262, για μεταφορά του κηδεμόνα σε 
διάφορα παπούτσια, με επιπλέον χρέωση 200€/ ο καθένας.

Kνημοποδικό έλασμα μονό 
υποποδίας για ανύψωση 
δαχτύλων, για ελαφριάς εως 
μεσαίας έντασης πάρεση, 
με μεταλλικό  έλασμα 
επαναφοράς από την μία πλευρά 
τοποθετούμενο για δεξί ή 
αριστερό πόδι.
Με στεφάνι συγκράτησης στο 
γαστροκνήμιο επενδυμένο 
με δέρμα και συγκράτηση με 
αυτοκόλλητο VELCRO.

Εξτρα Βάση Στήριξης για το 115701, για 
ανταλλακτικό ή για χρήση σε επιπλέον 
υποδήματα.

Διατίθεται σε μεγέθη 50mm, 60mm, 
70mm φάρδος μηχανισμού βάσης.

Έξτρα Βάση Στήριξης για το 115702 ώς 
ανταλλακτικό ή για χρήση σε επιπλέον 
υποδήματα.

Εξτρα Βάση Στήριξης

Κωδικός προϊόντος: 115711

Κωδικός προϊόντος:

Κνημοποδικός κηδεμόνας δυναμικός έσω 
υποδήματος Carbon

121160
O Κνημοποδικός κηδεμόνας έσω υποδήματος της Reh4Mat είναι ένα  εξαιρετικά 
ελαφρύ και ανθεκτικό AFO σχεδιασμένο με τα ίδια προηγμένα υλικά που έχουν 
φέρει επανάσταση στις βιομηχανίες αεροπορίας & στις αυτοκινητοβιομηχανίες. 
Ή ιδιότητα του υλικού  βοηθά επίσης στο δυναμικό και φυσικό βάδισμα - 
ανεξάρτητα από τον τύπο του εδάφους. Είναι μια ιδανική λύση για ασθενείς που 
πάσχουν από νευρολογικές διαταραχές και αδυναμία των μυών με σκοπό να 
παρέχουν ραχιαία κάμψη του πέλματος.
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Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κνημοποδικός κηδεμόνας δυναμικός έσω 
υποδήματος KiddieGAIT

Κνημοποδικός κηδεμόνας δυναμικός έσω 
υποδήματος ToeOFF

Κνημοποδικός κηδεμόνας δυναμικός
ToeOff Blue Rocket
Κωδικός προϊόντος:

114101

105578

103978

Ανθεκτικό με μικρό βάρος  για την πάρεση περονιαίου. Ο κηδεμόνας είναι 
εξαιρετικά εξυπηρετικός στο να δίνει περισσότερη “ώθηση” στο βήμα. Λόγω της 
ειδικής μερικής ακαμψίας που έχει το φύλλο ανθρακονήματος, μετά το μέσο 
του βήματος δίνει ώθηση. Ενδείξεις: Πάρεση, παράλυση περονιαίου νεύρου, 
Χαλαρή, σπαστική υποποδία, Drop foot Πτώση πέλματος.

 Παρέχει βέλτιστη αντοχή με μικρό βάρος  για την πάρεση περονιαίου. Ιδιαίτερα 
ανθεκτικός σε σύγκριση με άλλους κηδεμόνες. Είναι ένας κηδεμόνας που 
επιτρέπει στα παιδιά να κινούνται σε ένα πιο ρευστό και φυσικό πρότυπο 
βάδισης. Ο κηδεμόνας είναι εξαιρετικά εξυπηρετικός στο να δίνει περισσότερη 
“ώθηση” στο βήμα. Λόγω της ειδικής μερικής ακαμψίας που έχει το φύλλο 
ανθρακονήματος, μετά το μέσο του βήματος δίνει ώθηση, πράγμα που είναι 
αδύνατο με τους μαλακούς πλαστικούς νάρθηκες.
Ενδείξεις: Πάρεση, παράλυση περονιαίου νεύρου, Χαλαρή, σπαστική υποποδία, 
Drop foot Πτώση πέλματος.

Διατίθεται και με επένδυση από μαλακά μαξιλαράκια Softkit για τη καλύτερη 
επαφή του κηδεμόνα με τη περιοχή της κνήμης.

 Ο κηδεμόνας BlueRocket είναι εξαιρετικά εξυπηρετικός στο να δίνει 
περισσότερη “ώθηση” στο βήμα. Λόγω της ειδικής μερικής ακαμψίας που έχει 
το φύλλο ανθρακονήματος, μετά το μέσο του βήματος δίνει ώθηση, πράγμα 
που είναι αδύνατο με τους μαλακούς πλαστικούς νάρθηκες.

Είναι όμοιος με τον κνημοποδικό κηδεμόνα ToeOFF αλλά προσφέρει 
περισσότερο έλεγχο ορθωτικών. Έχει σχεδιαστεί κυρίως για ασθενείς που έχουν 
ανάγκη από ζεύγος κηδεμόνων και για πιο βαριά περιστατικά.
Ενδείξεις: Πάρεση, παράλυση περονιαίου νεύρου,  Χαλαρή, σπαστική 
υποποδία, Drop foot Πτώση πέλματος

Κνημοποδικός κηδεμόνας έσω υποδήματος 
παιδικός με άρθρωση
Κωδικός προϊόντος: 102238

Υλικό κατασκευής: Θερμοπλαστικό υλικό ή Ρητίνη με ανθρακονήματα για 
μεγαλύτερη αντοχή και μικρότερο βάρος.
Τύπος Άρθρωσης:
Λαστιχένια: Μικρή υποβοήθηση ανύψωσης άκρου πόδα. Κίνηση της 
ποδοκνημικής με ελαστικές αρθρώσεις στα σφυρά. Αρκετά ελαφριά κατασκευή.
Πλαστική: Κίνηση της ποδοκνημικής με πλαστικές αρθρώσεις στα σφυρά. 
Περιορίζει την στροφική κίνηση. Αρκετά ελαφριά κατασκευή.
Αρθρώσεις αλουμινίου: Με σύστημα ανύψωσης άκρου πόδα. Διαθέτει 
ρυθμιζόμενης έντασης ελατήρια στα έσω και έξω σφυρά ,τα οποία προσφέρουν 
κινητικότητα στην ποδοκνημική.Περιορίζει την στροφική κίνηση.
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Κνημοποδικός Κηδεμόνας Έσω Υποδήματος με 
Άρθρωση Ποδοκνημικής Αλουμινίου

Κνημοποδικός Κηδεμόνας Έσω Υποδήματος με 
Άρθρωση Ποδοκνημικής Λαστιχένια

Κνημοποδικός Κηδεμόνας Έσω Υποδήματος με 
Άρθρωση Ποδοκνημικής Πλαστική

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

119398

119396

119401

Μικρή υποβοήθηση ανύψωσης άκρου πόδα. Κίνηση της ποδοκνημικής με 
ελαστικές αρθρώσεις στα σφυρά. Αρκετά ελαφριά κατασκευή. Στροφική κίνηση 
στον αστράγαλο, αντίθετα με την πλαστική και την μεταλλική άρθρωση. Πιο 
μικρή δύναμη επαναφοράς της άρθρωσης σε σύγκριση με την μεταλλική με 
ελατήριο.
Υλικό κατασκευής: Θερμοπλαστικό υλικό ή Ρητίνη με ανθρακονήματα για 
μεγαλύτερη αντοχή και μικρότερο βάρος.
Τύπος Άρθρωσης: Λαστιχένια

Κατασκευάζεται στα μέτρα του ασθενούς κατόπιν λήψης γύψινου 
προπλάσματος.

Κνημοποδικός κηδεμόνας έσω υποδήματος με άρθρωση ποδοκνημικής 
αλουμινίου
Υλικό κατασκευής: Θερμοπλαστικό υλικό ή Ρητίνη με ανθρακονήματα για 
μεγαλύτερη αντοχή και μικρότερο βάρος.
Τύπος Άρθρωσης: Αλουμινίου
Με σύστημα ανύψωσης άκρου πόδα. Διαθέτει ρυθμιζόμενης έντασης ελατήρια 
στα έσω και έξω σφυρά ,τα οποία προσφέρουν κινητικότητα στην ποδοκνημική.
Περιορίζει την στροφική κίνηση.
Εντονότερη επιστροφή σε σύγκριση με την λαστιχένια άρθρωση.
Κατασκευάζεται στα μέτρα του ασθενούς κατόπιν λήψης γύψινου 
προπλάσματος.

Κίνηση της ποδοκνημικής με πλαστικές αρθρώσεις στα σφυρά. Περιορίζει την 
στροφική κίνηση. Αρκετά ελαφριά κατασκευή.
Δεν υποστηρίζει αυτόματη επιστροφή της άρθρωσης όπως η μεταλλική 
άρθρωση με το ελατήριο.
Κατευθυνόμενη κάμψη-έκταση σε αντίθεση με την λαστιχένια άρθρωση, που 
επιτρέπει και στροφική κίνηση.
Κατασκευάζεται στα μέτρα του ασθενούς κατόπιν λήψης γύψινου 
προπλάσματος. 

Υλικό κατασκευής: Θερμοπλαστικό υλικό ή Ρητίνη με ανθρακονήματα για 
μεγαλύτερη αντοχή και μικρότερο βάρος.
Τύπος Άρθρωσης: Πλαστική

Κωδικός προϊόντος:

Κνημοποδικός Κηδεμόνας Εσω Υποδήματος 
από σιλικόνη SAFO

116602
Προσφέρει μια νέα επιλογή για τη θεραπεία της ιπποποδίας που είναι μια καλή 
εναλλακτική στην παραδοσιακή λύση πλαστικού κνημοποδικού νάρθηκα.
Το SAFO λειτουργεί υποστηρίζοντας το μπροστινό μέρος του πέλματος μέχρι την 
κορυφή του ποδιού. Αυτό σας βοηθά να σηκώσετε το πέλμα σας ενώ το πόδι 
σας είναι στον αέρα κατά το περπάτημα
χρησιμοποιώντας ένα μαλακό υλικό σιλικόνης που περικλείει το πέλμα και τον 
αστράγαλο.

Το SAFO βελτιώνει την ισορροπία, διορθώνει το περπάτημα και δίνει μια νέα 
αίσθηση εμπιστοσύνης και ελευθερίας, χωρίς ορθοπεδικά παπούτσια!

Κατασκευάζεται στα μέτρα του ασθενή κατόπιν λήψης γύψινου προπλάσματος.
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Κνημοποδικός κηδεμόνας έσω υποδήματος για ραιβότητα ποδοκνημικής

Κνημοποδικός κηδεμόνας έσω υποδήματος 
παιδικός σταθερός

Κνημοποδικός κηδεμόνας έσω υποδήματος 
σταθερός

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

120544

102239

102240

Ο νάρθηκας Dyna Ankle έδειξε ότι σε περιπτώσεις πάρεσης του περονιαίου 
νεύρου ( πτώση άκρα πόδα ) βοηθά να βαδίσει ο ασθενής φυσιολογικά χάρη 
στη δυναμική ζώνη που συγκρατεί το πόδι.
Σε νευρολογικές παθήσεις ( σκλήρυνση κατά πλάκας, ισχαιμικά - αιμοραγικά 
εγκεφαλικά επεισόδια κ.α) με μειωμένη σπαστικότητα και δυσκολία στη ραχιαία 
κάμψη βοηθά ο νάρθηκας να βαδίσει ο ασθενής πιό σταθερά. 

Σε 4 μεγέθη, ανάλογα με το Νο υποδήματος που φοράτε:
S (35-37)
M (37-39)
L (39-41)
XL (41-44)

Κνημοποδικός κηδεμόνας έσω υποδήματος σταθερός
Κνημοποδικός κηδεμόνας με σταθερή ποδοκνημική
Υλικό κατασκευής: Θερμοπλαστικό υλικό ή ρητίνη
Κατασκευάζεται στα μέτρα του ασθενούς κατόπιν λήψης γύψινου 
προπλάσματος.

Κνημοποδικός κηδεμόνας έσω υποδήματος παιδικός σταθερός
Κνημοποδικός κηδεμόνας με σταθερή ποδοκνημική.
Υλικό κατασκευής: Θερμοπλαστικό υλικό ή ρητίνη.

Ιδανικό για: Drop Foot, πάρεση περονιαίου νεύρου, εγκεφαλικά επεισόδια με δυσκολία στην ραχιαία κάμψη, σκλήρυνση κατά πλάκας, τραυματισμούς 
συνδέσμων - αποκατάσταση, αστάθεια της ποδοκνημικής άρθρωσης.

Με ελαστικό ιμάντα!

Μπορει να χρησιμοποιηθεί κατα τη διαρκεια του ύπνου.Αδιάβροχο
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 Οι νάρθηκες αυτοί είναι YOGIPS:
Θερμοπλαστικοί, προκατασκευασμένοι, 
θερμοδιαμορφώσιμοι με ζεστό αέρα, 
ακτινοδιαπερατοί, αεριζόμενοι, 
αντιαλλεργικοί και αντιμικροβιακοί με 
δυνατότητα κοπής τους με ψαλίδι ή 
κοπίδι.
Τοποθετούμενοι, διαμορφώσιμοι 
και επαναδιαμορφώσιμοι απευθείας 
στην επιδερμίδα του ασθενή, για την 
επιθυμητή επιφάνεια στήριξης και με 
εσωτερική προστατευτική αφρώδη 

επένδυση και δυνατότητα προσαρμογής ιμάντων στήριξης (Velcro).
Ένα μέγεθος.

Κατασκευάζεται από θερμοπλστικό υλικό 
κατόπιν λήψης προπλάσματος με γύψο.

Συνιστάται για:
Σημαντική αστάθεια στο μπροστινό, 
μέσο και ακρο του ποδιού
Παραμορφώσεις των ποδιών λόγω 
χαμηλού ή υψηλού τόνου
Παραμορφώσεις ποδιών που 
παρεμποδίζουν τη στάση και την 
ισορροπία
Μικρά παιδιά με σημαντική αστάθεια 

του ποδιού που χρειάζονται ελεύθερη κάμψη και έκταση για να 
μπουσουλήσουν, να σηκωθούν και να καθήσουν

Είναι σχεδιασμένο για να παρέχει 
δυναμική υποστήριξη με έλεγχο της 
αστάθεια των αστραγάλων. Με το 
σύστημα στερέωσης τριών σημείων 
επιτυγχάνεται πλήρης μεσοπλευρικός και 
περιστροφικός έλεγχος του ποδιού και 
του αστραγάλου. Ο ειδικός σχεδιασμός 
του νάρθηκα AFO 10T Stability επιτρέπει 
τη μέγιστη επιστροφή δύναμης κατά τη 
βάδιση.
Ενδείξεις: Drop-foot σε δευτεροβάθμιες 
νευρολογικές παθήσεις, Ιπποποδία, 

Πελματιαία κάμψη, Πάρεση περονιαίου νεύρου,  Σοβαρή αστάθεια στον 
αστράγαλο και παραμορφώσεις,  Σπαστικότητα (ήπια-μέτρια επίπεδα), 
Μετά από επέμβαση, Ιδιοδεκτικό έλλειμμα, Αρθρίτιδα

Έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει 
τη στήριξη αστράγαλο και παρέχει τη 
βέλτιστη εμβιομηχανική κύκλο του 
βαδίσματος.
Λόγω του ειδικού σχεδιασμού του 
ορθοστάτη στήριξης που επιτρέπει 
τη μέγιστη πλευρική στήριξη κατά 
τη διάρκεια της βάδισης, μείζονα 
συνηθισμένο για προ-εμποτισμένου 
υλικού επιστροφής είδη ενέργειας 
σε αυτή όρθωση διεξάγεται από το 
εύκαμπτο θάλαμο χειρισμού.

Ενδείξεις: Σοβαρό Drop-foot, Ιπποποδία, Πελματιαία κάμψη, Πάρεση 
περονιαίου νεύρου, Σοβαρή αστάθεια στον αστράγαλο, Σπαστικότητα, 
Μετά από επέμβαση, Ιδιοδεκτικό έλλειμμα, Αρθρίτιδα αστραγάλου

Ο κνημοποδικός κηδεμόνας τύπου 
Kλέτζακ συνδυάζεται με κοινό παπούτσι 
ή ειδικής κατασκευής παπούτσι ανοιχτών 
δακτύλων όπου εφαρμόζονται μεταλλικά 
αντιστηρίγματα ποδοκνημικής με 
ελατήριο ανύψωσης άκρου πόδα και 
στεφάνι συγκράτησης στο γαστροκνήμιο.

 Ένας νάρθηκας από ανθρακονήματα 
σχεδιασμένος για Drop-foot. Επιτρέπει τη 
περιορισμένη κίνηση του αστραγάλου. 
Το μέρος της σόλας στα δάκτυλα και στη 
φτέρνα είναι πιο ευλύγιστα απ’ ότι στη 
μέση. Αυτό κάνει το περπάτημα με τον 
νάρθηκα πιο άνετο. Λόγω της ιδιαίτερα 
λεπτής σόλας δεν επιρρεάζεται η στάση 
του σώματος.
Ενδείξεις: Drop foot σε δευτεροβάθμιες 
νευρολογικές παθήσεις, Ιπποποδία, 
Πελματιαία κάμψη, Πάρεση περονιαίου 

νεύρου, Μετά από επέμβαση, Αρθρίτιδα αστραγάλου.

Νάρθηκας κνημοποδικός έσω υποδήματος AFO 
10T Stability

Νάρθηκας κάτω άκρου κνημοποδικός 
οπίσθιας κνημιαίας κάλυψης παιδικός

Κνημοποδικός Κηδεμόνας Σφυρών SMO (Su-
pra Malleolar Orthosis)

Νάρθηκας κνημοποδικός έσω υποδήματος AFO 
10Α Advance

Νάρθηκας κνημοποδικός έσω υποδήματος AFO 
10F Fixation

Κνημοποδικός κηδεμόνας τύπου Κλέτζακ

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

102714

102241

102716

102708

121136

102715
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Προκατασκευασμένοι, 
Θερμοπλαστικοί, αεριζόμενοι, 
θερμοδιαμορφώσιμοι με ζεστό αέρα, 
ακτινοδιαπερατοί, αντιαλλεργικοί 
και αντιμικροβιακοί με δυνατότητα 
κοπής με ψαλίδι ή κοπίδι.
Τοποθετούνται και  
επαναδιαμορφώνονται απευθείας 
στην επιδερμίδα του ασθενή,.
Διαθέτει εσωτερική προστατευτική 
αφρώδη επένδυση.

Παρόμοιος με τον AFO 10Α Ad-
vance. Μέρος της σόλας είναι πιο 
ευλύγιστο απ’ ότι στη μέση κάνοντας 
το περπάτημα με τον νάρθηκα 
πιο άνετο.  Ενδείξεις: Drop foot 
σε δευτεροβάθμιες νευρολογικές 
παθήσεις, Ιπποποδία, Πελματιαία 
κάμψη, Πάρεση περονιαίου νεύρου, 
Μετά από επέμβαση, Αρθρίτιδα 
αστραγάλου. Μέγεθος ανάλογα το 
νούμερο του παπουτσιού.

YOGIPS: Θερμοπλαστικοί, 
προκατασκευασμένοι, 
θερμοδιαμορφώσιμοι με 
ζεστό αέρα, ακτινοδιαπερατοί, 
αεριζόμενοι, αντιαλλεργικοί και 
αντιμικροβιακοί με δυνατότητα 
κοπής τους με ψαλίδι ή κοπίδι. 
Τοποθετούμενοι, διαμορφώσιμοι και 
επαναδιαμορφώσιμοι απευθείας στην 
επιδερμίδα του ασθενή.
Ένα μέγεθος.

Νάρθηκας Grafo (Ground Reaction 
Ankle Foot Orthosis). Ενδείκνυται 
για περιπτώσεις παιδιών που 
βαδίζουν με κάμψη στα γόνατα. 
Ο Grafo μπλοκάρει την κάμψη 
των αστραγάλων στις 90 μοίρες, 
εμποδίζοντας έτσι την κάμψη του 
γόνατος. Κατασκευάζεται απο 
Θερμοπλαστικό υλικό ή ρητίνη
Κατασκευάζεται στα μέτρα του 
ασθενούς.

Νάρθηκες DAFO (Dinamic Foot Ankle 
Orthosis) με μικρό πάχος, ελαστικoί 
και ελαφριοί, κατασκευασμένοι 
από θερμοπλαστικό υλικό, αλλά και 
δυναμικοί για τον χρήστη.
Κατάλληλοι για χρήση σε παιδιά με 
βλαισοπλατυποδία – πρηνισμό – 
χαλαρούς συνδέσμους ποδοκνημικής.
Παρέχει πλάγια στήριξη με μικρότερο 
βάρος, χωρίς να περιορίζει την 
ελευθερία κίνησης (κάμψη – έκταση).

Νάρθηκας ποδοκνημικής

Νάρθηκας κνημοποδικός έσω υποδήματος AFO 
10 Economy

Ποδοκνημικός νάρθηκας οπίσθιας κνημιαίας 
κάλυψης ενήλικα

Παιδικός νάρθηκας ποδοκνημικής Grafo

Παιδικοί νάρθηκες ποδοκνημικής Dafo

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

103166102941

102931102754

102713

Ο νάρθηκας Unloader One είναι 
μια ελαφριά, εύκολη στη χρήση, μη 
χειρουργική επιλογή θεραπείας για 
τα συμπτώματα που σχετίζονται 
με την οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) του 
γόνατος. Έχουν αποδειχθεί κλινικά 
τα ακόλουθα: μειωμένος πόνος στο 
γόνατο, μειωμένη εξάρτηση από τα 
φάρμακα για τον πόνο, βελτιωμένη 
λειτουργία γονάτου.

Ο Unloader Fit είναι o ελαφρύτερος 
λειτουργικός νάρθηκας γόνατος 
OA (οστεοαρθρίτιδα), που ζυγίζει 
μόνο 296g / 10oz. Με κλινικά 
αποδεδειγμένη συστήματος 
μόχλευσης 3-Point Össur του, έχει 
σχεδιαστεί για να παρέχει γρήγορη 
ανακούφιση από τον πόνο για τους 
χρήστες με μονοδιαμερισματική 
οστεοαρθρίτιδα του γόνατος.

Νάρθηκας Οστεοαρθρίτιδας Unloader One Νάρθηκας Οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ) Unloader Fit

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:116001 115550

Παιδικός μηροκνημικός νάρθηκας με 
γωνιόμετρο Ossur C180 Rocket από 
ανθρακονήματα.
Έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση από 
παιδιά που είναι στην ανάπτυξη και 
πιέζουν τον ευατό του για καλύτερες 
αθλητικές επιδόσεις. Χρησιμοποιεί 
σύστημα άρθρωσης κι έχει 
αναστολής έκτασης, επιτρέποντας 
την ακριβή επαναφορά κατά την 
κάμψη του γονάτου.

Παιδικός μηροκνημικός νάρθηκας με γωνιόμετρο 
Ossur C180 Rocket
Κωδικός προϊόντος: 102939
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Ή επιγονατίδα neoprene με δέστρα 
και μπανέλες διαθέτει αρθρώσεις από 
ελαφρύ και ανθεκτικό υλικό στις δυο 
πλευρές,ρυθμιστή κάμψης έκτασης ανά 
15° καθώς και ρυθμιζόμενες ασφάλειες 
κάμψης έκτασης. Προσθαφαιρούμενο 
μαξιλαράκι προστατεύει την επιγονατίδα 
χωρίς να ασκεί απευθείας πίεση πάνω σε 
αυτήν. Δύο δέστρες Velcro για καλύτερη 
εφαρμογή και συγκράτηση. Το μέγεθος 
προκύπτει από τη μέτρηση στο μέσο του 
γόνατος.

Μεγέθη:
S  30-34 cm
M  35-38 cm
L  39-41 cm
XL  42-46 cm
XXL  46cm +

 Ή ανοιχτή επιγονατίδα neoprene αυτή 
διαθέτει πρόσθετο μαξιλαράκι μεγάλης 
επιφάνειας για περισσότερη προστασία. 
Ή οπή βοηθάει στην καλύτερη 
εφαρμογή. Εκτός από τη συγκράτηση, 
αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος 
και διατηρεί σταθερή θερμοκρασία.Το 
μέγεθος προκύπτει από τη μέτρηση στο 
μέσο του γόνατος.

Μεγέθη:
S  30-34 cm
M  35-38 cm
L  39-41 cm
XL  42-46 cm
XXL  46 cm +

Απο θερμοπλαστικό υλικό με άρθρωση 
γόνατος. Παρέχει  συγκράτηση και 
υποστήριξη στο γόνατο μετά απο 
τραυματισμούς, μεταχειρουργική η για 
χρόνιες παθήσεις. Κατασκευάζονται ανά 
περίπτωση.

Απο θερμοπλαστικό η αφρώδες υλικό 
στην πλήρη έκταση η με γωνία κάμψης 
γόνατος.Προσφέρουν ακινητοποίηση της 
άρθρωσης του γόνατος.

Ή συγκεκριμένη επιγονατίδα ενδείκνυται 
για κακώσεις πλάγιων συνδέσμων.
Διαθέτει μπανέλες σπιράλ δεξιά και 
αριστερά με αποτέλεσμα να προσφέρουν 
συγκράτηση στις πλάγιες κινήσεις.
Διαθέτει δέστρες από αυτοκόλλητο 
velcro περιμετρικά του ποδιού.
Το μέγεθος προκύπτει από τη μέτρηση 
στο μέσον του γόνατος.

Μεγέθη :
S  30-34 cm
M  35-38 cm
L  39-41 cm
XL  42-46 cm
XXL  46 cm +

 H επιγονατίδα εμπρόσθια χιαστών 
neoprene διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο 
μαξιλάρι για καλύτερη εφαρμογή και 
προστασία από τραυματισμού.

    Διαθέτει μεταλλικά ελάσματα και 
στις δύο πλευρές για περισσότερη 
σταθερότητα.
    Οι ιμάντες δένουν χιαστί και πιάνουν 
μέχρι πίσω με αποτέλεσμα να σφίγγουν 
καλύτερα. Το μέγεθος προκύπτει από τη 
μέτρηση στο μέσο του γόνατος.

Μεγέθη :
S  30-34 cm
M  35-38 cm
L  39-41 cm
XL  42-46 cm
XXL  46 cm +

Επιγονατίδα neoprene με δέστρα και 
μπανέλες με ρύθμιση γωνίας

Επιγονατίδα neoprene ανοιχτή

Κηδεμόνας μηροκνημικός
κατασκευή ανά περίπτωση

Νάρθηκες ακινητοποίησης γόνατος

Επιγονατίδα εμπρόσθια χιαστών neoprene

Επιγονατίδα neoprene με μπανέλες

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

103948

101688

101667

101663

102208 102789
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Αποτελείται από τρία τμήματα, το 
οπίσθιο και δύο πλαινά τα οποία 
σταθεροποιούνται μεταξύ τους με 
αυτοκόλλητα. Από αφρώδες υλικό, 
διαθέτει μπανέλες για ακινητοποίηση, 
σταθεροποιητικούς ιμάντες και κλείσιμο 
Velcro. Ενδείκνυται για μετεγχειριτική 
χρήση και ρήξεις συνδέσμων.

SMALL  30 cm
MEDIUM  40 cm
LARGE  50 cm
XL  60 cm

 Ή επιγονατίδα με οπή neoprene 
εκτός από οπή διαθέτει και ειδικά 
διαμορφωμένο μαξιλαράκι.Όταν λυγίζει 
το γόνατο η οπή βοηθάει στη καλύτερη 
εφαρμογή. Εκτός από τη συγκράτηση, 
αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος και 
διατηρεί σταθερή θερμοκρασία.
Το μέγεθος προκύπτει από τη μέτρηση 
στο μέσο του γόνατος.

Μεγέθη:
S  30-34 cm
M  35-38 cm
L  39-41 cm
XL  42-46 cm
XXL  46 cm +

 H  επιγονατίδα απλή neoprene που 
προσφέρει συγκράτηση και προστασία 
της επιγονατίδας. Αυξάνει τη κυκλοφορία 
του αίματος και διατηρεί σταθερή 
θερμοκρασία. Το μέγεθος προκύπτει από 
τη μέτρηση στο μέσο του γόνατος.
Εσωτερική επένδυση από απορροφητικό 
διάτρητο ύφασμα, για μείωση 
και απορρόφηση του ιδρώτα με 
αντιαλλεργική, αεριζόμενη, μη τοξική 
δράση. Μπορεί να πλυθεί.
Ενδείξεις: Ιδανική για την επανένταξη 

στην άθληση σε: Παθήσεις, Κακώσεις Γόνατος, Επιγονατίδος.

Μεγέθη:
S  30-34 cm
M  35-38 cm
L  39-41 cm
XL  42-46 cm
XXL  46 cm +

 Περιγραφή: Κλειστή κυλινδρική με 
ειδικά δεσίματα από αυτοκόλλητο υλικό 
– Velcro για περίδεση περιμετρικά  του 
ποδιού, με ειδική άρθρωση για την 
αύξηση της σταθερότητας, ρύθμιση 
της γωνίας για την κάμψη και την 
έκταση του γόνατος και ειδικές λάμες 
συγκράτησης των πλάγιων συνδέσμων. 
Διαθέτει προσθαφαιρούμενες μπανέλες.
Κατάλληλο για: Παθήσεις ή κακώσεις των 
πλάγιων συνδέσμων

Μεγέθη:
S  30-34 cm
M  35-38 cm
L  39-41 cm
XL  42-46 cm
XXL  46 cm +

 H επιμηρίδα neoprene χρησιμοποιείται 
για την διατήρηση της θερμοκρασίας, 
συμπίεση και υποστήριξη τετρακεφάλου 
και ιγνυακών τενόντων.

    Το μέγεθος προκύπτει από τη μέτρηση 
στο μέσο του μηρού.

 

Διατίθεται σε μεγέθη:
S  48-50 cm
M  51-55 cm
L  56-63 cm
XL  64-71 cm

Περιγραφή: Απλή επιγονατίδα για 
αθλήματα όπως πετοσφαίριση 
,καλοθοσφαίριση, χειροσφαίριση, 
πάλη.Κατάλληλο για: την προστασία 
του γονάτου σε περιπτώσεις επαφής 
με το έδαφος.Μεγέθη: ένα μέγεθος – 
διατίθεται σε ζευγάρι

Επιγονατίδα απλή neoprene Ακινητοποιητής γόνατος 60cm

Επιγονατίδα με οπή neoprene

Επιγονατίδα neoprene με άρθρωση και λάμες

Επιμηρίδα neoprene

Επιγονατίδα με μαξιλάρι

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

101695101666

101774

100976

101697

101673
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 Ο κηδεμόνας Ponseti αποτελείται από 
τα υποδήματα τύπου σανδάλι που 
συνδέονται με ρυθμιζόμενη μπάρα 
σχεδιασμένο να έχει ραχιαία κάμψη. 
Ή γωνία θα κάνουν τα πέδιλα μπορεί 
εύκολα να προσαρμοστεί για να δώσει 
το σωστό επίπεδο απαγωγής για την 
ραιβοϊπποποδία.

Τα σανδάλια συνδέονται μεταξύ τους 
με μπάρα που διαθέτει σύστημα Quick 
Clip, το οποιό επιτρέπει την εύκολη 

αποσύνδεσή τους.

Τα παπουτσάκια Ponseti αποτελούνται από σόλα από καουτσούκ και 
μαλακά λουριά. Το πόδι προσαρμόζεται με ασφάλεια στο παπούτσι και 
δεν υπάρχει ολίσθηση. Δεν χρειάζεται περίοδος προσαρμογής, τα Ponseti 
είναι πολύ άνετα.

Ο οσφυομηρικός κηδεμώνας S.W.A.S.H. 
(Standing, Walking and Sitting Hip ortho-
sis) κατάλληλος για βρέφη και παιδιά με 
πολύ σφιχτούς προσαγωγούς
για αστάθεια στα ισχία, όπου η 
προσαγωγή και η έσω στρόφη του ισχίου 
εμποδίζει την λειτουργική ικανότητα ή 
δημιουργεί μετακίνηση της κεφαλής του 
μηριαίου οστού.
Αποτελείται από μια πυελική ζώνη 
(σε υψηλή καί χαμηλή), δύο μεταλικά 
αντιστηρίγματα που υπάρχουν σε 115° 

ή 123° γωνία απαγωγής (οι μοίρες επηρεάζουν την γωνία απαγωγής 
μόνο κατά την κάθιση), και δύο μηριαίες θήκες στήριξης. Όταν το παιδί 
ορθοστατεί ή περπατάει, ο κηδεμώνας προσφέρει αρκετή απαγωγή 
στα ισχία για να εμποδίσει την προσαγωγή και την έσω περιστροφή των 
μηρών. Όταν το παιδί κάθεται, ο νάρθηκας αυτόματα φέρνει τα ισχία 
σε θέση απαγωγής και προσφέρει στον χρήστη μια σταθερότητα και 
ισορροπημένο κάθισμα.  

 Ο νάρθηκας Unloader Hip έχει 
σχεδιαστεί για να μειώνει τον πόνο, 
βελτιστοποιώντας τη διασπορά 
φορτίου και τον ιδιοδεκτικό έλεγχο 
για τους ασθενείς που πάσχουν από 
ήπια έως μέτρια οστεοαρθρίτιδα 
ισχίου (OA),συμβάλλοντας έτσι 
στη σταθερότητα του ισχίου και τη 
βελτιωμένη κινητικότητα.
Χρησιμοποιείται και στα 2 πόδια 
Ενδείξεις χρήσης : Ήπια έως μέτρια 
οστεοαρθρίτιδα ισχίου (ΟΑ)

Μέγεθος Διαστάσεις
Small 80-88 cm (31-35”)
Medium 88-96 cm (35-38”)
Large 96-104 cm (38-41”)
X-Large 104-114 cm (41-45”)
XX-Large 114- 124 cm (45-49”)

Κνημοποδικά Παπουτσάκια Ponseti Κλασσικά

Παιδικός Κηδεμόνας S.W.A.S.H Classic 
Οσφυομηροκνημικός

Νάρθηκας ισχίου οστεοαρθρίτιδας

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

117921116089

103977
Διαθέτει δύο πλαστικές θήκες 
συγκράτησης μηρού με επένδυση απο 
αφρώδες υλικό οι οποίες συνδέονται 
μεταξύ τους με μια
μεταλλική μπάρα ρυθμιζόμενη στο μήκος 
και με δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης.
Ένα μέγεθος που ταιριάζει σε όλους

Ενδείξεις: παιδιά με δυσπλασία ισχίου, 
ή δυσπλασία του ισχίου μετά από 
χειρουργείο, ακινητοποίηση ισχίου.

Κηδεμώνας απαγωγής ισχίου

Κωδικός προϊόντος: 119920

Ο Κηδεμόνας Denis-Browne ή 
αλλιώς νάρθηκας απαγωγής σκελών, 
αποτελεί ορθοπεδικό βοήθημα για την 
αντιμετώπιση γεννετικών δυσπλασιών 
στα βρέφη, και πιο συγκεκριμένα για την 
συγγενή ραιβοιπποποδία.

Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος στα ισχία, στα πόδια, ή 
και τα δύο ταυτόχρονα.

Περιγραφή: Μάλλινή επιγονατίδα 
τύπου Gibeau, από μαλλί και ελαστικό 
υλικό άριστης πλέξης.Χαρακτηριστικά 
υφάσματος:Προσφέρει την 
δυνατότητα για θερμοθεραπεία.Υλικό 
Κατασκευής:Κατασκευασμένη από 40% 
ανκορά 30% μαλλί και 30% ελαστικό 
υλικό.Κατάλληλο για: Θλάσεις των μυων 
του γόνατου.

 

Μεγέθη (περιφέρεια γονάτου):
S  32cm
M  32-38cm
L  38-44cm
XL  44-50cm

Κηδεμόνας Denis-BrowneΕπιγονατίδα μάλλινη τύπου Gibeau

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:101692 122260
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 Για βρέφη και παιδιά μικρότερα των 
τριών ετών με συγγενή εξάρθρωση 
ισχίου,
για συντηρητική θεραπεία για συγγενή 
δυσπλασία ισχίου και μετά από 
χειρουργική επέμβαση εξάρθρωσης 
ισχίου.

Μεγέθη Περιφέρεια Μέσης
Small 35-45 cm
Medium 45-65 cm
Large 65-70 cm

Ακινητοποίηση σε θεραπεία συντήρησης 
για ισχίο και των τραυματισμών των 
μαλακών ιστών.

Μηροκνημοποδικός κηδεμόνας έσω 
υποδήματος με υποβοηθούμενη 
άρθρωση γόνατος, για περιπτώσεις 
ελαφριάς υποστήριξης της άρθρωσης.

Ή άρθρωση του γόνατος συνοδεύεται 
από μία υδραυλική μπουκάλα, η οποία 
διατίθεται σε διάφορες πιέσεις, και έχει 
δυνατότητα ρύθμισης της αντίστασης, 
η οποία βοηθάει τον χρήστη κατά την 
διάρκεια της κάμψης και τις έκτασης.

Ειδική κατασκευή απο υλικό της επιλογής του χρήστη, ρητίνη, 
θερμοπλαστικό, δερμάτινο, με πολλές εναλλακτικές για το κλείσιμο, 
εμπρόσθιο ή οπίσθιο, με αυτοκόλλητο ή αγκράφες, και επιλογές στους 
χρωματισμούς.

 Ο S.W.A.S.H Low profile έχει την ίδια 
ακριβώς λειτουργία με τον S.W.A.S.H 
Classic, με τη διαφορά ότι η πυελική 
ζώνη είναι πιο χαμηλή,
και οι ορθοστάτες του έχουν πιο μεγάλη 
διάμετρο (8 χιλιοστά). Προτείνεται 
κυρίως σε παιδιά με αρκετά σφιχτούς 
προσαγωγούς και με ικανότητα βάδισης. 
Ο οσφυομηρικός κηδεμώνας S.W.A.S.H. 
(Standing, Walking and Sitting Hip 
orthosis) είναι κατάλληλος για βρέφη και 
παιδιά με πολύ σφιχτούς προσαγωγούς

για αστάθεια στα ισχία, όπου η προσαγωγή και η έσω στρόφη του ισχίου 
εμποδίζει την λειτουργική ικανότητα ή δημιουργεί μετακίνηση της 
κεφαλής του μηριαίου οστού.
Αποτελείται από μια πυελική ζώνη (σε υψηλή καί χαμηλή), δύο μεταλικά 
αντιστηρίγματα που υπάρχουν σε 115° ή 123° γωνία απαγωγής
(οι μοίρες επηρεάζουν την γωνία απαγωγής μόνο κατά την κάθιση), και 
δύο μηριαίες θήκες στήριξης.

 Μπορεί να συνδυαστεί με κοινό 
παπούτσι ή ειδικής κατασκευής 
τύπου ανοιχτών δακτύλων με 
πολλούς διαφορετικούς τύπους 
αρθρώσεων γόνατος και ποδοκνημικής. 
Χαρακτηριστικά: 1) Μεγάλες 
επιφάνειες στήριξης, με ειδικές θήκες 
μηρού και κνήμης. Υλικό κατασκευή: 
θερμοπλαστικό, δερματίνη, ή ρητίνη.

Ή βάση του κηδεμόνα στο παπούτσι, 
μπορεί να είναι προσθαφαιρούμενη, 

με συρταρωτή βάση στο τακούνι κωδ.17F35, και αντιστηρίγματα με κωδ. 
17B107 και την άρθρωση με κωδ. 17B63, ή 001-165.262 για μεταφορά του 
κηδεμόνα σε διάφορα παπούτσια, με επιπλέον χρέωση

Λαστιχένια: Μικρή υποβοήθηση 
ανύψωσης άκρου πόδα. Κίνηση της 
ποδοκνημικής με ελαστικές αρθρώσεις 
στα σφυρά. Αρκετά ελαφριά κατασκευή.
    Πλαστική: Κίνηση της ποδοκνημικής 
με πλαστικές αρθρώσεις στα σφυρά. 
Περιορίζει την στροφική κίνηση. Αρκετά 
ελαφριά κατασκευή. 
Αρθρώσεις αλουμινίου: Με σύστημα 
ανύψωσης άκρου πόδα. Διαθέτει 
ρυθμιζόμενης έντασης ελατήρια στα έσω 
και έξω σφυρά ,τα οποία προσφέρουν 

κινητικότητα στην ποδοκνημική. Περιορίζει την στροφική κίνηση.
Τύπος Άρθρωσης Γόνατος: Με ασφάλεια(Ελβετική), ελεύθερη, ελεύθερη 
(με οπίσθιο κέντρο)

Παιδικός Κηδεμόνας S.W.A.S.H Low Profile 
Οσφυομηροκνημικός

Παιδικός Κηδεμόνας S.W.A.S.H (Sitting walking 
and Standing Hip) Οσφυομηροκνημικός

Οσφυομηρικός Νάρθηκας Ισχύου

Μηροκνημοποδικός κηδεμόνας έσω υποδήματος 
με υποβοηθούμενη άρθρωση γόνατος

Μηροκνημνοποδικός κηδεμόνας έξω 
υποδήματος

Μηροκνημοποδικός κηδεμόνας έσω υποδήματος 
(ΜΚΠΔ)
Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

102517

102514

119442

122030

102518

118002
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Τα ARGO προσφέρουν πραγματική 
εναλλακτική λύση σε ανθρώπους που 
είναι χρήστες αμαξιδίου, αλλά θα ήθελαν 
να σταθούν και να περπατήσουν.
Τα οφέλη της ορθοστάτισης είναι εδώ 
και πολλά χρόνια αναγνωρισμένα. 
Περιλαμβάνουν τη διατήρηση της 
λειτουργικότητας των αρθρώσεων και 
της οστικής πυκνότητας, ενώ βοηθάει 
στη καλύτερη κυκλοφορία του αίματος.
Tα ARGO ενσωματώνουν πολλές 
μοναδικές λειτουργίες όπως το ειδικό 

καλώδιο παλινδρομικής κίνησης με χαμηλές τριβές και συνδεδεμένα σε 
αυτό τις αρθρώσεις γονάτων και μηρών που διευκολύνουν την όρθια και 
καθιστή στάση.
Για ασθενείς με παραπληγία έως Θ-8.
Μπορεί να εφαρμοσθεί σε νεαρούς ασθενείς με μυελομυνιγγοκήλη.
Υδραυλικό σύστημα ορθοστάτισης από κάθισμα.
Εναλλασσόμενη μετάδοση κίνησης αμφώ των πλευρών μέσω υδραυλικής 
ντίζας.

 Tο Walkabout είναι μια ευφυής μέθοδος 
βάδισης που στηρίζεται στην αυτόματη 
και εξαναγκασμένη κίνηση του ενός 
σκέλους, όταν το άλλο στηρίζεται στο 
έδαφος. Αυτό επιτυγχάνεται με την  
ύπαρξη μιας ειδικής άρθρωσης (διεθνής 
πατέντα) που συνδέει δύο ειδικά 
κατασκευασμένους μηροκνημοποδικούς 
κηδεμόνες μεταξύ τους.
Το μηχάνημα ορθοστάτησης και βάδισης 
Walkabout αποτελείται από δυο ειδικά 
κατασκευασμένους μηροκνημοποδικούς 

κηδεμόνες (α,β) ενωμένους μεταξύ τους με μια  εξειδικευμένη άρθρωση 
(γ).
Ή βάδιση με το ορθοπεδικό μηχάνημα ορθοστάτησης και βάδισης 
WALKABOUT επιτυγχάνεται με μεταφορά βάρους προς τον κηδεμόνα 
επιλογής μας, προκαλώντας έτσι εξαναγκασμένη-αιωρούμενη  κίνηση 
του αντίθετου ποδιού. Συνεχίζοντας με εναλλασσόμενες κινήσεις 
επιτυγχάνεται η σωστή βάδιση.  

Τα οφέλη της ορθοστάτισης είναι εδώ 
και πολλά χρόνια αναγνωρισμένα. 
Περιλαμβάνουν τη διατήρηση της 
λειτουργικότητας των αρθρώσεων και 
της οστικής πυκνότητας, ενώ βοηθάει 
στη καλύτερη κυκλοφορία του αίματος.
Tα ARGO ενσωματώνουν μοναδικές 
λειτουργίες όπως το ειδικό καλώδιο 
παλινδρομικής κίνησης με χαμηλές 
τριβές και συνδεδεμένα σε αυτό τις 
αρθρώσεις γονάτων και μηρών που 
διευκολύνουν την όρθια και καθιστή 

στάση.
Για ασθενείς με παραπληγία έως Θ-8.
Υδραυλικό σύστημα ορθοστάτισης από κάθισμα.
Εναλλασσόμενη μετάδοση κίνησης αμφώ των πλευρών μέσω υδραυλικής 
ντίζας.
Ή παιδική έκδοση μπορεί να εφαρμοσθεί σε ασθενείς με 
μυελομυνιγγοκήλη. 

Ορθοστάτης παλινδρομικής βάδισης Argo 60

Νάρθηκας ορθοστάτισης και βάδισης
Walkabout

Ορθοστάτης παλινδρομικής βάδισης Argo 25

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

102864 102865

102735

Ο νάρθηκας κάτω άκρου μηροκνημικής 
ενήλικα ανήκει στην κατηγορία των 
ναρθηκών που είναι:
YOGIPS:
Θερμοπλαστικοί, προκατασκευασμένοι, 
θερμοδιαμορφώσιμοι με ζεστό αέρα, 
ακτινοδιαπερατοί, αεριζόμενοι, 
αντιαλλεργικοί και αντιμικροβιακοί με 
δυνατότητα κοπής τους με ψαλίδι ή 
κοπίδι. Τοποθετούμενοι, διαμορφώσιμοι 
και επαναδιαμορφώσιμοι απευθείας 
στην επιδερμίδα του ασθενή, για την 

επιθυμητή επιφάνεια στήριξης και με εσωτερική προστατευτική αφρώδη 
επένδυση και δυνατότητα προσαρμογής ιμάντων στήριξης (Velcro).
Ένα μέγεθος.

Μηροκνημοποδικός κηδεμόνας από 
θερμοπλαστικό υλικό.

    Κατασκευάζεται ανά περίπτωση για 
ακινητοποίηση και στήριξη του κάτω 
άκρου στην επιθυμητή θέση.
    Επίσης η κατασκευή  γίνεται μετά 
λήψης προπλάσματος και δημιουργία 
καλουπιού.

Νάρθηκας μηροκνημοποδικός παιδικός

Μηροκνημοποδικός κηδεμόνας

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

102516

102732

Ο νάρθηκας κάτω άκρου μηροκνημικής 
ενήλικα ανήκει στην κατηγορία των 
ναρθηκών που είναι:
YOGIPS:
Θερμοπλαστικοί, προκατασκευασμένοι, 
θερμοδιαμορφώσιμοι με ζεστό αέρα, 
ακτινοδιαπερατοί, αεριζόμενοι, 
αντιαλλεργικοί και αντιμικροβιακοί με 
δυνατότητα κοπής τους με ψαλίδι ή 
κοπίδι. Τοποθετούμενοι, διαμορφώσιμοι 
και επαναδιαμορφώσιμοι απευθείας 
στην επιδερμίδα του ασθενή, για την 

επιθυμητή επιφάνεια στήριξης και με εσωτερική προστατευτική αφρώδη 
επένδυση και δυνατότητα προσαρμογής ιμάντων στήριξης (Velcro).
Ένα μέγεθος. 

Νάρθηκας μηροκνημοποδικός

Κωδικός προϊόντος: 102731
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Set Δερματικής Έλξης

Οσφυομηροκνημοποδικός κηδεμόνας έσω 
υποδήματος

Ορθοστάτης παλινδρομικής βάδισης Argo 90

Νάρθηκας ορθοστάτισης και βάδισης RGO

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

100818

102874

102866

102734

Το σετ Δερματικής Έλξης χρησιμεύει στην ανάταξη κλειστών καταγμάτων της 
ποδοκνημικής περιοχής.

Το σετ (για ένα πόδι) αποτελείται από:

    Αφρώδες υλικό 50x8x1 cm
    Πλαστική βάση έλξης
    Κορδόνια έλξης 2m
    Ελαστικό επίδεσμο συγκράτησης
    Αυτοκόλλητο ρολό λευκοπλάστ 1.5m

 Οσφυομηροκνημοποδικός κηδεμόνας έσω υποδήματος.
Υλικό κατασκευής: Θερμοπλαστικό υλικό ή ρητίνη
Εφαρμόζεται στη μέση του ασθενή με δερμάτινη ζώνη ή θερμοπλαστικό.
Διατίθεται με σταθερή ποδοκνημική ή με άρθρωση / σταθερό γόνατο ή με 
άρθρωση.
Τύπος ΆρθρωσηςΠοδοκνημικής:
Λαστιχένια: Μικρή υποβοήθηση ανύψωσης άκρου πόδα. Κίνηση της 
ποδοκνημικής με ελαστικές αρθρώσεις στα σφυρά. Αρκετά ελαφριά κατασκευή.
Πλαστική: Κίνηση της ποδοκνημικής με πλαστικές αρθρώσεις στα σφυρά. 
Περιορίζει την στροφική κίνηση. Αρκετά ελαφριά κατασκευή.
Αρθρώσεις αλουμινίου: Με σύστημα ανύψωσης άκρου πόδα. Διαθέτει 
ρυθμιζόμενης έντασης ελατήρια στα έσω και έξω σφυρά ,τα οποία προσφέρουν 
κινητικότητα στην ποδοκνημική.Περιορίζει την στροφική κίνηση.

Τα ARGO προσφέρουν πραγματική εναλλακτική λύση σε ανθρώπους που είναι 
χρήστες αμαξιδίου, αλλά θα ήθελαν να σταθούν και να περπατήσουν.
Τα οφέλη της ορθοστάτισης είναι εδώ και πολλά χρόνια αναγνωρισμένα. 
Περιλαμβάνουν τη διατήρηση της λειτουργικότητας των αρθρώσεων και της 
οστικής πυκνότητας, ενώ βοηθάει στη καλύτερη κυκλοφορία του αίματος.
Tα ARGO ενσωματώνουν πολλές μοναδικές λειτουργίες όπως το ειδικό καλώδιο 
παλινδρομικής κίνησης με χαμηλές τριβές και συνδεδεμένα σε αυτό τις 
αρθρώσεις γονάτων και μηρών που διευκολύνουν την όρθια και καθιστή στάση.
Για ασθενείς με παραπληγία έως Θ-8.
Μπορεί να εφαρμοσθεί σε νεαρούς ασθενείς με μυελομυνιγγοκήλη.
Υδραυλικό σύστημα ορθοστάτισης από κάθισμα.
Εναλλασσόμενη μετάδοση κίνησης αμφώ των πλευρών μέσω υδραυλικής 
ντίζας.

Το RGO επιτρέπει σε άτομα με αναπηρία από τη μέση και κάτω να περπατήσουν 
ξανά. Ή βάδιση προέρχεται κυρίως από το σχεδιασμό του νάρθηκα. Όταν το 
βάρος της μίας πλευράς του σώματος φτάσει σε έναν ορισμένο βαθμό μοιρών,
    το χαλύβδινο σύρμα θα επηρεάσει το κάτω μέρος της απέναντι πλευράς και 
θα σπρώξει την πλευρά αυτή προς τα εμπρός ώστε να ξεκινήσει βηματισμό.
    Όσο το βάρος του σώματος μεταφέρεται από πλευρά σε πλευρά, το αντίθετο 
πόδι θα κινείται. Ο σχεδιασμός αυτός χρησιμοποιεί την εναπομένουσα 
ικανότητα των ασθενών ώστε να φτάσει στην επίτευξη του σκοπού του, δηλαδή 
το περπάτημα.
 Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του κηδεμόνα, είναι ο δεσμός μεταξύ του 
ισχίου, της άρθρωσης του γόνατος και των γοφών.
Όλα μαζί συνεργάζονται ώστε να βοηθήσουν τον ασθενή να σηκωθεί κα να 
ξεκινήσει τον βηματισμό.
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Αποτρέπει τη δημιουργεία του Βλαίσου 
Μέγα Δακτύλου
Καθυστερεί την εξέλιξή του αν ήδη 
υπάρχει
Μειώνει τον πόνο στη περιοχή κάτω από 
τα πόδια (μετατάρσιο)
Ενδυναμώνει τον προσαγωγό του 
μεγάλου δακτύλου και επιτυγχάνεται 
βελτίωση της βάδισης του πάσχοντα 
αλλά και της ισσοροπίας του.
Αναζωογονεί τα δάχτυλα των ποδιών 
μετά από μια κουραστική ημέρα στην 

δουλειά.
Διορθώνει τη βάδιση και την ορθοστάτιση.
Φοριέται εύκολα μέσα στα παπούτσια, ή και το βράδι στον ύπνο, 
καθιστώντας τον τη πιο φυσική ενναλακτική λύση για τη διόρθωση του 
βλαισού μεγάλου δακτύλου.

    Small - Νούμερο παπουτσιού έως 39
    Large - Νούμερο παπουτσιού 40 έως 46

Λειτουργικός νάρθηκας για κότσι ημέρας-
νύκτας με άρθρωση Hallufix
Αναπτύχθηκε από επιστήμονες για την 
ανακούφιση του πόνου και τη διόρθωση 
της παραμόρφωσης του μεγάλου 
δακτύλου.
Λόγω της άρθρωσης και της λεπτής 
γραμμής του μπορεί να χωρέσει σε 
οποιοδήποτε αθλητικό παπούτσι.
Ο νάρθηκας φέρνει το πόδι στο φυσικό 
του σχήμα και διορθώνεται η εσφαλμένη 
πίεση που ασκείται στο μετατάρσιο.

    Μειώνει τον πόνο στην περιοχή κάτω από τα πόδια
    Μειώνει τον πόνο στην πτέρνα
    Βοηθάει στην σταθερότητα του βαδίσματος
    Βοηθάει στη μετεγχειριτική αντιμετόπιση του βλαίσου μεγάλου 
δακτύλου.
Διαθέτει αφαιρούμενη και πλενόμενη μαλακή επένδυση.
Μπορεί να φορεθεί και από τις 2 πλευρές.
Το μέγεθος είναι κοινό.

Απλή κατασκευή, ημέρας και νύχτας, από 
ελαστικά και μη-ελαστικό αντιαλλεργικά 
υλικά, ειδικά σχεδιασμένο για εσάς.

Είναι ένα μέγεθος (One-size)

Απομακρύνει αποτελεσματικά το 
μεγάλο δάκτυλο από τα υπόλοιπα, 
ανακουφίζοντας τον πόνο και 
διορθώνοντας την βάδιση και την 
ορθοστάτιση, και συνεπώς την 
ισορροπία.Φοριέται εύκολα μέσα στα 

παπούτσια, ή και το βράδυ στον ύπνο.

Διατίθεται σε μπεζ χρώμα.

Ελαστικός νάρθηκας για το κότσι. 
Ιδανικός για χρήση όλη την μέρα, με 
έυκολη, γρήγορη και άνετη εφαρμογή. 
Ο νάρθηκας αυτός είναι απολύτως 
διακριτικός.

Το μέγεθος small είναι ιδανικό για 
μέγεθος παπουτσιού μέχρι No 37, το 
Large φοριέται από No 38 και πάνω.

 Ή υφασμάτινη επιστραγαλίδα έλξης 
κάτω άκρου έχει:
Είναι κατασκευασμένη από μαλακό 
ενισχυμένο ύφασμα υψηλής 
ανθεκτικότητας.
Είναι αντιαλλεργική, αντιεφιδρωτική, 
αεριζόμενή μη τοξική.
Διαθέτη τρείς αυτοκόλλητους 
σταθεροποιητικουσ ιμάντες.
Με οπίσθια ενισχυμένη ραφή.
Επίπλεον διαθέτει ιμάντες με 
ενσωματωμένους μεταλλικούς κρίκους.

Συνδέεται με τον κωδ. 3015.
Ανοιχτή πτέρνα.
Μπορεί να πλυθεί.

Μέγεθος    S  M  L  XL
Περιφ. Σφυρού σε εκ.  15/21  22/27  28/33  33/38

Προστατευτικό για το κότσι, 
κατασκευασμένο από gel υψηλής 
ποιότητας, υποαλλεργικό. Προσφέρει 
ολοκληρωμένη προστασία και 
ανακούφιση στο εξόγκωμα του μεγάλου 
δακτύλου (κότσι) που ασκείται πίεση, 
ελαττώνοντας την πίεση & την τριβή.
Ανατομικός σχεδιασμός με δακτύλιο για 
σταθερή εφαρμογή.
Πολύ λεπτό και διακριτικό στην 
εφαρμογή εντός των υποδημάτων.

Διατίθεται ανά τεμάχιο.

Ενδείξεις:
    Ιδανικό για το εξόγκωμα του κάλου του μεγάλου δακτύλου (κότσι)
    Απορροφά την πίεση & προλαμβάνει τραυματισμούς λόγω τριβής

Νάρθηκας για κότσι ημέρας-νύχτας έσω 
υποδήματος με άρθρωση

Διορθωτικό καλτσάκι για κότσι Hallux Valgus 
ημέρας-νύχτας

Προστατευτικό για το Κότσι του Μεγάλου 
Δακτύλου

Ναρθηκάκι για κότσι Hallux Valgus 
ημέρας-νύκτας

Διορθωτικό Λάστιχο για το κότσι Μέρας - ΝύχταςΥφασμάτινη επιστραγαλίδα έλξης κάτω άκρου

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

102596

104101103783

103341

101524

102641



Ο
ρθ

οπ
εδ

ικ
ά

143

Δυνατότητα επένδυσης :
Χωρίς επένδυση
Επένδυση για διαβητικούς
Επένδυση δερματίνη
Πέλμα κατασκευασμένο από 
αντιαλλεργικό υλικό EVΑ μέσης 
σκληρότητας.
Διάτρητο υλικό .
Εσωτερικός διπλός σκελετός για 
καλύτερη στήριξη – αρκετά σκληρό και 
άκαμπτο πέλμα.

Παρέχει υποστήριξη στην καμάρα και μαξιλαράκι αποφόρτισης 
μεταταρσίων.
Συνιστάται για καθημερινή χρήση .
Εφαρμόζει σε όλα τα παπούτσια .
Για να πετύχετε την αρμονική κίνηση όλων των τμημάτων του σώματος 
χρειάζεται να εξισοροπήσσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σκελετό. 
Οι ορθοπεδικοί πάτοι φέρνουν σε ισορροπεία τη σπονδυλική στήλη, τους 
μύς, τα άκρα και το κέντρο βάρους.

Δυνατότητα επένδυσης :
Χωρίς επένδυση
Επένδυση για διαβητικούς
Επένδυση δερματίνη
Πέλμα κατασκευασμένο από 
αντιαλλεργικό υλικό EVΑ μέσης 
σκληρότητας.
Διάτρητο υλικό .
Εσωτερικός σκελετός για καλύτερη 
στήριξη .
Παρέχει υποστήριξη στην καμάρα .
Δεν διαθέτει μαξιλαράκι αποφόρτισης 

μεταταρσίου.
Συνιστάται για αθλητική χρήση .
Εφαρμόζει σε όλα τα παπούτσια .
Για να πετύχετε την αρμονική κίνηση όλων των τμημάτων του σώματος 
χρειάζεται να εξισοροπήσσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σκελετό. 
Οι ορθοπεδικοί πάτοι φέρνουν σε ισορροπεία τη σπονδυλική στήλη, τους 
μύς, τα άκρα και το κέντρο βάρους.

Είναι ιδανικοί για άτομα που:

Ή φύση της εργασίας τους απαιτεί 
πολύωρη όρθια θέση.
Επιθυμούν τη διόρθωση της στάσης και 
της βάδισης.
Στην καθημερινή τους ενασχόληση, 
νιώθουν τα πόδια βαριά και 
κουρασμένα.
Ασχολούνται με αθλητικές 
δραστηριότητες και στοχεύουν  στη 
βέλτιστη δυναμική απόδοση.

 Νούμερο 38 – 49
Δυνατότητα επένδυσης :
Χωρίς επένδυση.
Επένδυση για διαβητικούς.
Επένδυση δερματίνη.
Πέλμα κατασκευασμένο από διπλή 
στρώση αρκετά μαλακού, αντιαλλεργικού 
υλικού EVΑ.
Διάτρητο υλικό .
Εσωτερικός σκελετός για καλύτερη 
στήριξη .
Παρέχει υποστήριξη στην καμάρα , με 

μαξιλαράκι αποφόρτισης μεταταρσίου .
Συνιστάται για καθημερινή χρήση .
Εφαρμόζει σε όλα τα παπούτσια .
Για να πετύχετε την αρμονική κίνηση όλων των τμημάτων του σώματος 
χρειάζεται να εξισοροπήσσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σκελετό. 
Οι ορθοπεδικοί πάτοι φέρνουν σε ισορροπεία τη σπονδυλική στήλη, τους 
μύς, τα άκρα και το κέντρο βάρους.

Υποπτέρνιοι πάτοι φτιαγμένοι από 
ανθεκτικό υλικό υψηλών προδιαγραφών. 
Αποτελείται από 2 κομμάτια, ένα 
εξωτερικό περίβλημα και το εσωτερικό 
του.

Διαθέσιμοι σε Small (273mm x 85mm) 
και Large (311mm x 97mm).
 SMALL   LARGE
 35 έως 38   39 έως 43

Δυνατότητα επένδυσης :
Χωρίς επένδυση
Επένδυση για διαβητικούς
Επένδυση δερματίνη
Πέλμα κατασκευασμένο από 
αντιαλλεργικό υλικό EVΑ μέσης 
σκληρότητας.
Διάτρητο υλικό .
Εσωτερικός σκελετός για καλύτερη 
στήριξη.
Παρέχει υποστήριξη στην καμάρα και 
μαξιλαράκι αποφόρτισης μεταταρσίων.

Συνιστάται για καθημερινή χρήση .
Εφαρμόζει σε όλα τα παπούτσια .
Για να πετύχετε την αρμονική κίνηση όλων των τμημάτων του σώματος 
χρειάζεται να εξισοροπήσσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σκελετό. 
Οι ορθοπεδικοί πάτοι φέρνουν σε ισορροπεία τη σπονδυλική στήλη, τους 
μύς, τα άκρα και το κέντρο βάρους.

Ορθοπεδικός πάτος Πολύχρωμος ειδική κατασκευή

Ορθοπεδικός πάτος Strong ειδική κατασκευή

Ορθοπεδικός πάτος Luna - ειδική κατασκευή

Υποπτέρνιος πάτος

Ορθοπεδικός πάτος Μπεζ ειδική κατασκευή

Ορθοπεδικός πάτος Soft ειδική κατασκευή

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

114397

115639

113023

115621

113198

114770
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Erki Set Σύστημα Διόρθωσης Νυχιών

Κωδικός προϊόντος: 100417
Πλήρης σετ για διόρθωση νυχιών, κατασκευασμένο στην Γερμανία. 
Ήπια εναλλακτική λύση του χειρουργείου για την ονυχοκρύπτωση ή αλλιώς 
είσφρυση όνυχος είναι η θεραπεία με τα “λαστιχένια άγκιστρα Erki” ορθονυχίας.
Με αυτήν την θεραπεία των ελασμάτων, προκαλείται μία άμεση απαλλαγή της 
κοίτης όνυχος από το νύχι και συνεπώς προκύπτει μία γρήγορη απελευθέρωση 
από τον πόνο.
To σύστημα διόρθωσης νυχιών Erki μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε σχήμα 
νυχιού. Δύο πλαστικά άγκιστρα εφαρμόζουν πάνω στο νύχι. Τα άγκιστρα 
συνδέονται με ένα λάστιχο. Ή ελκτική δύναμη διαμορφώνεται από το σημείο 
τοποθέτησης των άγκιστρων και από το μέγεθος του λάστιχου. Ο χρόνος 
εφαρμογής εξαρτάται από την ανάπτυξη των νυχιών. Τα νύχια ανανεώνονται κάθε 
9-12 μήνες.
Σε περιπτώσεις νυχιών που έχουν εισχωρήσει στους ιστούς,νυχιών που έχουν 
γυρίσει από την μια ή και τις δυο πλευρές, υπερκόκκωσης, αποβολής τμημάτων, 
ερεθισμών στα άκρα των νυχιών.
Περιεχόμενα Σετ:
100 λαστιχάκια Ø 3.20 mm, 100 λαστιχάκια Ø 4.80 mm, 100 λαστιχάκια Ø 6.35 mm, 
1 λαβίδα, 1 βελόνα, 100 σωλήνες προστασίας, 100 άγκιστα Erki, 1 κόλλα σε μορφή 
gel.

Onyclip Set Σύστημα Διόρθωσης Νυχιών

Κωδικός προϊόντος: 103910
Πλήρης σετ για διόρθωση νυχιών, κατασκευασμένο στην Γερμανία. 
Ή πιο ήπια εναλλακτική λύση του χειρουργείου, για την ονυχοκρύπτωση ή αλλιώς 
είσφρυση όνυχος είναι η θεραπεία με τα “διορθωτικά ελάσματα” ορθονυχίας.
Με αυτήν την θεραπεία των ελασμάτων, προκαλείται μία άμεση απαλλαγή της 
κοίτης όνυχος από το νύχι και συνεπώς προκύπτει μία γρήγορη απελευθέρωση 
από τον πόνο.
To Σύστημα διόρθωσης νυχιών Onyclip μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε σχήμα 
νυχιού.
Σε περιπτώσεις νυχιών που έχουν εισχωρήσει στους ιστούς,νυχιών που έχουν 
γυρίσει από την μια ή και τις δυο πλευρές, υπερκόκκωσης, αποβολής τμημάτων, 
ερεθισμών στα άκρα των νυχιών.

Περιεχόμενα Σετ:
4 λωρίδες από ανοξείδωτο ατσάλι πάχους 0,1 & 0,15mm και μήκους 10cm, 1 
λωρίδα μέτρησης, 1 σπάτουλα, 1 κόλλα σε μορφή gel.

Impro-System Σετ Πρόθεσης Νυχιών

Κωδικός προϊόντος: 100514
Πλήρης σετ για πρόθεση νυχιών, κατασκευασμένο στην Γερμανία. 
Σε μόλις 22 βήματα μπορείτε να δημιουργήσετε και να εφαρμόσετε το προθετικό 
νύχι. Οτιδήποτε χεριάζεται για την εφαρμογή του περιέχετε μέσα στο κουτί 
κάνοντας το Impro-System μία πιο τις πιο συμφέρουσες λύσεις για εσάς αλλά και 
τον ασθενή.
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Προσφέρει τέλεια σταθερότητα και 
ασφάλεια χάρη στα 4 πόδια του, τα 
οποία διαθέτουν και λάστιχο στο 
τελείωμα. Ή λαβή είναι πολύ άνετη 
για την παλάμη.
Το ύψος του μπαστουνιού είναι 
ρυθμιζόμενο από 66 έως 92 
εκατοστά. Ζυγίζει μόλις 0,75 κιλά και 
το μέγιστο βάρος χρήστη είναι 115 
κιλά. 

Ή λαβή του μπαστουνιού είναι 
εργονομικά σχεδιασμένη έτσι ώστε 
να διαβαθμίζει την πίεση σε όλη 
την παλάμη για να μην κουράζετε ο 
χρήστης. Για αυτόν τον λόγο, είναι 
κατάλληλο για άτομα με αδύναμα 
χέρια ή για άτομα που έχουν 
δυσκολία στο να σφίξουν την παλάμη 
τους.

Δακτύλιος-διαχωριστικό 
κατασκευασμένος από gel υψηλής 
ποιότητας, υποαλλεργικό. Βοηθά 
στην ευθυγράμμιση των δακτύλων 
σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων ενώ 
παράλληλα προστατεύει από τις 
επίπονες παρενέργειες της συνεχούς 
πίεσης & των τριβών στα δάκτυλα.
Σταθερή εφαρμογή με δακτύλιο στο 
μεγάλο δάκτυλο.

Χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό 
μεταξύ των δακτύλων.
Βοηθά στην ευθυγράμμιση των 
δακτύλων που παρεκκλίνουν ή 
“σταυρώνουν”& στην προστασία 
από τα προβλήματα της 
μετατασιοφαλαγγικής άρθρωσης, 
που οφείλονται κατά κύριο λόγο στη 
βλαισότητα του μέγα δακτύλου.

Διαχωριστικό δακτύλων διπλό, 
κατασκευασμένο από gel υψηλής 
ποιότητας, υποαλλεργικό. Βοηθά 
στην ευθυγράμμιση των δακτύλων 
σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων ενώ 
παράλληλα προστατεύει από τις 
επίπονες παρενέργειες της συνεχούς 
πίεσης & των τριβών στα δάκτυλα.
Χάρη στο διπλό δακτύλιο, προσφέρει 
σταθερή εφαρμογή αποτρέποντας 
την ολίσθηση κατά την κίνηση.

Κατασκευάζεται από διαμορφόσιμη 
σιλικόνη 2 συστατικών, η οποία 
εφαρμόζεται απευθείας επάνω στον 
ασθενή. Ή σιλικόνη είναι μαλακή για 
άνετη εφαρμογή αλλά προσφέρει 
την επιθυμητή συγκράτηση των 
δακτύλων στη σωστή ανατομικά 
θέση.
Μπορεί να προλαμβάνει και 
να διορθώνει παθήσεις του 
μυοσκελετικού.

Πέλμα σφυροδακτυλίας 
κατασκευασμένο από πολυμερές 
extra soft gel, υποαλλεργικό. 
Προσφέρει άνεση και ανακούφιση 
από την πίεση που ασκείται στα 
δάκτυλα και στις κεφαλές του 
μεταταρσίου.
Σταθερό στην εφαρμογή χάρη στο 
“δακτυλίδι” το οποίο προσαρμόζεται 
σε οποιοδήποτε δάκτυλο του ποδιού.

Παρέχει ένα άνετο κάθισμα για 
ξεκούραση όταν είναι ανοιχτό και μια 
ανθεκτική λαβή στήριξης όταν είναι 
κλειστό
Βολικό και ελαφρύ σε μόλις 2 κιλά.
Ή ισχυρή κατασκευή αλουμινίου 
παρέχει πρόσθετη ασφάλεια
Το σχέδιο τρίποδων με 
διαμορφωμένα άκρα παρέχει 
σταθερότητα σε διάφορες επιφάνειες

Μπαστούνι με 4 πόδια Μπαστούνι με λαβή παλάμης

Ring - Δακτύλιος-διαχωριστικό Silicone Διαχωριστικό Δακτύλων

Διαχωριστικό Δακτύλων Διπλό Νάρθηκας δακτύλων - Ειδική κατασκευή για κάθε 
περίπτωση

Προστατευτικό κατά τις Σφυροδακτυλίας Μπαστούνι με κάθισμα

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

108064 100822

101512 102293

103346 118873

115328 115326
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Jaguar Περιπατητής Εσωτερικών Χώρων

Trionic Walker 12er Περιπατητήρας Rollator για 
Χρήση σε Ανωμάλους Δρόμους

Trionic Walker 9er Περιπατητήρας Rollator

Veloped Sport 12er Περιπατητήρας Rollator

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

115877

100846

104190

104191

Ο περιπατητήρας διαθέτει πλαίσιο από αλουμίνιο και μπορεί εύκολα να 
διπλωθεί. Διαθέτει μία τυποποιημένη τσάντα και αποσπώμενο δίσκο. Οι τροχοί 
είναι εξοπλισμένοι με 2 φρένα που μπορούν να κλειδωθούν. Ο χειρισμός τους 
γίνεται από βραχίονα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του κυλίνδρου. Ή χρήση 
του περιπατητή είναι εγκεκριμένη μόνο για εσωτερικούς χώρους.
Μέγιστο Βάρος  100 Kg
Μέγιστο Βάρος Τσάντας 5 Kg
Βάρος   6,6 Kg
Μήκος (Ανοικτό/Διπλωμένο) 66 cm  /  26 cm
Πλάτος   54 cm
Υψος   83,5 – 102 cm
Τροχοί   7” (175 x 27 mm)
Φρένα   2 με δυνατότητα κλειδώματος

Ο walker 9er είναι η τέλεια επιλογή όταν αναζητάτε για περιπατητήρα κατάληλο 
για το σπίτι και για της βόλτες σας έξω.Με τα εκπληκτικά απαλά λάστιχα θα 
απολαυσετε μια βόλτα με τέλια ισοροπία και χωρείς κραδασμούς.είναι ελαφρει 
και ευκολο στην μεταφορά του

Μέγεθος: M
Ύψος λαβής: 29,0 έως 37,0
Μέγιστο βάρος χρήστη: 330 κιλά
Τροχούς 9”  με μαλακά συμπαγή λάστιχα
Έυκολο φρενάρισμα σε όλες τις επιφάνειες
Σχεδιασμένο από αλουμίνιο
Αδιάβροχο καλοήθη
Αδιάβροχο καθισμα

Έχει φουσκωτούς τροχούς 12” οι οποίοι προσφέρουν άνετη οδήγηση σε 
υπαίθριο αλλά και αστικό περιβάλλον.

Ύψος Λαβής: 30,0 - 38,0
Ύψος σώματος: 4’12 “-6’4
Μέγιστο βάρος χρήστη: 330 κιλά
Αδιάβροχο καθισμα

Ύψος λαβής: 29,5 - 37,5
Ύψος σώματος: 4’11 “-6’2
Μέγιστο βάρος χρήστη: 330 κιλά
Τροχοί 12” με ελαστικά αέρα πίεσης
Trionic Wheel Αναρρίχηση
ελαστικά Diamond D-249
σωλήνες Innova
Διαφάνεια-θέση 10 “βαθύ κάθισμα για μέγιστο χώρο με τα πόδια
Καλάθι με φερμουάρ τσέπη & κάλυμμα βροχής
Ανταλλάξιμα υφάσματα μέσω πλήκτρων και τα τμήματα βέλκρο
αδιάβροχο καλοήθη
αδιάβροχο καθισμα
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Veloped Trek 12er Περιπατητήρας Rollator

Ελαφρύς Περιπατητήρας Buffalo

Ελαφρύς Περιπατητήρας KUDU

Ελαφρύς Περιπατητήρας Leopard

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

100871

115875

115818

115861

Καλάθι με φερμουάρ τσέπη & κάλυμμα βροχής
Σακίδιο 20-λίτρων,που ταιριάζει επίσης ωραία μέσα στο καλάθι, έτσι ώστε να 
μπορεί να ανακουφίσει την πλάτη σας
τσάντα ώμου 10 λίτρων που μπορεί να συνδεθεί με το κάθισμα. Διπλώνει προς 
τα εμπρός όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το κάθισμα
Όλα τα στοιχεία κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα κατασκευάζονται από 
ανθεκτικό και απωθητικό νερου 600D πολυεστέρα.
Ύψος λαβής: 29,5 - 37,5
Ύψος σώματος: 4’11 “-6’2
Μέγιστο βάρος χρήστη: 330 κιλά

Ο ελαφρύς περιπατητήρας “Kudu” διαθέτει πλαίσιο από αλουμίνιο  μαύρου 
ή ασημί χρώματος που μπορεί να διπλώνεται προς τα πλάγια, μειώνοντας τον 
απαιτούμενο χώρο στο ελάχιστο.

Εσωτερικό πλάτος καθίσματος 45 cm
Συνολικό Πλάτος  62,5 cm
Συνολικό Μήκος  66,5 cm
Βάρος   7,25 - 7,65 kg
Μέγιστο Φορτίο  150 kg
Φρένα   2 φρένα με λειτουργία κλειδώματος

Ο ελαφρύς περιπατητήρας Buffalo, με πλαίσιο από αλουμίνιο, μπορεί να 
διπλώνεται προς τα πλάγια μειώνοντας τον απαιτούμενο χώρο στο ελάχιστο. Ή 
δομή του ενισχύεται από πρόσθετα στοιχεία.

Συνολικό Πλάτος 69 cm ανοικτό / 22,5 cm κλειστό
Πλάτος Καθίσματος 55 cm
Συνολικό Μήκος 66 cm
Ύψος Καθίσματος 62 cm
Ύψος  λαβών ώθησης 74 – 102 cm
Μέγιστο Βάρος 200 Kg
Συνολικό Βάρος 7,9 kg Περιπατητήρας + 0,4 kg τσάντα
Φρένα  2 φρένα με κλείδωμα

 Ο ελαφρύς περιπατητήρας Leopard σε κόκκινο ή ανθρακί πλαίσιο από 
αλουμίνιο, μπορεί να διπλώνεται προς τα πλάγια, μειώνοντας έτσι τον 
απαιτούμενο χώρο στο ελάχιστο.

Πλάτος (Ανοιχτό/Κλειστό) 60,8 cm  /  22,5 cm
Πλάτος Καθίσματος 46 cm
Μήκος 66 cm
 Ύψος Καθίσματος 62 cm
 Ύψος Λαβών 74,5 – 102 cm
Μέγιστο Φορτίο 150 Kg
Μέγιστο Φορτίο Τσάντας 5 Kg
Βάρος 7.5 – 7.7 Kg
Φρένα 2 φρένα με δυνατότητα κλειδώματος
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Παιδικός περιπατητήρας Nimbo

Περιπατητήρας Bison με στήριξη στο 
αντιβράχιο

Περιπατητήρας Clever-Lite

Περιπατητήρας Gepard πολύ ελαφρύς από 
ανθρακονήματα

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

115524

115879

115317

115876

    X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE
Πλάτος  61 cm 61 cm 66 cm 67 cm 74 cm
Μήκος  51 cm 69 cm 79 cm 86 cm 94 cm
Ύψος λαβής 39–50 cm  48–64 cm  58–77 cm 71–91 cm 91–104 cm
Βάρο  4 kg 5 kg 6 kg 6 kg 7 kg
Βάρος χρήστη 34 kg 39 kg 68 kg 86 kg 113 kg

Διαθέσιμος είτε με 5” ή με 8” τροχούς. Οι μπροστινοί τροχοί έχουν την 
δυνατότητα είτε να περιστρέφονται, είτε να μένουν σταθεροί.

Ο περιπατητής ‘’Bison’’ είναι ένα κινητικό βοήθημα για την μάθηση η’ και την 
εκγύμναση της δραστήριας πεζοπορίας και μπορεί να εξυπηρετήσει και σαν 
στήριγμα στην περίπτωση των προβλημάτων ισορροπίας .
Ο σκελετός του είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και προσφέρει διάφορες 
ρυθμιζόμενες λειτουργίες : τα πλαϊνά χερούλια μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν 
ανά ύψος από τη πνευματική μπουκάλα .

Πλάτος   66 – 80 εκ.
Πλάτος μεταξύ πλαϊνών 31 – 47 εκ.
Ύψος   86 – 128 εκ.
Μήκος   81 εκ.
Βάρος   16.4 κιλά
Μεγ. Φορτίο  150 κιλά

Ο περιπατητήρας είναι εύκολο να επεκταθεί και να διπλωθεί με τους μεγάλους 
τροχούς είναι κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους .
Οι χειρολαβές του μπορούν να προσαρμοστούν σε ύψος .

Μεγ. Βάρος  150 κιλά
Βάρος   5,5 κιλά
Μήκος   66 εκ.
Μεγ. Ύψος (Διπλωμένο)  79 εκ.
Πλάτος (Ανοικτό / Διπλωμένο) 60.8 / 22.5 εκ.
Πλάτος Καθίσματος   46 εκ.
Ύψος χειρολαβών ( ελαχ. / μεγ.) 74 – 102 εκ.
Ύψος Καθίσματος  62 εκ.
Φρένα   2 Φρένα με κλείδωμα



Ο
ρθ

οπ
εδ

ικ
ά

149

Περιπατητήρας Tiger με στήριξη αντιβραχίου

Περιπατητήρας τύπου rollator Nitro

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

115865

115309

Συνοδεύεται από  μαλακές και άνετες βάσεις για τα αντιβράχια, με λαβές 
φρένων ρυθμιζόμενες σε ύψος, βάθος και γωνία
Ο περιπατητήρας Tiger με πλαίσιο από αλουμίνιο με γκρι χρώματα, μπορεί να 
διπλωθεί προς τα πλάγια, μειώνοντας έτσι τον απαιτούμενο χώρο στο ελάχιστο.

Πλάτος  Ανοικτό  / Διπλωμένο 62 cm  /  22,5 cm
Πλάτος Καθίσματος  46 cm
Μήκος   66 cm
Ύψος Καθίσματος  62 cm
Ύψος   102 – 127 cm
Μέγιστο Βάρος Χρήστη 150 Kg
Βάρος   9,6 Kg ( Με την τσάντα +300 gr ) 
Φρένα   2 φρένα με δυνατότητα κλειδώματος

Ο περιπατητήρας Nitro είναι κατάλληλος για εσωτερικούς και για εξωτερικούς 
χώρους. Προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια. Ρόδες 24” για άριστο έλεγχο 
του περιπατητήρα. Κάθισμα με μαξιλαράκι. Διπλώνετε πολύ εύκολα για άνετη 
μεταφορά όπου χρειαστεί. Διαθέτει και καλάθι αποθήκευσης με μέγιστο βάρος 
τα 5 κιλά. Έρχεται εξοπλισμένο με θήκη μπαστουνιού και κλειδαριά ασφαλείας.

Συνολικό πλάτος  60.5 cm
Συνολικό μήκος  70.5 cm
Πλάτος καθίσματος  44.5 cm
Βάθος καθίσματος  22 cm
Πλάτος όταν είναι διπλωμένο 25 cm
Βάρος   7 -7.4 kg
Μέγιστο βάρος  130 kg

Τροχήλατη στήριξη γονάτου για βάδιση 
Μαύρο

Τροχήλατη στήριξη γονάτου για βάδιση με 
ενησχημένους τροχούς Μπλέ

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

119918

120134

Το Walker Scooter Walker της οικονομίας προσφέρει μια πιο αξιόπιστη 
και άνετη εναλλακτική λύση για τους ασθενείς που χρειάζονται μια 
αποτελεσματική λύση κινητικότητας σε προσιτή τιμή. Ο περιστρεφόμενος 
περιπατητής προσφέρει μία από τις καλύτερες λύσεις είναι ιδανική για άτομα 
που αναρρώνουν από σπασμένο πόδι, σπασμένο αστράγαλο, χειρουργική 
επέμβαση, ακρωτηριασμό ποδιών, άλλα τραύματα ή ιατρικές παθήσεις όπως 
τα έλκη.
Βάρος προϊόντος: 9 κιλά
Συνολικό μήκος: 79 cm
Συνολικό ύψος με τιμόνι διπλωμένο και κάθισμα αφαιρεμένο: 41 cm
Εύρος Ύψους Υποστήριξης Γόνατος: 41 cm - 56 cm
Γόνατο: 18 cm πλάτος x 30,50 cm μήκος
Πίσω φρένο τροχού

Ή κατασκευή διπλής ράβδου αλουμινίου KneeRover προσφέρει πρωτοφανή 
αντοχή ενώ παραμένει ελαφριά και φορητή χάρη σε ένα μηχανισμό 
αναδίπλωσης που χρησιμοποιεί με έναν μοχλό απελευθέρωσης. Είτε είστε 
στο σπίτι, στη δουλειά, στο μονοπάτι ή στην πόλη, το KneeRover Pro θα σας 
κρατήσει εν κινήσει, με ασφαλή πλοήγηση στην καθημερινή ζωή και με ευκολία.
Βάρος προϊόντος: 12 κιλά
Συνολικό μήκος: 95 cm
Εύρος ράβδου χειρολαβής: 87 cm έως 110 cm
Συνολικό ύψος w με τιμόνι διπλωμένο και κάθισμα αφαιρεμένο: 45 cm 
Εύρος Ύψους Υποστήριξης Γόνατος: 49 cm - 61 cm
Πέλμα γονάτου: μήκος 15,50 c, πλάτος x 30,50 cm
Πλάτος εμπρόσθιου άξονα: 55 cm 
Πίσω φρένο
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Τροχήλατη στήριξη γονάτου για βάδιση Hybrid

Τροχήλατη στήριξη γονάτου για βάδιση 
Κόκκινο

Τροχήλατη στήριξη γονάτου για βάδιση Classic 
Πράσσινο

Τροχήλατη στήριξη γονάτου για βάδιση Deluxe

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

119915

119914

119916

119917

Το KneeRover HYBRID είναι το πρώτο σκούτερ με γόνατο που χαρακτηρίζει τους 
εμπρός τροχούς All Terrain Pneumatic σε τετράτροχο σχεδιασμό για μέγιστη 
ελευθερία και σταθερότητα. Το προϊόν συνδυάζει την αποδεδειγμένη απόδοση 
και τη σταθερότητα του KneeCycle με έναν εμπρός άξονα All Terrain που 
διαθέτει τροχούς 10 ιντσών. 
Βάρος προϊόντος: 9,5 κιλά
Συνολικό μήκος: 30 “
Εύρος ράβδου τιμονιού: 38 “έως 46”
Συνολικό ύψος με τιμόνι διπλωμένο και κάθισμα αφαιρεμένο: 19 “
Εύρος Ύψους Υποστήριξης Γόνατος: 17 “- 22,5”
Πέλμα γονάτου: μήκος 6,5 “πλάτος x 12,5” Πλάτος εμπρός άξονα: 19 “
Πίσω δισκόφρενα
Καλάθι καλωδίων: 7,5 “x 12,5” x 8,25 “

Το Steerable Walker Scooter Walker είναι το βιομηχανικό πρότυπο για ασφαλή, 
αποτελεσματική και οικονομική κινητικότητα για άτομα που δεν μπορούν 
να φέρουν βάρος στο πόδι ή στον αστράγαλο, αλλά θέλουν να παραμείνουν 
ενεργά. Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση, το Steerable Knee Scooter 
Walker διαθέτει τέσσερις τροχούς από καουτσούκ διαμέτρου 18 cm και μια 
βάση γόνατου με επένδυση 8 cm που είναι συμβατή με το αριστερό ή δεξί πόδι.

Ρυθμιζόμενο φρένο χειρός
Διαθέτει φρένα πίσω δίσκου για πιο ομαλή, πιο συνεπή πέδηση
Πλατφόρμα γονάτου με εύκολο πτυσσόμενο μηχανισμό
Συμβατότητα ποδιών: Αριστερά και δεξιά
Λαβές: καουτσούκ

Τώρα μπορείτε να οδηγήσετε μέσα από γρασίδι στα χαλίκια και τα περισσότερα 
εδάφη Επιπλέον, το KneeRover® Jr. Knee Walker διαθέτει ρύθμιση χωρίς 
εργαλεία, μαζί με φρένο χειρός. Το KneeRover® Jr. Walker είναι εξοπλισμένο με 
έναν εύκολο μηχανισμό αναδίπλωσης μέσω ενός μοχλού. Θα λάβετε επίσης ένα 
δωρεάν καλάθι για την αποθήκευση των προσωπικών σας αντικειμένων.

Δυνατότητα εύκολης αναδίπλωσης για εύκολη αποθήκευση και φορητότητα
Ρυθμιζόμενο φρένο χειρός
Διπλή σχεδίαση Crossbar για εξαιρετική ανθεκτικότητα
Χαρακτηριστικά Πίσω φρένο 
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα γόνατος με εύκολο πτυσσόμενο μηχανισμό
Συμβατότητα ποδιών: Αριστερά και δεξιά
Στήριγμα γονάτου: 5 cm διαμορφωμένο καλουπωμένο αφρό

Το το KneeCycle Knee Walker είναι το βιομηχανικό πρότυπο για ασφαλή, 
αποτελεσματική και οικονομική κινητικότητα για άτομα που δεν μπορούν να 
επιβαρύνουν το πόδι ή τον αστράγαλο, αλλά θέλουν να παραμείνουν ενεργά. 
Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση, ο KneeCycle Knee Walker διαθέτει 
τέσσερις τροχούς από καουτσούκ διαμέτρου 7,5 ιντσών και μια πλατφόρμα 
γόνατου με επένδυση 3,5 “που είναι συμβατή με αριστερό ή δεξί πόδι.

Διαθέτει αφαιρούμενο εμπρόσθιο άξονα για εύκολη αποθήκευση και 
φορητότητα
Ρυθμιζόμενο φρένο χειρός
Διαθέτει φρένα πίσω
Συμβατότητα ποδιών: Αριστερά και δεξιά
Βάση γόνατος: αφρός 8 cm
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Τροχήλατη στήριξη γονάτου για βάδιση Μπλέ

Τροχήλατη στήριξη γονάτου για βάδιση 
Παιδιατρικό Ρόζ ή Μπλέ

Τροχήλατο κάθισμα με δυνατότητα ανάρτησης 
κάτω άκρου

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

119913

120236

120236

Ιδανικό για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, το KneeRover® 
Knee Walker έχει τρία ελαστικά γεμάτα με αέρα διαμέτρου 12 ιντσών και μια 
πλατφόρμα για το γόνατο 3 ιντσών που είναι συμβατή με το αριστερό ή δεξί 
πόδι. Τώρα μπορείτε να οδηγήσετε μέσα από γρασίδι, στα χαλίκια και τα 
περισσότερα εδάφη.

Ρυθμιζόμενο φρένο χειρός
Διπλή σχεδίαση Crossbar για εξαιρετική ανθεκτικότητα
Πίσω φρένο
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα γόνατος με εύκολο πτυσσόμενο μηχανισμό
Συμβατότητα ποδιών: Αριστερά και δεξιά
Λαβές: καουτσούκ

Το σκούτερ KneeWalker διαθέτει τέσσερις τροχούς και μια πλατφόρμα γονάτου 
3” που είναι συμβατή με το αριστερό ή δεξί πόδι.
Επιπλέον, το KneeWalker Jr. Knee Walker διαθέτει ρύθμιση χωρίς εργαλεία, μαζί 
με φρένο χειρός.
Το KneeWalker Jr. είναι εξοπλισμένο με έναν εύκολο μηχανισμό αναδίπλωσης 
που γίνετε μέσω ενός μοχλού απελευθέρωσης. Θα λάβετε επίσης ένα ΔΩΡΕΑΝ 
καλάθι για την αποθήκευση των προσωπικών σας αντικειμένων.
Δυνατότητα εύκολης αναδίπλωσης για εύκολη αποθήκευση και φορητότητα
Ρυθμιζόμενο φρένο χειρός
Διαθέτει δισκόφρενο
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα γόνατος με εύκολο πτυσσόμενο μηχανισμό
Συμβατότητα ποδιών: Αριστερό και δεξί
Γόνατο ανάπαυσης: 8 cm διαμορφωμένο καλουπωμένο αφρό

Το σκούτερ KneeWalker διαθέτει τέσσερις τροχούς και μια πλατφόρμα γονάτου 
3” που είναι συμβατή με το αριστερό ή δεξί πόδι.
Επιπλέον, το KneeWalker Jr. Knee Walker διαθέτει ρύθμιση χωρίς εργαλεία, μαζί 
με φρένο χειρός.
Το KneeWalker Jr. είναι εξοπλισμένο με έναν εύκολο μηχανισμό αναδίπλωσης 
που γίνετε μέσω ενός μοχλού απελευθέρωσης. Θα λάβετε επίσης ένα ΔΩΡΕΑΝ 
καλάθι για την αποθήκευση των προσωπικών σας αντικειμένων.
Δυνατότητα εύκολης αναδίπλωσης για εύκολη αποθήκευση και φορητότητα
Ρυθμιζόμενο φρένο χειρός
Διαθέτει δισκόφρενο
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα γόνατος με εύκολο πτυσσόμενο μηχανισμό
Συμβατότητα ποδιών: Αριστερό και δεξί
Γόνατο ανάπαυσης: 8 cm διαμορφωμένο καλουπωμένο αφρό

Πατερίτσες με στήριξη στον αγκώνα

Κωδικός προϊόντος: 117274
 Οι συγκεκριμένες πατερίτσες λόγω του εργονομικού σχεδιασμού κα του 
σχεδίου βοηθάν στο καταμερισμό του βάρους και την απορρόφηση κραδασμών, 
έτσι ώστε να μην καταπονούντε οι ώμοι και τα άνω άκρα του χρήστη.

Πλεονεκτήματα :
Μειώνει τον πόνο και τους τραυματισμούς των χεριών και των καρπών καθώς 
μοιράζει το βάρος ισομετρικά σε όλη την έκταση των χερουλιών.
Μειώνει το πόνο των ωμών (σύστημα απορρόφησης κραδασμών).
Βελτιώνει τη θέση του σώματος.
Αυξάνει την αυτονομία.
Χρειάζεται λιγότερη ενέργεια.
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Αδιάβροχο για χρήστες περιπατητών, από σκούρο γκρι πολυεστέρα με 
αντανακλαστικές ρίγες.
Διαθέτει κουκούλα με διάφανα πλαινά, ζώνη στερέωσης και δύο πλευρικά 
ανοίγματα με φερμουάρ για τους βραχίονες.

Αδιάβροχο για χρήστες rollator

Κωδικός προϊόντος: 115882

Περιπατητήρας πτυσσόμενος με μεγάλο 
εσωτερικό φάρδος
Κωδικός προϊόντος: 118790

Το ελαφρύ πλαίσιο περπατήματος είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση Εξαιρετικός μηχανισμός αναδίπλωσης για εύκολη αποθήκευση και 
μεταφορά. Οι μηχανισμοί εύκολης ώθησης μπορούν να λειτουργούν με 
δάχτυλα, παλάμες ή πλευρά του χεριού, ανάλογα με τη δύναμη και την 
επιδεξιότητα των χεριών των χρηστών. Κάθε πλευρά λειτουργεί ανεξάρτητα 
ώστε να επιτρέπει την εύκολη κίνηση μέσα από στενούς χώρους και μεγαλύτερη 
σταθερότητα ενώ στέκεται.

Συνολικό Πλάτος Μήκος Ύψος Βάρος Βάρος Χρήστη
56 cm  43 cm 81–99 cm 3 κιλά 180 κιλά
64 cm  46 cm 88–98 cm 3 κιλά 180 κιλά
 

Περιπατητήρας πτυσσόμενος με μεγάλο 
εσωτερικό φάρδος και βοήθημα στο σήκωμα
Κωδικός προϊόντος: 118452

Εξοπλισμένο με χειρολαβές δύο επιπέδων.
Κατασκευασμένο από ανθεκτικό αλλά ελαφρύ αλουμίνιο
Αντιολισθητικές λαβές
Μηχανισμός διπλώματος με ένα άγγιγμα ιδανικό για αποθήκευση και ταξίδια.

Εξωτερικό πλάτος   62 cm
Εσωτερικό πλάτος  56 cm
Βάθος                     70 cm
 Ύψος                      53-87 cm
 Βάρος                     7,200 kg
Βάρος χρήστη        136 kg

Πατερίτσα με στήριξη κνήμης χωρίς την χρήση 
χεριών iWalk
Κωδικός προϊόντος: 111902

Κινηθείτε χωρίς την χρήση πατερίτσας και χωρίς να βασίζεστε στα χέρια σας για 
την κίνηση. Αποκτήστε ανεξαρτησία, ζήστε με πληρότητα.
Ή IWalk/πατερίτσα χωρίς χέρια, χρησιμοποιείτε τα πόδια σας για πιο φυσική 
κίνηση. Θα μπορείτε να κινήστε στα σκαλιά με ασφάλεια.
Ή ανυψωμένη θέση  του τραυματισμένου άκρου βοηθάει στην πιο γρήγορη 
επούλωση και ανάρρωση. Ή αυξημένη κινητικότητα θα σας βελτιώσει την 
ψυχολογία. Πλεονεκτήματα της πατερίτσας ποδιών:
Πατενταρισμένος μηχανισμός
Μπορείτε να την προσαρμόσετε όπως θέλετε εύκολα και γρήγορα
Ένα μέγεθος (One size) μου μπορεί χρησιμοποιηθεί από άτομα μέχρι 2 μέτρα
Για αριστερό και δεξί πόδι (αμφιδέξιο)
Άνετη για μακροχρόνια χρήση
Κατασκευασμένο στην Αμερική με τα καλύτερα υλικά
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Προστατευτικό κάλυμμα από 
υποαλλεργικό πετσετέ ύφασμα, 
ιδιαίτερης αντοχής. Διαθέτει 
αυτοκόλλητο κλείσιμο με Velcro. 
Ιδανικό για χρήση σε πάσης φύσεως 
βαδιστικά.

Διατίθεται σε ζευγάρι ( 2 τεμάχια )

Μπορεί να συνδέεται με ένα 
μπαστούνι, για να κρατιέται σταθερό 
στο χιόνι στο πάγο και στο βουνό. 
Τοποθετήστε την στο τέλος του 
μπαστουνιού και σφίξτε τις δύο 
βίδες. Πιέζοντας τα δυο πλαστικά 
κουμπιά μπορείτε να την θέσετε 
πάνω και κάτω από τη λαστιχένια 
άκρη.

Ή βάση στήριξης μπαστουνιών 
μπορεί να συνδέεται με ένα 
μπαστούνι, έτσι ώστε το μπαστούνι 
να μπορεί να στέκεται στην άκρη 
ενός τραπεζιού.Ένα στρώμα αφρολεξ 
και στις δύο πλευρές του κλιπ το 
κρατά στη θέση του.Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για μπαστούνια με 
διάμετρο από 1,6 έως 2,5 εκατοστά 
και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
για πατερίτσες αγκώνα.

Μπορεί να συνδεθεί εύκολα σχεδών 
όλων των τύπων περιπατητήρες. 
Κατασκευασμένο από ανθεκτικό 
nylon, παρέχει στο χρήστη μια 
βολική μέθοδος για την εκτέλεση 
καθημερινών αναγκών.

Προστατευτική επένδυση χειρολαβής 
βαδιστικών

Αντιολισθητική βάση βαδιστικών

Βάση στήριξης μπαστουνίων

Θήκη για περιπατητήρα

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

101206

101356

102014

103329

Με τη χρήση του Flexyfoot μειώνεται 
σε μεγάλο βαθμό ο κίνδυνος πτώσης 
ακόμα και σε ανώμαλα εδάφη
Με τη παροχή 50% περισσότερης 
πρόσφυσης καθιστά δυνατή τη 
βάδιση σε υγρές επιφάνειες. Το 
πέλμα έχει δυνατότητα περιστροφής 
360° έτσι καταφέρει να μένει 
σταθερό στο έδαφος ενώ εσείς 
γυρνάτε το χέρι. Ενεργεί σαν 
“αμορτισέρ”.

Ή ανταλλακτική βάση για λάστιχο 
βακτηριών- μπαστουνιών Flexyfoot 
έρχεται σε ένα μέγεθος και έτσι είναι 
κατάλληλο για χρήση με όλα τα Flexy-
foot. Απλά βιδώνει σε οποιοδήποτε 
Flexyfoot (το μέρος που συνδέεται με 
το βοήθημά σας). Διατίθεται είτε με 
ένα γκρι ή μαύρο πέλμα.

Ευλύγιστο λάστιχο βακτηριών-μπαστουνιών 
Flexyfoot

Ανταλλακτική βάση για λάστιχο βακτηριών- 
μπαστουνιών Flexyfootτ

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:101817 121903

Διαμετρος 15mm
Βαρος 181gr

Στήριγμα Μπαστουνιού

Κωδικός προϊόντος: 100914

ατάει οποιαδήποτε μπαστούνι στον 
καρπό του ατόμου και επιτρέπει τη 
χρήση του χεριού χωρίς τη ρίψη του 
μπαστουνιού.

Θηλιά συγκράτησης μπαστουνιού για τον καρπό

Κωδικός προϊόντος: 102018
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Κατασκευασμένο με υψηλής 
ποιότητας Lycra, ειδικά στο μέγεθός 
σας.

Κατασκευασμένο με υψηλής 
ποιότητας Lycra, ειδικά στο μέγεθός 
σας.

Από το ύψος του στομαχιού μέχρι 
πάνω από το γόνατο.
Κατασκευασμένος από υψηλής 
ποιότητας Lycra.
Το μέγεθος προκύπτει βάση 
συγκεκριμένων μετρήσεων.

 Jobst Πιεστικός επίδεσμος από το 
ύψος του στομαχιού μέχρι κάτω από 
το γόνατο.
Το μέγεθος προκύπτει βάση 
συγκεκριμένων μετρήσεων.

Κατασκευάζονται από υψηλής 
ποιότητας λύκρα και καλύπτουν 
οποιαδήποτε επιθυμητή επιφάνεια.
Διαθέτουν εξωτερικές ραφές για πιο 
λεία εσωτερική επιφάνεια. Ιδανικά 
μετά από έγκαυμα.
Χρήση: σύσφιξη για τον έλεγχο 
του οιδήματος και αύξηση της 
κυκλοφορίας του αίματος.
Το μέγεθος προκύπτει βάση 
συγκεκριμένων μετρήσεων.

 Τα jobst κορμού κατασκευάζονται 
από υψηλής ποιότητας λύκρα και 
καλύπτουν οποιαδήποτε επιθυµητή 
επιφάνεια.
Διαθέτουν εξωτερικές ραφές για την 
πιο λεία εσωτερική επιφάνεια και 
είναι ιδανικά µετά από εγκαύµατα.
Χρησιμοποιούνται για σύσφιξη 
για τον έλεγχο του οιδήµατος 
και βοηθούν στη αύξηση της 
κυκλοφορίας του αίµατος.

Κατασκευάζονται από υψηλής 
ποιότητας λύκρα και καλύπτουν 
οποιαδήποτε επιθυμητή επιφάνεια.
Διαθέτουν εξωτερικές ραφές για πιο 
λεία εσωτερική επιφάνεια και είναι 
ιδανικά μετά από εγκαύματα.
Χρησιμοποιούνται για σύσφιξη και 
έλεγχο του οιδήματος και βοηθούν 
στη αύξηση της κυκλοφορίας του 
αίματος.

Κατασκευάζονται από υψηλής 
ποιότητας λύκρα και καλύπτουν 
οποιαδήποτε επιθυµητή επιφάνεια.
Διαθέτουν εξωτερικές ραφές για την 
πιο λεία εσωτερική επιφάνεια και 
είναι ιδανικά µετά από εγκαύµατα.
Χρησιμοποιούνται για σύσφιξη 
για τον έλεγχο του οιδήµατος 
και βοηθούν στη αύξηση της 
κυκλοφορίας του αίµατος.

Jobst στήθους Jobst κάτω γόνατος

Jobst κοιλιάς άνω γόνατος Jobst κοιλιάς κάτω γόνατος

Jobst κορμός Jobst κορμός με βρακάκι

Jobst κορμός με βρακάκι και μανίκια Jobst κορμός με μανίκια

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

100540 100541

100542 100543

100544 100545

100549 100538
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Kατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας λύκρα και καλύπτουν οποιαδήποτε 
επιθυμητή επιφάνεια. Διαθέτουν εξωτερικές ραφές για την πιο λεία εσωτερική 
επιφάνεια. Ιδανικά μετά από έγκαυμα. Χρήση : σύσφιξη για τον έλεγχο του 
οιδήματος & αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος 
Το μέγεθος προκύπτει βάση συγκεκριμένων μετρήσεων.

Jobst ζώνη κοιλιάς

Κωδικός προϊόντος: 100532

Jobst ‘Ωμου - Καρπού

Κωδικός προϊόντος: 100550
Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας λύκρα και καλύπτουν οποιαδήποτε 
επιθυµητή επιφάνεια.
Διαθέτουν εξωτερικές ραφές για την πιο λεία εσωτερική επιφάνεια, ιδανικοί 
µετά από εγκαύµατα.
Χρησιμοποιούνται για σύσφιξη για τον έλεγχο του οιδήµατος και δίνουν την 
δυνατότητα για αύξηση της κυκλοφορίας του αίµατος.

Jobst άνω κορμός με μανίκια

Κωδικός προϊόντος: 100535
Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας λύκρα και καλύπτουν οποιαδήποτε 
επιθυμητή επιφάνεια.
Διαθέτουν εξωτερικές ραφές για πιο λεία εσωτερική επιφάνεια και είναι 
ιδανικά μετά από εγκαύματα.
Χρησιμοποιούνται για σύσφιξης και έλεγχο του οιδήματος και βοηθούν στη 
αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος.

Jobst ώμου μετακάρπιο

Κωδικός προϊόντος: 100551
Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας λύκρα και καλύπτουν οποιαδήποτε 
επιθυµητή επιφάνεια.
Διαθέτουν εξωτερικές ραφές για την πιο λεία εσωτερική επιφάνεια, ιδανικοί 
µετά από εγκαύµατα.Χρησιμοποιούνται για σύσφιξη και έλεγχο του οιδήµατος 
και δίνουν την δυνατότητα για αύξηση της κυκλοφορίας του αίµατος.
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Rest Pro Alu 3 Κρεβάτι Φυσικοθεραπείας Βαλίτσα 
Αλουμινίου
Κωδικός προϊόντος: 100783

 Σκελετός κατασκευασμένος από αλουμίνιο υψηλής αντοχής, στιβαρός, σταθερός 
χωρίς να τρίζει κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Ιδανικό για τον εξοπλισμό 
ιατρείων, φυσικοθεραπευτηρίων, ινστιτούτων αισθητικής, ξενοδοχείων, spa κλπ.

Πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
Στρώμα αφρώδες
Επίστρωση στρώματος βινυλίου ανθεκτική στο νερό και το λάδι
Προσκέφαλο ρυθμιζόμενης κλίσης
Πτυσσόμενο λίκνο προσώπου
Πτυσσόμενα μπράτσα

Διαστάσεις χωρίς μπάτσα και λίκνο 192 x 70 cm
Διαστάσεις με μπράτσα και λίκνο 220 x 95 cm
Διαστάσεις διπλωμένο  95  x 75 x 19 cm
Πάχος στρώματος   4 cm
Ύψος μεταβλητό   63 - 84 cm
Βάρος καθαρό   17 Kg
Βάρος μικτό   19 Kg
Μέγιστο βάρος χρήστη  250 Kg

Rest Pro Alu 2 Κρεβάτι Φυσικοθεραπείας Βαλίτσα 
Αλουμινίου
Κωδικός προϊόντος: 100782

Από αλουμίνιο υψηλής αντοχής. 
Πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
Στρώμα αφρώδες
Επίστρωση στρώματος βινυλίου ανθεκτική στο νερό και το λάδι
Προσκέφαλο ρυθμιζόμενης κλίσης
Πτυσσόμενο λίκνο προσώπου
Πτυσσόμενα μπράτσα

Oval 2 Κρεβάτι Φυσικοθεραπείας-Μασάζ Βαλίτσα 
Ξύλινο
Κωδικός προϊόντος: 100005

 Σκελετός κατασκευασμένος από άριστο γερμανικό ξύλο οξυάς, στιβαρός, σταθερός 
χωρίς να τρίζει κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Ιδανικό για τον εξοπλισμό 
ιατρείων, φυσικοθεραπευτηρίων, ινστιτούτων αισθητικής, ξενοδοχείων, spa κλπ.
Πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
Στρώμα αφρώδες
Επίστρωση στρώματος βινυλίου ανθεκτική στο νερό και το λάδι
Προσκέφαλο ρυθμιζόμενης κλίσης
Πτυσσόμενο λίκνο προσώπου
Πτυσσόμενα μπράτσα
Διατίθεται στα εξής χρώματα: Κρέμ, Μαύρο

Διαστάσεις χωρίς μπάτσα και λίκνο  192 x 70 cm
Διαστάσεις με μπράτσα και λίκνο  220 x 95 cm
Διαστάσεις διπλωμένο   95  x 75 x 19 cm
Πάχος στρώματος    4 cm
Ύψος μεταβλητό    63 - 84 cm
Βάρος καθαρό    15 Kg
Βάρος μικτό    17 Kg
Μέγιστο βάρος χρήστη   250 Kg
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 Σκελετός κατασκευασμένος από άριστο γερμανικό ξύλο οξιάς, στιβαρός, σταθερός 
χωρίς να τρίζει κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Ιδανικό για τον εξοπλισμό 
ιατρείων, φυσικοθεραπευτηρίων, ινστιτούτων αισθητικής, ξενοδοχείων, spa κλπ.
Πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
Στρώμα αφρώδες
Επίστρωση στρώματος βινυλίου ανθεκτική στο νερό και το λάδι
Προσκέφαλο ρυθμιζόμενης κλίσης
Πτυσσόμενο λίκνο προσώπου
Πτυσσόμενα μπράτσα

Διαστάσεις χωρίς μπράτσα και λίκνο 192 x 70 cm
Διαστάσεις με μπράτσα και λίκνο 220 x 95 cm
Διαστάσεις διπλωμένο  95  x 75 x 19 cm
Πάχος στρώματος   4 cm
Ύψος μεταβλητό   63 - 84 cm
Βάρος καθαρό   15 Kg
Βάρος μικτό   17 Kg
Μέγιστο βάρος χρήστη  250 Kg

Σκελετός κατασκευασμένος από άριστο γερμανικό ξύλο οξυάς, στιβαρός, σταθερός 
χωρίς να τρίζει κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Ιδανικό για τον εξοπλισμό 
ιατρείων, φυσικοθεραπευτηρίων, ινστιτούτων αισθητικής, ξενοδοχείων, spa κλπ.
Πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
Στρώμα αφρώδες
Επίστρωση στρώματος βινυλίου ανθεκτική στο νερό και το λάδι
Προσκέφαλο ρυθμιζόμενης κλίσης
Πτυσσόμενο λίκνο προσώπου
Πτυσσόμενα μπράτσα

Διαστάσεις χωρίς μπάτσα και λίκνο 192 x 70 cm
Διαστάσεις με μπράτσα και λίκνο 220 x 95 cm
Διαστάσεις διπλωμένο  95  x 75 x 19 cm
Πάχος στρώματος   4 cm
Ύψος μεταβλητό   63 - 84 cm
Βάρος καθαρό   19 Kg
Βάρος μικτό   21 Kg
Μέγιστο βάρος χρήστη  250 Kg

Σκελετός κατασκευασμένος από άριστο γερμανικό ξύλο οξυάς, στιβαρός, σταθερός 
χωρίς να τρίζει κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Ιδανικό για τον εξοπλισμό 
ιατρείων, φυσικοθεραπευτηρίων, ινστιτούτων αισθητικής, ξενοδοχείων, spa κλπ.
Πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
Στρώμα αφρώδες
Επίστρωση στρώματος βινυλίου ανθεκτική στο νερό και το λάδι
Προσκέφαλο ρυθμιζόμενης κλίσης
Πτυσσόμενο λίκνο προσώπου
Πτυσσόμενα μπράτσα
Διατίθεται σε χρώμα Κρεμ
Διαθέτει και τσάντα μεταφοράς.

Διαστάσεις χωρίς μπάτσα και λίκνο 192 x 70 cm
Διαστάσεις με μπράτσα και λίκνο 220 x 95 cm
Διαστάσεις διπλωμένο 95  x 75 x 23 cm
Πάχος στρώματος 4 cm
Ύψος μεταβλητό 63 - 84 cm
Βάρος καθαρό 24 Kg
Μέγιστο βάρος χρήστη 250 Kg

Rest Pro Classic 4 Κρεβάτι Φυσικοθεραπείας-
Μασάζ Βαλίτσα Ξύλινο
Κωδικός προϊόντος: 100786

Rest Pro Classic 3 Κρεβάτι Φυσικοθεραπείας-
Μασάζ Βαλίτσα Ξύλινο
Κωδικός προϊόντος: 100785

Rest Pro Classic 2 Κρεβάτι Φυσικοθεραπείας-
Μασάζ Βαλίτσα Ξύλινο
Κωδικός προϊόντος: 100784
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Rest Pro Oval 3 Κρεβάτι Φυσικοθεραπείας-
Μασάζ Βαλίτσα Ξύλινο
Κωδικός προϊόντος: 100789

Rest Pro Memory Foam 3 Κρεβάτι 
Φυσικοθεραπείας-Μασάζ Βαλίτσα Ξύλινο
Κωδικός προϊόντος: 100788

Rest Pro Memory Foam 2 Κρεβάτι 
Φυσικοθεραπείας-Μασάζ Βαλίτσα Ξύλινο
Κωδικός προϊόντος: 100787

Πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
Στρώμα από Memory Foam.
Επίστρωση στρώματος ανθεκτική στο νερό και το λάδι.
Προσκέφαλο ρυθμιζόμενης κλίσης.
Πτυσσόμενο λίκνο προσώπου.
Πτυσσόμενα μπράτσα.
Εύκολη ρύθμιση ύψους.
Τσάντα μεταφοράς.

Διαστάσεις χωρίς μπάτσα και λίκνο 192 x 70 cm
Διαστάσεις με μπράτσα και λίκνο 220 x 95 cm
Διαστάσεις διπλωμένο  98  x 75 x 23 cm
Πάχος στρώματος   6 cm
Ύψος μεταβλητό   63 - 84 cm
Βάρος καθαρό   18 Kg
Βάρος μικτό   20 Kg
Μέγιστο βάρος χρήστη  250 Kg

Πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
Στρώμα από Memory Foam.
Επίστρωση στρώματος ανθεκτική στο νερό και το λάδι.
Προσκέφαλο ρυθμιζόμενης κλίσης.
Πτυσσόμενο λίκνο προσώπου.
Πτυσσόμενα μπράτσα.
Εύκολη ρύθμιση ύψους.
Τσάντα μεταφοράς.
Διατίθεται σε χρώμα Κρεμ.

Διαστάσεις χωρίς μπάτσα και λίκνο 192 x 70 cm
Διαστάσεις με μπράτσα και λίκνο 220 x 95 cm
Διαστάσεις διπλωμένο  98  x 75 x 23 cm
Πάχος στρώματος   6 cm
Ύψος μεταβλητό   63 - 84 cm
Βάρος καθαρό   20 Kg
Βάρος μικτό   22 Kg
Μέγιστο βάρος χρήστη  250 Kg

Πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
Στρώμα αφρώδες
Επίστρωση στρώματος βινυλίου ανθεκτική στο νερό και το λάδι
Προσκέφαλο ρυθμιζόμενης κλίσης
Πτυσσόμενο λίκνο προσώπου
Πτυσσόμενα μπράτσα
Διατίθεται στα εξής χρώματα: Κρεμ, Μαύρο
Διαθέτει και τσάντα μεταφοράς.

Διαστάσεις χωρίς μπάτσα και λίκνο 192 x 70 cm
Διαστάσεις με μπράτσα και λίκνο 220 x 95 cm
Διαστάσεις διπλωμένο  95  x 75 x 19 cm
Πάχος στρώματος   4 cm
Ύψος μεταβλητό   63 - 84 cm
Βάρος καθαρό   19 Kg
Βάρος μικτό   21 Kg
Μέγιστο βάρος χρήστη  250 Kg



Rest Pro VIP Oval 2 Κρεβάτι Φυσικοθεραπείας-
Μασάζ Βαλίτσα Ξύλινο
Κωδικός προϊόντος: 104180
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Πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά & αποθήκευση
Στρώμα αφρώδες υψηλής πυκνότητας High density Hard foam, πάχους 6cm
Επίστρωση στρώματος βινυλίου ανθεκτική στο νερό & το λάδι
Προσκέφαλο με βάση στήριξης αλουμινίου, ρυθμιζόμενης κλίσης
Πτυσσόμενο λίκνο προσώπου
Πτυσσόμενα μπράτσα
Πάχος στρώματος 6cm
Διαστάσεις: 192 - 220 (Μ) x 70 - 95 (Π) x 63 - 84 (Υ) cm
Διαστάσεις διπλωμένο: 95 (Μ) x 70 (Π) x 23 (Y) cm
Μέγιστο βάρος χρήστη: 250 Kg
Διαθέσιμο σε κρεμ & μαύρο χρώμα.
Μήκος 192 cm
Μήκος με λίκνο προσώπου 220 cm
Πλάτος (χωρίς μπράτσα) 70 cm
Πλάτος (με μπράτσα) 95 cm
Ύψος μεταβλητό 63 - 84 cm
Βάρος 20 Kg
Μέγιστο βάρος 250 Kg
Διαστάσεις διπλωμένο 95 (Μ) x 70 (Π) x 23 (Y) cm

Πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
Στρώμα αφρώδες υψηλής πυκνότητας High density Hard foam, πάχους 6cm
Επίστρωση στρώματος βινυλίου ανθεκτική στο νερό και το λάδι
Προσκέφαλο με βάση στήριξης αλουμινίου, ρυθμιζόμενης κλίσης
Πτυσσόμενο λίκνο προσώπου
Πτυσσόμενα μπράτσα
Διατίθεται στα εξής χρώματα: Κρεμ, Μαύρο
Διαθέτει και τσάντα μεταφοράς.

Διαστάσεις χωρίς μπάτσα και λίκνο 192 x 70 cm
Διαστάσεις με μπράτσα και λίκνο 220 x 95 cm
Διαστάσεις διπλωμένο  95  x 75 x 19 cm
Πάχος στρώματος   6 cm
Ύψος μεταβλητό   63 - 84 cm
Βάρος καθαρό   16 Kg
Βάρος μικτό   18 Kg
Μέγιστο βάρος χρήστη  250 Kg

 Πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά & αποθήκευση
Στρώμα αφρώδες υψηλής πυκνότητας High density Hard foam, πάχους 6cm
Επίστρωση στρώματος βινυλίου ανθεκτική στο νερό & το λάδι
Προσκέφαλο με βάση στήριξης αλουμινίου, ρυθμιζόμενης κλίσης
Πτυσσόμενο λίκνο προσώπου
Πτυσσόμενα μπράτσα
Διαστάσεις: 192 - 220 (Μ) x 70 - 95 (Π) x 63 - 84 (Υ) cm
Διαστάσεις διπλωμένο: 95 (Μ) x 70 (Π) x 23 (Y) cm
Μέγιστο βάρος χρήστη: 250 Kg
Διαθέσιμο σε κρεμ & μαύρο χρώμα.

Μήκος 192 cm
Μήκος με λίκνο προσώπου 220 cm
Πλάτος (χωρίς μπράτσα) 70 cm
Πλάτος (με μπράτσα) 95 cm
Ύψος μεταβλητό 63 - 84 cm
Βάρος 18 Kg
Μέγιστο βάρος 250 Kg
Διαστάσεις διπλωμένο 95 (Μ) x 70 (Π) x 23 (Y) cm

Rest Pro VIP 2 Κρεβάτι Φυσικοθεραπείας-
Μασάζ Βαλίτσα Ξύλινο
Κωδικός προϊόντος: 100792

Rest Pro Oval VIP 3 Κρεβάτι Φυσικοθεραπείας-
Μασάζ Βαλίτσα Ξύλινο
Κωδικός προϊόντος: 104179
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Rest Pro VIP 4 Κρεβάτι Φυσικοθεραπείας-
Μασάζ Βαλίτσα Ξύλινο
Κωδικός προϊόντος: 100794

Rest Pro VIP 3 Κρεβάτι Φυσικοθεραπείας 
Βαλίτσα Ξύλινο
Κωδικός προϊόντος: 100793

Πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά & αποθήκευση
Στρώμα αφρώδες υψηλής πυκνότητας High density Hard foam, πάχους 6cm
Επίστρωση στρώματος βινυλίου ανθεκτική στο νερό & το λάδι
Προσκέφαλο με βάση στήριξης αλουμινίου, ρυθμιζόμενης κλίσης
Πτυσσόμενο λίκνο προσώπου
Πτυσσόμενα μπράτσα
Διαστάσεις: 192 - 220 (Μ) x 70 - 95 (Π) x 63 - 84 (Υ) cm
Διαστάσεις διπλωμένο: 95 (Μ) x 70 (Π) x 23 (Y) cm
Μέγιστο βάρος χρήστη: 250 Kg
Διαθέσιμο σε κρεμ & μαύρο χρώμα.

Μήκος   192 cm
Μήκος με λίκνο προσώπου 220 cm
Πλάτος (χωρίς μπράτσα) 70 cm
Πλάτος (με μπράτσα)  95 cm
Ύψος μεταβλητό  63 - 84 cm
Βάρος   20 Kg
Μέγιστο βάρος  250 Kg
Διαστάσεις διπλωμένο 95 (Μ) x 70 (Π) x 23 (Y) cm

Πτυσσόμενο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
Στρώμα αφρώδες υψηλής πυκνότητας High density Hard foam, πάχους 6cm
Επίστρωση στρώματος βινυλίου ανθεκτική στο νερό και το λάδι
Προσκέφαλο με βάση στήριξης αλουμινίου, ρυθμιζόμενης κλίσης
Πτυσσόμενο λίκνο προσώπου
Πτυσσόμενα μπράτσα
Διατίθεται στα εξής χρώματα: Κρεμ
Διαθέτει και τσάντα μεταφοράς.

Διαστάσεις χωρίς μπάτσα και λίκνο 192 x 70 cm
Διαστάσεις με μπράτσα και λίκνο 220 x 95 cm
Διαστάσεις διπλωμένο 95  x 75 x 19 cm
Πάχος στρώματος 6 cm
Ύψος μεταβλητό 63 - 84 cm
Βάρος καθαρό 25 Kg
Βάρος μικτό 27 Kg
Μέγιστο βάρος χρήστη 250 Kg

Επίπεδη επιτραπέζια βάση με στρογγυλεμένες γωνίες.
Συρόμενο ντουλάπι.
Έξοδοι προσκέφαλων στα δύο άκρα.
Οι κοχλίες ασφάλισης διπλού ποδιού προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια.
Ρυθμιζόμενο ύψος από 63.5cm έως 90cm.
Κατασκευασμένο από ευρωπαϊκό ξύλο οξιάς.
Απλή συναρμολόγηση, εύκολη μεταφορά και εύκολη αποθήκευση.
Τεχνικά χαρακτηριστικά :
Μέγιστο βάρος : 270kg.
Μήκος : 197cm, μαζί με τα προσκέφαλα 224cm.
Πλάτος : 71cm.
Βάρος : 29kg.
Ύψος : 64-90cm.
Memory Foam.
Μαξιλάρι : Πολυστρωματικό πάχος 6.35cm.

Κρεβάτι μασάζ Classic-Flat Beige

Κωδικός προϊόντος: 115234
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ια Rest Pro Starlet Deluxe Ήλεκτρικό Κρεβάτι 
Φυσιοθεραπείας

Rest Pro Κρεβάτι Κοσμητολογίας Beauty 1

Rest Pro Κρεβάτι Κοσμητολογίας Beauty 2

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

100791

104181

104182
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Ανθεκτικός σκελετός από ατσάλι
Πετάλ ποδιού για εύκολη ανύψωση
Ομαλή κίνηση και αξιόπιστο μοτέρ ανύψωσης
Αφρώδες στρώμα 3 στρώσεων 
Εξαιρετικά άνετη και πολυτελή επένδυση Soft-Touch PU Leather
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μέγιστο βάρος χρήστη: 204 kg
Μήκος χωρίς προσκέφαλα: 184 cm
Μήκος με προσκέφαλα: 211 cm
Πλάτος 76 cm
Βάρος: 67 kg Ρυθμιζόμενο 
Ύψος: 44 - 98 cm 
Ύψος στρώματος:7.6 cm

Κρεβάτι Κοσμητολογίας RESTPRO® Beauty 2  με ρυθμιζόμενη πλάτη.
Διάσταση: 185cm x 63cm
Ρυθμιζόμενο Ύψος: 63-85cm
Διάσταση κιβώτιου : 185cm x 20cm x 63cm
Καθαρό βάρος: 27 kg
Μεικτό βάρος: 30 kg
Είναι διαθέσιμο σε λευκό και σε μαύρο.

Κρεβάτι κοσμητολογίας RESTPRO® Beauty-1 με ρυθμιζόμενη πλάτη.
Διάσταση: 185cm x 63cm
Ρυθμιζόμενο Ύψος: 63-85cm
Διάσταση κιβώτιου : 185cm x 20cm x 63cm
Καθαρό βάρος: 27 kg
Μεικτό βάρος: 30 kg
Είναι διαθεσιμο σε λευκό και σε μαύρο.

Rest Pro Καρέκλα Μασάζ Πτυσσόμενη

Κωδικός προϊόντος: 100796
Πολλαπλών λειτουργιών καρέκλα μασάζ για θεραπεία σε αυχένα και μέση.
Είναι εξαιρετικά ελαφριά, και σταθερή, καλύπτοντας τις ανάγκες του κάθε 
ασθενή και θεραπευτή.
Διαθέτει πολλές ρυθμίσεις ενώ παρέχει μία άνετη στήριξη για τον αυχένα, το 
στήθος, τα γόνατα και τους βραχίονες.
Ο σκελετός είναι μεταλλικός.

Διαστάσεις  110 x 135 cm
Διαστάσεις στη βαλίτσα 99 x 51 x 51 cm
Πάχος στρώματος  8 cm
Ύψος μεταβλητό  63 - 84 cm
Βάρος   35 Kg
Μέγιστο βάρος χρήστη 250 Kg
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ςRest Pro Καροτσάκι Μεταφοράς Κρεβατιού 

Μασάζ

Πάγκος βαλίτσα RestPro

Τραπέζι βαλίτσα RestPro

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

100797

114127

114124

163

Υψος: 43 cm.
Μέγιστο φορτίο: 300 kg.
Καθαρό βάρος: 6 kg.
Μεικτό βάρος: 6,5 kg. 

Το καροτσάκι μεταφοράς κρεβατιού μασάζ διευκολύνει τις μετακινήσεις από και 
προς τους πελάτες σας.

Το Τραπέζι βαλίτσα RestPro διατίθεται 
σε 3 διαφορετικές διαστάσεις σε 
λευκό χρώμα.
Είναι αναδιπλούμενο , εύκολο στην 
αποθήκευση και στη μεταφορά του.

Τεχνικά χαρακτηριστικά (122x61cm):
    Υψος: 61-91 cm.
    Μέγιστο φορτίο: 40 kg.
    Καθαρό βάρος: 8,8 kg.
    Μεικτό βάρος: 10 kg.

Τεχνικά χαρακτηριστικά (183x76cm):
    Υψος: 74 cm.
    Μέγιστο φορτίο: 50 kg.
    Καθαρό βάρος: 11,8 kg.
    Μεικτό βάρος: 12,7 kg.

Τεχνικά χαρακτηριστικά (122x61cm):
    Υψος: 61-91 cm.
    Μέγιστο φορτίο: 50 kg.
    Καθαρό βάρος: 18 kg.
    Μεικτό βάρος: 18,5 kg.

Νάρθηκας Φλεβοκέντησης

Κωδικός προϊόντος: 102612
Ο νάρθηκας είναι κατασκευασμένος από λάμα αλουμινίου για να προσφέρει 
πολύ καλή ακινητοποίηση στην χείρα του ασθενή.
Ή λάμα αλουμινίου έχει και τις 4 γωνίες της με στρογγυλές άκρες για την 
αποφυγή τραυματισμών του ασθενή.
Ή λάμα αλουμινίου τοποθετείται σε ειδική θήκη και ράβεται περιμετρικά ώστε 
να μην μπορεί να αφαιρεθεί.
Προσαρμόζονται ΙΜΑΝΤΕΣ συγκράτησης τόσο στον πήχη όσο και στην παλάμη 
του ασθενή για πλήρη συγκράτηση.

Xsmall: 11 x 2.5 cm
small: 11 x 4 cm
Medium: 14 x 7 cm
Large: 23 x 10 cm
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ς Foot Checker 42 X 42 2304 Αισθητήρων

Πελματογράφος Mass foot plate

Πελματογράφος Postural Multi sensor 2048 
αισθητήρων

Πελματογράφος Rothballer Footplate

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

104139

121296

104349

104350
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 Ο πελματογράφος έχει την δυνατότητα με μια σειρά αναλυτικών μετρήσεων 
σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη μορφή να απεικονίζει τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά του πέλματος:
1) Πίεση
2) Λειτουργία
3) Συμμετρία
4) Συγχρονισμός
5) Ισορροπία
6) Στήριξη
7) Περίγραμμα πέλματος

Επιπλέον μπορεί να διαγνώσει σημαντικές παθήσεις.
Ο πελματογράφος εξάγει αρχεία σε μορφή ανάγνωσης για μηχανήματα CNC

Ο πελματογράφος έχει την δυνατότητα με μια σειρά αναλυτικών μετρήσεων 
σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη μορφή να απεικονίζει τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά του πέλματος:

1) Πίεση
2) Λειτουργία
3) Συμμετρία
4) Συγχρονισμός
5) Ισορροπία
6) Στήριξη
7) Περίγραμμα πέλματος
Ο πελματογράφος εξάγει αρχεία σε μορφή ανάγνωσης για μηχανήματα CNC 
ώστε να κατασκευαστούν τα ειδικά πέλματα.

Το MASS FOOT PLATE είναι ένας αξιόπιστος και εύχρηστος πελματογράφος, με 
σχεδίαση και χαρακτηριστικά εξαιρετικά σε σχέση με την τιμή του!

Ευκολία στη χρήση
Δεν απαιτείται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Τροφοδοσία με USB υπολογιστή.
Απόλυτη φορητότητα - ελάχιστο βάρος  2 kgr
Δυνατότητα στατικής ανάλυσης

Δυνατότητα  Εξαγωγής δεδομένων μέτρησης. Ή λειτουργία αυτή σας δίνει 
τη δυνατότητα κατασκευής ορθωτικών πελμάτων και υποδημάτων,  με την 
αποστολή των παραγόμενων αρχείων και της συνοδευτικής σας έκθεσης/
διάγνωσης  σε μηχανή CNC

Με μόνο 5 εκατοστά, ο πελματογράφος Roothballer  προσφέρει εξαιρετικά 
υψηλή ποιότητα αισθητήρων και δεδομένων, και επίσεις δεν χρειάζεται 
έξτρα καλώδια για ρεύμα καθώς η θύρα usb είναι αρκετή για τις ανάγκες 
τροφοδοσίας. Οι σένσορες δεν φθείρονται. Ο πελματογράφος προσφέρει 
κλινικά έγκυρα αποτέλεσμα με συνεχόμενα βαθμονομημένα δεδομένα με 
μεγάλη επεξηγηματικότατα.

Ενεργή περιοχή: 400 X 400 mm ,Αριθμός αισθητήρων: 2704, Μέγεθος 
αισθητήρων: 7,6 x 7.6 mm, Ανάλυση αισθητήρων: 1,7 ανα τετραγωνικό 
εκατοστό, Βαθμονόμηση: 100 % ψηφιακή, Ρυθμός ανανέωσης: Μέγιστο : 
100 Hz, Διαστάσεις της πλάκας: 565 x 440 x 27 mm, Βάρος: 2,3 Kg, Εμβέλεια 
μέτρησης: 10 kpa / 1200 kpa, Δυναμική μέτρηση πίεσης: Ναι, Δυναμικός 
έλεγχος πίεσης: Ναί, 3D Απεικόνηση: Ναί
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Εξατμιστήρας Προσώπου Με Ατμό

Επίπεδο σεντόνι ολίσθησης

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

101245

104241

121143
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Τάση: 220V - 240V
Χρόνος αποστείρωσης: 15-30 minutes
Ήλεκτρική δύναμη: 15 watts
Συχνότητα: 50-60 Hz
Ισχύς του λαμπτήρα : 8 watts
Διάσταση: 44.5 cm x 34.5 cm x 19.2 cm
Μεικτό βάρος: 3 kg

 Ένα ισχυρό αδιάβροχο φύλλο τριπλής στρώσης το οποίο έχει σχεδιαστεί για 
να διατηρεί την ακεραιότητά του όταν είναι υγρό και στεγνό. Με εξαιρετικά 
χαρακτηριστικά ολίσθησης και παραδίδεται σε κατάλληλη μορφή διάτρητου 
ρολού, αυτό το φύλλο είναι η ιδανική επιλογή όπου απαιτείται μια εύκολη στη 
χρήση, χαμηλού κόστους επιλογή.

Αδιάβροχο τριπλό στρώμα πολυμερούς - χαρακτηριστικά υψηλής αντοχής και 
ολίσθησης
Διάτρητη μορφή ρολού - απλή και εύκολη στη χρήση
Προαιρετικός διανομέας τοίχου - εύκολη αποθήκευση
Χωρίς λατέξ - ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αλλεργικής αντίδρασης

Ο εξατμιστήρας προσώπου παράγει ένα σύννεφο ήπιου και ελεγχόμενου ατμού 
που καθαρίζει βαθιά τους πόρους, αυξάνει την κυκλοφορία και βελτιώνει τον 
τόνο του δέρματος.
Διάσταση κιβώτιου : 20cm,35cm,45cm
Μεικτό βάρος: 4 kg

Σεντόνι ολίσθησης, προς μία κατεύθυνση Ba-
nana Glide
Κωδικός προϊόντος: 121269

Επιτρέπει κίνηση μόνο προς μία κατεύθυνση, ώστε να αποφευχθεί η ολίσθηση 
των ασθενών προς τα εμπρός. Ή στάση βελτιώνεται και οι ασθενείς μπορούν να 
παραμείνουν καθισμένοι άνετα και με ασφάλεια σε μια καρέκλα.

    Ιδανικό μέγεθος για τις περισσότερες καρέκλες (38x48cm)
    Μαξιλάρι για μέγιστη άνεση του ασθενούς
    Βάρος: 0,25kg
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Κωδικός προϊόντος: 103199
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 Μοτέρ με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις και ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας 
12.000-21.000 min (-1). Διαθέτει βαθμιαία εκκίνηση (soft-start) χαρακτηριστικό 
το οποίο δρα ιδιαίτερα ήπια σε όλα τα μηχανικά μέρη, με συνέπεια να αυξάνει 
σημαντικά τον χρόνο ζωής του πριονιού.

Τροφοδοσία  220-240 Volt 50/60 Hz
Κατανάλωση  250 Watt
Ταλαντώσεις  12.000-21.000 min
Βάρος   1.3kg χωρίς καλωδιο / 1.7Kg με καλώδιο
Μήκος καλωδίου  4.5m
Επίπεδο θορύβου  (Διαβάθμιση Α) 68-82 dB

Λάμπα - μεγεθυντικός φακός

Κωδικός προϊόντος: 104108
Ρυθμιζόμενο Ύψος: 68cm - 190cm
 Διάσταση βάσης: 65cm
 Διάσταση μεγεθυντικού φακού: 12cm
Διάσταση κιβώτιου : 20cm,35cm, 45cm
Καθαρό βάρος: 3,5 kg
Μεικτό βάρος: 4 kg
Είναι διαθέσιμο σε λευκό χρώμα.

Δίζυγο βυθίσεων για πολύζυγο από ξύλο δρυός

Δίζυγο βυθίσεων για πολύζυγο

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

115121

101521

Το ιδανικό συμπλήρωμα για κάθε πολύζυγο, από ξύλο δρυς.
Πτυσσόμενες παράλληλες μπάρες που προσαρμόζονται σε όλα τα πολύζυγα, 
είτε με στρόγγυλες είτε με οβάλ μπάρες.
Ή προσαρμοστικότητα στις λαβές επιτρέπει μεγάλη ποικιλία ασκήσεων όπως 
κλασικές βυθίσεις, άρσεις των ποδιών, έλξεις, διατάσεις κτλ.
Οι λαβές μπορούν να προσαρμοστούν παράλληλα με το έδαφος έως και 80° 
γωνία
Κατόπιν παραγγελίας τα μαξιλάρια μπορούν να κατασκευαστούν από φυσικό 
δέρμα.
    Διαθέσιμα χρώματα: μαύρο, κόκκινο, ιβουάρ ανοιχτό, μπλε. 
    Μέγιστο βάρος αντοχής 130 κιλά.
    Εγγύηση 10 χρόνια.

Δίζυγο βυθίσεων για πολύζυγο πλάτους 65 cm
Με λαβή από ξύλο οξιάς 40mm
Μέγιστο βάρος χρήστη: 125 kg
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Μονή Μπάρα Μπαλέτου 2,5m

Κωδικός προϊόντος: 102539
Μονή μπάρα μπαλέτου από εξαιρετικής ποιότητας ξύλο οξιάς.
Ή μπάρα είναι στρογγυλή με διάμετρο 4 εκατοστά και μήκος 2,5 μέτρα.
Περιλαμβάνει τρία μονά μεταλλικά στηρίγματα τοίχου και βίδες στερέωσης

Πτυσσόμενη μπάρα για πολύζυγο

Επικλινής πάγκος

Μπάρα Μπαλέτου Μετακινούμενη 1,4m

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

103363

101773

102553

Μπάρα για πολύζυγο
Πτυσσόμενη μεταλλική κατασκευή με ξύλινη οριζόνια μπάρα
Μέγιστο βάρος χρήστη 125 kg
Εγγύηση 5 χρόνια

Επικλινής πάγκοι για πολύζυγα.
Διαστάσεις: 190 x 37 x 3.3 cm

Υλικό Βάρος Βάρος χρήστη
Πεύκο 12 kg 150 kg
Οξιά 16 kg 150 kg
Δρυς 20 kg 125 kg

Για άλλες διαστάσεις και χρώματα επικοινωνήστε μαζί μας

Μπάρα μπαλέτου μετακινούμενη από ξύλο οξιάς.
Ιδανική για μεταφορά σε εκδηλώσεις και διακοπές.
Ή μπάρα είναι στρογγυλή με διάμετρο 4 εκ. και μήκος 1,4 μέτρα. Το ύψος είναι 
ρυθμιζόμενο 79-117 εκ.
Τα πόδια είναι από μέταλλο και τελείωμα από καουτσούκ.

Βάρος: 10kg



Δίζυγο βάδισης με ξύλινες λαβές και 
βάση
Μήκος 2,50 μέτρα
Ρυθμιζόμενο ύψος από 0,80 έως 1,05 
μέτρα
Για άλλα μεγέθη επικοινωνήστε μαζί μας

Δίζυγο για αποκατάσταση
Μήκος: 2.5 μέτρα
Ρυθμιζόμενο ύψος: 0.5 - 1 μέτρο
Διαθέτει αντιολισθητική επιφάνια στο 
κάτω μέρος
Οι τρείς δοκοί έχουν ύψος 16 εκ. και 16 
τρύπες οι κάθε μία.
Το δίζυγο μπορεί να κατασκεαστεί σε 
οποιεσδήποτε διαστάσεις κατόπιν 
παραγγελίας

Δίζυγο βάδισης με ξύλινες λαβές και 
βιδωτή βάση
Μήκος: 2.5 μέτρα
Ρυρμιζόμενο ύψος: 0.80 - 1.05 μέτρα
Για άλλα μεγέθη επικοινωνήστε μαζί μας

Δίζυγο βάδισης με ξύλινες λαβές και 
μεταλλική βάση
Διαστάσεις 2,50 x 0,80 x 1,60 μέτρα.
Ρυθμιζόμενο ύψος από 1,00 έως 1,60 
μέτρα.
Για άλλα μεγέθη επικοινωνήστε μαζί μας

Δίζυγο βάδισης με ξύλινες λαβές και βάση

Δίζυγο για αποκατάσταση

Δίζυγο βάδισης με ξύλινες λαβές και βιδωτή 
βάση

Δίζυγο βάδισης με ξύλινες λαβές και μεταλλική 
βάση

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

101518

101519

101517

101522
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Διπλή μπάρα μπαλέτου από εξαιρετικής 
ποιότητας ξύλο οξιάς.
Ή μπάρα είναι στρογγυλή με διάμετρο 4 
εκατοστά και μήκος 2,5 μέτρα.
Περιλαμβάνει τρία διπλά μεταλλικά 
στηρίγματα τοίχου και βίδες στερέωσης.

Διπλή Μπάρα Μπαλέτου 2,5m 

Κωδικός προϊόντος: 101527

Κρεβάτι εξεταστικό-μασάζ για πολύζυγο
Εξοικονομεί χώρο αφού διπλώνει όταν δε 
χρησημοποιείται
Διαστάσεις:  65 x 200 cm
Ύψος από το έδαφος είναι 80 cm.
Μέγιστο βάρος: 130 Kg

Κρεβάτι εξεταστικό-μασάζ για πολύζυγο

Κωδικός προϊόντος: 102267



Αποτελείται από 2 ορθοστάτες 
κατασκευασμένους από ξύλο 
πεύκου,πάχους 33 χιλ, και 13 στρογγυλές 
μπάρες λουστραρισμένου ξύλου 
οξιάς. Ή τοποθέτηση των μπαρών σε 
αμφότερες τις πλευρές του προϊόντος 
πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας 
ξυλόβιδες στην πίσω πλευρά.
Οι 4 μεταλλικές γωνίες στήριξης μπορούν 
να τοποθετηθούν είτε εσωτερικά είτε 
εξωτερικά των 2 ορθοστατών.
Το πολύζυγο μπορεί να τοποθετηθεί 

και σε δωμάτιο με σοβατεπί με την βοήθεια των 4 αποστατών που 
συνδέονται στην πίσω μεριά.
Περιλαμβάνει στρώμα διαστάσεων 150 x 60 x 5 εκ.
Ιδανικό για παιδικά δωμάτια,παιδικούς σταθμούς,σχολεία,παιδότοπους
Διαστάσεις: 1.70 x 0.6 μ. (άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας).
Βάρος: 18 κιλά.
Εγγύηση 10 χρόνια. 
Αποστέλλεται μη συναρμολογημένο.

Το πολύζυγο έχει 2 ορθοστάτες 
κατασκευασμένους από ατσάλι
60 x 40 χιλ. Έχει 19 στρογγυλές μπάρες 
κατασκευασμένες από ατσάλι διαμέτρου 
32 χιλ. Σταθερή τοποθέτηση στο τοίχο με 
8 μεταλλικές γωνιές (4 στο πάνω μέρος,4 
στη μέση και 4 στο κάτω μέρος).
Κατόπιν παραγγελίας το πολύζυγο 
μπορεί να αποσταλεί με 3 ορθογώνιους 
σωλήνες στήριξης χωρίς επιπλέον κόστος 
(πείτε μας την προτίμηση σας).
Διαστάσεις: 265 x 100 εκ (άλλες 

διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας).
Βάρος 60 κιλά.
Αποστέλλεται συναρμολογημένο.

Πολύζυγο εξ ολοκλήρου μεταλλικό 
κατασκευασμένο
Οι 11 μπάρες της σκάλας είναι 
κατασκευασμένες από στρόγγυλο 
σωλήνα διαμέτρου 42 χιλ.
Οι μεταλλικοί ορθοστάτες είναι 
κατασκευασμένοι από σωλήνα 
διαστάσεων 80 x 80 x 3 χιλ.
Το πολύζυγο είναι βαμμένο με 
ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα μαύρο 
και πορτοκαλί (για άλλα χρώματα 
παρακαλώ ρωτήστε μας).

Αποστέλλεται μη συναρμολογημένο.
Οι 11 μπάρες είναι εύκολο να βγουν και να ξαναμπούν ώστε το πολύζυγο 
να προσαρμόζεται στον τύπο ασκήσεων που εσείς θέλετε.
Μπορεί να χρεισημοποιήθει και σε εξωτερικό χώρο.
Περιλαμβάνονται οι βίδες για την στερέωση στο έδαφος.
Διαστάσεις: 1.75 x 1.35 μ (Άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας).
Βάρος αντοχής 200 κιλά (για κάθε οριζόντια μπάρα).
Εγγύηση 15 χρόνια.

Παιδικό πολύζυγο μοντέλο καμηλοπάρδαλη

Μεταλλικό πολύζυγο Gladiator 265x100cm Μεταλλικό πολύζυγο ελεύθερης στήριξης

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

115743115776

115833

Ια
τρ

ικ
ός

 Ε
ξο

πλ
ισ

μό
ς

169

Το πολύζυγο αποτελείται από 2 
ορθοστάτες κατασκευασμένους από ξύλο 
πεύκης.
Οβάλ μπάρες 16 τεμάχια, 
κατασκευασμένες από ξύλο οξιάς 
διαστάσεων 40 x 30 χιλ (στρόγγυλες 
μπάρες ø 36 χιλ κατόπιν παραγγελίας, 
χωρίς επιπλέον κόστος).
ΟΙ μπάρες βιδώνουν στους ορθοστάτες 
με ξυλόβιδες στο πίσω μέρος.
Χρώμα λευκό (Άλλα χρώματα κατόπιν 
παραγγελίας).

Κατόπιν παραγγελίας μπορούμε να κατασκευάσουμε το πολύζυγο όπως 
το φαντάζεστε 
Το πολύζυγο μπορεί να τοποθετηθεί και σε δωμάτιο με σοβατεπί με την 
χρήση 5 εκ. πάχους ξύλινων τάκων.

Το πολύζυγο γυμναστικής αποτελείται 
απο 3 ορθοστάτες κατασκευασμένους 
από συγκολλητή ξυλεία πεύκης και 
2 x 9 οριζόντιες μπάρες σχήματος 
οβάλ κατασκευασμένες από ξύλο 
οξιάς,διατομής Ø 40 x 30 χιλ
Το κεκλιμένο μέρος ξεκινά από ύψος 
2,05 μ.
Το πολύζυγο είναι κατάλληλο για μεγάλο 
αριθμό ασκήσεων ευλυγισίας και 
δύναμης.
Ιδανικό για ατομική και ομαδική 

προπόνηση,για αθλητικές αίθουσες, κέντρα Spa, γυμναστήρια κτλ.
Στερεώνεται στον τοίχο με 2 ξύλινες σανίδες (σανίδες στερέωσης).
Διαστάσεις : 2.6 x 1.97 μ.
Κατόπιν παραγγελίας οι διαστάσεις μπορούν να διαφοροποιηθούν.
Βάρος Αντοχής 150 κιλά (αυτό σημαίνει ότι κάθε οριζόντια μπάρα μπορεί 
να υποστηρίξει αυτό το βάρος).
Εγγύηση 10 έτη

Το μεταλλικό πολύζυγο έχει 2 
μεταλλικούς ορθοστάτες διαστάσεων 60 
x 40 χιλ.
Αποτελείται από 17 στρόγγυλες 
μεταλλικές μπάρες. διαμέτρου 32 χιλ.
Οι μπάρες έχουν απόσταση 14 εκ μεταξύ 
τους (κατόπιν παραγγελίας μπορούμε 
να κατασκευάσουμε διαφορετικές 
διαστάσεις).
Το πολύζυγο αποστέλλεται με 3 
μεταλλικούς κρίκους σε κάθε πλευρά 
(ζητήστε μας περισσότερους αν θέλετε).

Αποστέλλεται συναρμολογημένο.

Λευκό πολύζυγο

Μεταλλικό πολύζυγο Gladiator 255x100cm

Διπλό πολύζυγο μοντέλο Gladiator 2.60x1.97cm

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: 115063

115774

115839
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Το σετ αποτελείται από :
1 Πολύζυγο 2.4x0.9 m, κωδ. 216F
1 Μονόζυγο , κωδ. 248

Εγγύηση 10 έτη.

Πολύζυγο κατασκευασμένο από 
ατμοποιημένη δρυς , με δυο ορθοστάτες 
από σύνθετη συγκολλητή ξυλεία δρυός.
Οβάλ μπάρες, 17 τεμάχια, Ø 40 x 30 
χιλ και μια παρατεταμένη μπάρα στην 
κορυφή.
Στρογγυλές μπάρες διαμέτρου ø 36 χιλ 
κατόπιν παραγγελίας, χωρίς επιπλέον 
κόστος.
Ή τοποθέτηση στον τοίχο μπορεί να γίνει 
με 4 μεταλλικές γωνίες ή με 2 σανίδες 
ξύλου.

Διαστάσεις : 240 x 90 εκ.
Άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας
Εγγύηση 4 έτη.
Bάρος Aντοχής 150 Kιλά (Kάθε οριζόντια μπάρα μπορεί να αντέξει αυτό 
το βάρος).
Βάρος 32 κιλά.
Αποστέλλεται μη συναρμολογημένο.

 Πολύζυγο για το σπίτι κατασκευασμένο 
από ατμοποιημένη δρυς , με δυο 
ορθοστάτες από σύνθετη συγκολλητή 
ξυλεία δρυός.
Οβάλ μπάρες, 17 τεμάχια, Ø 40 x 30 
χιλ και μια παρατεταμένη μπάρα στην 
κορυφή.
Ένα ειδικό προϊόν υψηλής ποιότητας, 
ιδανικό για χώρους όπου υπάρχουν 
δρύινα έπιπλα.

Διαστάσεις: 240 x 90 εκ.
Εγγύηση 10 έτη και 30 ημέρες εγγύηση επιστροφής χρημάτων.
Bάρος Αντοχής 150 Κιλά (Aυτό σημαίνει ότι κάθε οριζόντια μπάρα μπορει 
να αντέξει αυτό το βάρος).
Βάρος 32 κ.
Αποστέλλεται μη συναρμολογημένο

Οι Οβάλ μπάρες μας 40 x 30 χιλ. 
(προσφέρουν ακριβώς τη σωστή λαβή 
για ένα ισχυρό άνετο κράτημα.
Ή κατασκευή αποτελείται από 
ορθοστάτες οξιάς και επιτοίχιες μπάρες 
με 14 μπάρες.
Αποστέλλεται μη συναρμολογημένο.
Στρογγυλές μπάρες διαμέτρου ø 36 χιλ 
κατόπιν παραγγελίας, χωρίς επιπλέον 
κόστος.
Ή τοποθέτηση στον τοίχο μπορεί να γίνει 
με 4 μεταλλικές γωνίες ή με 2 σανίδες 

ξύλου.
Βάρος Αντοχής : 130 κιλά . (Ή κάθε μπάρα αντέχει αυτό το βάρος)
Εγγύηση 15 χρόνια.
Διαστάσεις: 2.3 x 0.85 μ
Άλλες Διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας
Διαστάσεις Μεταφοράς: 2.3 x 0.13 x 0.19 μ
Βάρος Μεταφοράς: 23

Πολύζυγο γυμναστικής  με δυο 
μεταλλικούς ορθοστάτες.
Οβάλ οριζόντιες μπάρες, 15 τεμάχια, 
κατασκευασμένες από ξύλο οξιάς με 
διατομή Ø 40 x 30 mm.
Το πολύζυγο είναι κατάλληλο για μεγάλο 
αριθμό ασκήσεων ευλυγισίας.
Θαυμάσιο για ατομική ή ομαδική 
προπόνηση
Κάθε οριζόντια μπάρα μπορέι να αντέξει 
εως 150 κιλά. 
Εγγύηση 10 έτη.

Διαστάσεις: 230 x 90 cm.
Άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελείας.
Αποστέλλεται μη συναρμολογημένο.

Πολύζυγο παιδικό , μοντέλο πιγκουίνος . 
Αποτελείται από 2 κορμούς βελανιδιάς 
πλάτους 33 χιλ. και 13 στρώματα από 
ξύλο οξιάς βερνικωμένο ξύλο.
Περιλαμβάνεται υλικό εγκατάστασης.
Συμπαγές μικρό ματ.
Οι ράβδοι τοίχου μπορούν να 
παραδοθούν με δύο ξύλινες πλάκες 
(σανίδες τοποθέτησης) για τοποθέτηση 
στον τοίχο, πάχους 33 χιλ. , χωρίς 
επιπλέον χρέωση.
Ζωγραφισμένο στο χέρι.

Ιδανικό για τα παιδικά σας δωμάτια, τα σχολεία ή τα φυτώρια.
Διαστάσεις: 1,70 x 0,6 m (Άλλες διαστάσεις κατόπιν αιτήματος).
Παραδίδεται μη συναρμολογημένο.
Εύκολη συναρμολόγηση.
Εγγύηση 10 Χρόνια.

Πολύζυγο Ξύλου Δρυς - Rustic

Πολύζυγο από ξύλο οξιάς με μονόζυγο

Πολύζυγο Premium από ξύλο Δρυός 
240x90cm

Πολύζυγο παιδικό μοντέλο πιγκουίνος

Πολύζυγο από οξιά 2.30 x 85cm

Πολύζυγο από μέταλλο και ξύλο 230x90cm

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

115570

115718

115835

115843

115778

115118



Ή τοποθέτηση των μπαρών σε 
αμφότερες τις πλευρές του προϊόντος 
πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας 
ξυλόβιδες στην πίσω πλευρά.
Το προϊόν μπορεί να παραδοθεί με 2 
σανίδες ξύλου 33 χιλ πλάτους,χωρίς 
χρέωση,αρκεί να το αναφέρετε στην 
παραγγελία.
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασης.
Κατάλληλο για νηπιαγωγείο ή παιδικό 
δωμάτιο.
Διάφορα χρώματα. Διαλέξτε εδώ!

Bάρος Αντοχής 130 Kιλά (Αυτό σημαίνει ότι κάθε οριζόντια μπάρα μπορεί 
να αντέξει αυτό το βάρος) (τεστ αντοχής - 160 κιλά)
Εγγύηση 10 χρόνια.
Διατίθεται σε:
Μονό πολύζυγο 230 x 85 εκ.
Διπλό πολύζυγο 200 x 176 εκ.
Άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.
Αποστέλλεται μη συναρμολογημένο.

 Αποκτήστε το ιδανικό σύμπλεγμα 
άθλησης, κατασκευασμένο από 
κορυφαία υλικά.
Γυμναστείτε εύκολα γρήγορα και με 
ασφάλεια.
Λόγο του μικρού του όγκου μπορεί να 
χωρέσει σε οποιοδήποτε δωμάτιο,
μετατρέποντας το σε ένα σύγχρονο 
γυμναστήριο.
Στηρίζεται Στον τοίχο

Διαστάσεις  100cm x  75cm
Ύψος   245 cm
Βάρος  χρήστη  120 κιλά
Βάρος συμπλέγματος  38,3 κιλά
Χρώμα   Γκρί-Μαύρο

Πολύζυγο  Ειδικό Πακέτο,
Περιλαμβάνει:
Πολύζυγο : κωδικός 221
Μονόζυγο : κωδικός 248
Επικλινής πάγκος : κωδικός 251
Στρώμα γυμναστικής : κωδικός 238
Μέγιστο βάρος χρήστη 125 κιλά
Εγγύηση 10 έτη.

 Γυμναστείτε εύκολα γρήγορα και με 
ασφάλεια.
Λόγο των επιπλέων εξαρτημάτων μπορεί 
να παρέχει την ιδανική εκγύμναση
όλων των μυών του σώματος.
Κατασκευασμένο από κορυφαία υλικά 
υψηλής ποιότητας. 

Διαστάσεις  156cm x 100,5cm
Ύψος   232 cm
Βάρος  χρήστη  250 κιλά
Βάρος συμπλέγματος  45 κιλά
Χρώμα   Γκρί-Μαύρο

Προϊόν κατασκευής, με ορθοστάτες από 
σύνθετη συγκολλητή ξυλεία Πεύκης και 
οριζόντιες οβάλ μπάρες (11 τεμάχια) από 
ξύλο οξιάς. 
Ή τοποθέτηση στον τοίχο μπορεί να γίνει 
με 4 μεταλλικές γωνίες ή με 2 σανίδες 
ξύλου.
Διαστάσεις 1.70 x 0.60 m.
Άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας
Περιλαμβάνει τα υλικά τοποθέτησης σε 
τοίχο.

Ιδανικό για παιδιά και παιδικούς σταθμούς.

Σετ άθλησης Pioner-KC

Πολύχρωμο παιδικό πολύζυγο

Πολύζυγο σετ (Ειδικό πακέτο)

Σετ άθλησης Pioner-MKC

Πολύζυγο χρωματιστό για παιδιά

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

115806

113349

115720

115801

113348
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Οι ράβδοι τοίχου που κατασκευάζονται 
είναι κατασκευασμένες από 
πλαστικοποιημένο ελαστικό και οι 
ράβδοι κατασκευάζονται από οξιά.
Οι ράβδοι έχουν διάμετρο 40 χιλ. και 
μήκος 33 εκ, η απόσταση μεταξύ των 
ράβδων είναι 27 εκ.
Ή ράβδος αναρρίχησης είναι 
κατασκευασμένη από οξιά, είναι 
στρογγυλή και έχει διάμετρο 36 εκ.
Τοποθετείται στον τοίχο με 4 μεταλλικά 
στοιχεία μήκους 40 εκ το καθένα. 

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία.
Εξαιρετική για τα δημοτικά σχολεία και το νηπιαγωγείο.
Διαστάσεις: 2 x 0,85 μ.

Παιδικό πολύζυγο πολλών χρήσεων

Κωδικός προϊόντος: 115837
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Ενθαρύνετε το παιδί σας να αποκτήσει 
τη καλή συνήθεια της άθλησης,όταν 
γίνεται τακτικά δεν είναι μόνο ευχάριστη 
αλλά προάγει και την υγεία. Αυξάνει την 
καρδιαγγειακή αντοχή, βελτιώνει την 
ισχύ και την αντοχή των μυών, αυξάνει 
την ευλυγισία ,βοηθά στη διατήρηση του 
ιδανικού βάρους και μειώνει το άγχος. 
Επίσης βοηθάει τη φυσική ανάπτυξη, 
την κοινωνικοποίηση και ενισχύει την 
αυτοπεποίθηση του.

Διάσταση:   Μ50 cm * Π90 cm
Ύψος:   217 cm
Βάρος Χρήστη:  100 kg
Καθαρό βάρος:  14 kg
Μεικτό βάρος:  15 kg
 

Ενθαρύνετε το παιδί σας να αποκτήσει 
τη καλή συνήθεια της άθλησης,όταν 
γίνεται τακτικά δεν είναι μόνο ευχάριστη 
αλλά προάγει και την υγεία. Αυξάνει την 
καρδιαγγειακή αντοχή, βελτιώνει την 
ισχύ και την αντοχή των μυών, αυξάνει 
την ευλυγισία ,βοηθά στη διατήρηση του 
ιδανικού βάρους και μειώνει το άγχος. 
Επίσης βοηθάει τη φυσική ανάπτυξη, 
την κοινωνικοποίηση και ενισχύει την 
αυτοπεποίθηση του.

Διάσταση:   Μ120 cm * Π90 cm
Ύψος:   225 - 285  cm
Βάρος Χρήστη:  100 kg
Καθαρό βάρος:  24 kg
Μεικτό βάρος:  25 kg

Ενθαρύνετε το παιδί σας να αποκτήσει 
τη καλή συνήθεια της άθλησης,όταν 
γίνεται τακτικά δεν είναι μόνο ευχάριστη 
αλλά προάγει και την υγεία. Αυξάνει την 
καρδιαγγειακή αντοχή, βελτιώνει την 
ισχύ και την αντοχή των μυών, αυξάνει 
την ευλυγισία ,βοηθά στη διατήρηση του 
ιδανικού βάρους και μειώνει το άγχος. 
Επίσης βοηθάει τη φυσική ανάπτυξη, 
την κοινωνικοποίηση και ενισχύει την 
αυτοπεποίθηση του.

Διάσταση:   Μ175 cm * Π90 cm
Ύψος:   225 cm
Βάρος Χρήστη:  100 kg
Καθαρό βάρος:  37,5 kg
Μεικτό βάρος:  40 kg

Ενθαρύνετε το παιδί σας να αποκτήσει 
τη καλή συνήθεια της άθλησης,όταν 
γίνεται τακτικά δεν είναι μόνο ευχάριστη 
αλλά προάγει και την υγεία. Αυξάνει την 
καρδιαγγειακή αντοχή, βελτιώνει την 
ισχύ και την αντοχή των μυών, αυξάνει 
την ευλυγισία ,βοηθά στη διατήρηση του 
ιδανικού βάρους και μειώνει το άγχος. 
Επίσης βοηθάει τη φυσική ανάπτυξη, 
την κοινωνικοποίηση και ενισχύει την 
αυτοπεποίθηση του.

Διάσταση:   Μ158 cm * Π90 cm
Ύψος:   225 cm
Βάρος Χρήστη:  100 kg
Καθαρό βάρος:  27,5 kg
Μεικτό βάρος:  30 kg

Ενθαρύνετε το παιδί σας να αποκτήσει 
τη καλή συνήθεια της άθλησης,όταν 
γίνεται τακτικά δεν είναι μόνο ευχάριστη 
αλλά προάγει και την υγεία. Αυξάνει την 
καρδιαγγειακή αντοχή, βελτιώνει την 
ισχύ και την αντοχή των μυών, αυξάνει 
την ευλυγισία ,βοηθά στη διατήρηση του 
ιδανικού βάρους και μειώνει το άγχος. 
Επίσης βοηθάει τη φυσική ανάπτυξη, 
την κοινωνικοποίηση και ενισχύει την 
αυτοπεποίθηση του.

Διάσταση:   Μ120 cm * Π130 cm
Ύψος:   225 - 285 cm
Βάρος Χρήστη:  100 kg
Καθαρό βάρος:  29 kg
Μεικτό βάρος: 30 kg

Ενθαρύνετε το παιδί σας να αποκτήσει 
τη καλή συνήθεια της άθλησης,όταν 
γίνεται τακτικά δεν είναι μόνο ευχάριστη 
αλλά προάγει και την υγεία. Αυξάνει την 
καρδιαγγειακή αντοχή, βελτιώνει την 
ισχύ και την αντοχή των μυών, αυξάνει 
την ευλυγισία ,βοηθά στη διατήρηση του 
ιδανικού βάρους και μειώνει το άγχος. 
Επίσης βοηθάει τη φυσική ανάπτυξη, 
την κοινωνικοποίηση και ενισχύει την 
αυτοπεποίθηση του.
 

Διάσταση:   Μ50 cm * Π90 cm
Ύψος:   224 cm
Βάρος Χρήστη:  100 kg
Καθαρό βάρος:  19 kg
Μεικτό βάρος:  20 kg

Σετ Άθλησης με Πολύζυγο για Παιδιά Pioner C4C

Σετ Άθλησης με Πολύζυγο για Παιδιά Pioner C1H

Σετ Άθλησης με Πολύζυγο για Παιδιά Pioner 1

Σετ Άθλησης με Πολύζυγο για Παιδιά Pioner С2H

Σετ Άθλησης με Πολύζυγο για Παιδιά Pioner C3C

Σετ Άθλησης με Πολύζυγο για Παιδιά Pioner A

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

104389

104387

104391

104388

104386

104390
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Επικλινές δάπεδο με σκαλοπάτια και διπλό 
κιγκλίδωμα

Σκαλάκια με ράμπα από αφρό υψηλής 
πυκνότητας

Σκαλοπάτια ανόδου-καθόδου με γωνία

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

101770

101771

103461

103469
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Διαστάσεις: 253 x 60 x 70 cm
Τα σκαλοπάτια είναι κλειστά και έχει αντιολισθητική επιφάνεια στο επικλινές 
δάπεδο
Tα στοιχεία της σκάλaς μπορούν να συνδεθούν για να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις των διαφόρων δυσκολιών των ασκήσεων και του χώρου.
Για άλλα μεγέθη επικοινωνήστε μαζί μας.

Οι σκαλιέρες πωλούνται συσκευασμένες μαζί με τα υλικά εγκατάστασης. Είναι 
σχεδιασμένες ώστε να μπορείτε να τις συναρμολογήσετε εύκολα μόνοι μας. 
Ωστόσο, αν θέλετε, μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Για τις παραδόσεις εντός 
Αθηνών, αναλαμβάνουμε τη συναρμολόγηση, με μια επιπλέον χρέωση.

Εσωτερικά είναι κατασκευασμένα από υλικό υψηλής πυκνότητας αφρώδες 
υλικό που δεν χάνει το σχήμα.
Εξωτερικά έχει επικάλυψη από πλαστικό υλικό, με αντιβακτηριακή και αντι-
αλλεργίκή δράση.

Διαστάσεις: 2.95 x 0.68 m
Τα σκαλοπάτια είναι κλειστά και έχει αντιολισθητική επιφάνεια στο επικλινές 
δάπεδο
Tα στοιχεία της σκάλας μπορούν να συνδεθούν για να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις των διαφόρων δυσκολιών των ασκήσεων και του χώρου.
Για άλλα μεγέθη επικοινωνήστε μαζί μας.
Οι σκαλιέρες πωλούνται συσκευασμένες μαζί με τα υλικά εγκατάστασης. Είναι 
σχεδιασμένες ώστε να μπορείτε να τις συναρμολογήσετε εύκολα μόνοι μας. 
Ωστόσο, αν θέλετε, μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Για τις παραδόσεις εντός 
Αθηνών, αναλαμβάνουμε τη συναρμολόγηση, με μια επιπλέον χρέωση.

 Οι σκαλιέρες πωλούνται συσκευασμένες μαζί με τα υλικά εγκατάστασης. Είναι 
σχεδιασμένες ώστε να μπορείτε να τις συναρμολογήσετε εύκολα μόνοι μας. 
Ωστόσο, αν θέλετε, μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Για τις παραδόσεις εντός 
Αθηνών, αναλαμβάνουμε τη συναρμολόγηση, με μια επιπλέον χρέωση.
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Προσφέρει εξαιρετική ακαμψία σε 
μεγάλα σημεία που χρήζουν πλήρη 
υποστήριξη όπως: γόνατο, πόδι, 
κορμός και πλάτη.

Ειδικά ενδείκνυται  για σπαστικούς 
ασθενείς.
Ιδανικό για μετεγχειρητικές συνθήκες 
τοποθετείται απευθείας πάνω σε 
επιδέσμους και γάζες.

Διαστάσεις:
450 x 600 x 2.5
450 x 600 x 3.2

Αποκλειστικά από τον Ορθοπεδικό Κόσμο Κυφίδης, μπορείτε 
να προμηθευτείτε τα προϊόντα της Orfit για την κατασκευή 
εξατομικευμένων ναρθήκων. Βάλτε την πρώτη ύλη σε ζεστό νερό και 
μετά προσαρμόστε την πάνω στον ασθενή.

Διαστάσεις:
450 x 5 x 2
450 x 20 x 3.4

Ή θερμοπλαστική ταινία Orficast 
Tape είναι εξαιρετική για χρήση 
σε τραυματικές και ορθοπεδικές 
περιπτώσεις που απαιτούν γρήγορη 
ακινητοποίηση σε συγκεκριμένη 
θέση.

Κωδ. Διαστάσεις    Διάτρηση
1338.1 450x600x2.4 Διάτρητο
1338.6 450x600x2.4 Πολύ Αραιή
1334.1 450x600x3.2 Μη Διάτρητο
1334.6 450x600x3.2 Πολύ Αραιή
1354.1 600x900x3.2 Μη Διάτρητο
1354.6 600x900x3.2 Πολύ Αραιή

Διαστάσεις:
450 x 600 x 1.6
450 x 600 x 2.5
450 x 600 x 3.2

Ή μαλακή έκδοση συνιστάται για: 
νάρθηκα μικρού δακτύλου,νάρθηκα 
αντίχειρα,νάρθηκα άκρας 
χειρός,νάρθηκα καρπού/αντίχειρα 
και περιφερειακά σχέδια.

Ή δύσκαμπτη έκδοση συνιστάται 
για: μεγάλους νάρθηκες, νάρθηκες 
χεριού, κατάγματα ,νάρθηκες 
ακινητοποίησης.

Θερμοπλαστικό Φύλλο για την Κατασκευή 
Νάρθηκα από Οικολογικό Υλικό - Orfit Eco

Θερμοπλαστικό Φύλλο από Σκληρό και 
Άκαμπτο Υλικό - Orfit Tecnofit

Προϊόντα της Orfit σε αποκλειστικότητα Θερμοπλαστικές Λωρίδες για την Κατασκευή 
Νάρθηκα - Orfit Stripes

Θερμοπλαστική Ταινία για την Κατασκευή 
Νάρθηκα (3m) - Orficast

Θερμοπλαστικό Εύκαμπτο Φύλλο για την 
Κατασκευή Νάρθηκα - Orfit Flex 

Θερμοπλαστικό Φύλλο από Ελαφρύ Υλικό για την 
Κατασκευή Νάρθηκα - Orfit Orfilight

Θερμοπλαστικό Φύλλο για την Κατασκευή 
Νάρθηκα - Orfit Classic

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

100738

100725 100736

103915 100731

103914 100739



Διαστάσεις: X-small, small, medium, 
large, X-Large
Πάχος: 2mm, 3mm

Το κιτ, με κωδικό 35311, 
περιλαμβάνει τους ακόλουθους 
κωδικούς:
Κωδικός 35310 
Κωδικός 35315 
Κωδικός 35312 
Κωδικός 35313
Κωδικός 35314

Διαστάσεις: 600 x 900 x 3 Orfit Ease Νάρθηκας υψηλής 
ακαμψίας και ανάπαυσης
Προσφέρει τέλεια υποστήριξη και 
άνετη εφαρμογή.
Εξαιρετικό υλικό για να αερίζεται 
χωρίς να πιέζει τις αρθρώσεις.
Συνιστάται για τη θεραπεία 
ρευματικών παθήσεων.

Διαστάσεις: 600 x 900 x 3.2

Διαστάσεις: 
600 x 900 x 1.6
600 x 900 x 2
600 x 900 x 2.5
600 x 900 x 3.2
600 x 900 x 4.2

Διαστάσεις: 
600 x 900 x 1.6
600 x 900 x 2.4
600 x 900 x 3.2

Διαστάσεις: 
450 x 600 x 2.0
450 x 600 x 3.4

Soft-fit NS (non sticky) Μαλακοί 
εύπλαστοι μη κολλώδες νάρθηκες 
Κατάλληλο για την κατασκευή 
νάρθηκα όπου απαιτείται στενή 
εφαρμογή και υψηλή ακρίβεια.
Με αντικολλητική επίστρωση που 
επιτρέπει την απευθείας εφαρμογή 
πάνω σε επιδέσμους και γάζες.
Διαστάσεις: 
450 x 600 x 3.0
600 x 900 x 3.0

Θερμοπλαστικοί Νάρθηκες για καρπό ή καρπό 
& αντίχειρα ή γόνατο με φερμουάρ - Orfizip

Κιτ Κατασκευής Δυναμικού Νάρθηκα Χειρός - 
Orfit Dynasyst Orfitubes

Θερμοπλαστικό Φύλλο για την Κατασκευή 
Νάρθηκα κάτω άκρου - Orfit Orfibrace

Θερμοπλαστικό Φύλλο Υψήλης Ακαμψίας και 
Ανάπαυσης - Orfit Ease

Θερμοπλαστικό Φύλλο μη κολλώδες για την 
Κατασκευή Νάρθηκα - Orfit NS Non Sticky

Θερμοπλαστικό Φύλλο μη Κολλώδες Λευκό για 
την Κατασκευή Νάρθηκα - Orfit Aquafit TM NS

Θερμοπλαστικό Φύλλο μη κολλώδες με 
Μεταλλικό Χρώμα Orfit colors NS

Θερμοπλαστικοί Μαλακοί Εύπλαστοι μη 
κολλώδης Νάρθηκες - Soft-fit NS (non sticky)

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

100737 100735

100728 103912

103913 103919

100742 100733
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Πάχος: 25mm
Διαθέσιμο σε πολλά χρώματα

Νάρθηκας με ελάσματα για τη 
στήριξη, την ακινητοποίηση ή το 
μερικό περιορισμό της κίνησης στις 
συγκεκριμένες αρθρώσεις. 
Το Κιτ περιλαμβάνει 2 θερμοπλαστικά 
3,2mm και 2 πλευρικά ελάσματα με 
διάμετρο 15mm.

Διαστάσεις: small, medium, large
Πάχος: 2mm, 3,2mm

Διαστάσεις: XX-small, X-small, small, 
medium, large

Προετοιμασμένα Κομμάτια 
Θερμοπλαστικού για Γατασκευή 
Νάρθηκα - Orfit Classic:
Έτοιμα, κομμένα κομμάτια 
θερμοπλαστικού για την κατασκευή 
νάρθηκα τμήματος άνω άκρου.
Το θερμοπλαστικό κομμάτι έρχεται 
κομμένο ανάλογα με το τμήμα 
του άνω άκρου που χρειάζεται 
υποστήριξη/ακινητοποίηση. 

Διαστάσεις: small, medium, large
Πάχος: 1.6, 2,5mm, 3,2mm

Διαστάσεις: small, medium, large
Πάχος: 1.6, 2,5mm, 3,2mm

Διαστάσεις: small, medium, large
Πάχος: 2 mm Πυκνή Διάτρηση,

Ρολά και Ταινίες Velcro - Orfit Σέτ γιά κατασκευή νάρθηκα καρπού με 
Ελάσματα - Κιτ Orfit Dynasyst Springs

Νάρθηκες με Φερμουάρ μη Κολλώδης - Orfit 
Orfizip NS

Προετοιμασμένα Κομμάτια Θερμοπλαστικού για 
Κατασκευή Κνημοποδικού Νάρθηκα - Orfibrace

Προετοιμασμένα Κομμάτια Θερμοπλαστικού για 
Κατασκευή Νάρθηκα - Orfit Classic

Προετοιμασμένα Κομμάτια Θερμοπλαστικού για 
Κατασκευή Νάρθηκα - Orfilight

Προετοιμασμένα Κομμάτια Θερμοπλαστικού - 
Orfit Classic Orfilight Black NS

Προετοιμασμένα Κομμάτια Θερμοπλαστικού μη 
Κολλώδη - Orfit Colors NS

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

103916 100724

100730 100727

100726 100732

100740 109971
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Φερμουάρ & τύπου jacket - Orfizip

Υλικά Πλήρωσης και Επένδυσης των Ναρθηκών 
Orfit

Υλικό για την κατασκευή λαβών Orfit Allfit

Ελάσματα για αρθρώσεις δακτύλου και καρπού 
- Orfit Dynasyst Springs

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

103917

100741

100729

100734
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Πάχος: 3,0 mm 
Διάτρηση: Αραιή
Διαστάσεις: X-small, small, medium, large, X-large

 Orfit Allfit - Όλα σε ένα
Διαμορφώστε όποια συσκευή ή λαβή σκεύους θέλετε.
Χρησιμοποιείται σαν διαχωριστικό δαχτύλων.
Έχει άπειρες εφαρμογές.
Βελτιώνει το κράτημα του ασθενή διευρύνοντας, ενισχύοντας και 
αναμορφώνοντας την λαβή των αντικειμένων που χρησιμοποιούμε καθημερινά 
όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια.

Ή συσκευασία είναι σακουλάκι με περιεχόμενο 500 γρ υλικό.

Προϊόντα για τη στήριξη, την ακινητοποίηση ή το μερικό περιορισμό της κίνησης 
στις συγκεκριμένες αρθρώσεις.Τα ελάσματα αυτά προσαρμόζονται πάνω σε 
νάρθηκες.
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Γάντι για τροχό φυσιοθεραπείας

Διαχωριστικό τοίχωμα μελαμίνης

Τροχός φυσιοθεραπείας τοίχου ή για πολύζυγο

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

101587

103942

101514

103723
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Ελαστικοί ιμάντες συγκράτησης ηλεκτροδίων κατασκευασμένοι από ελαστικό, 
διάτρητο υλικό.

Διαθέσιμες διαστάσεις:
6 x 60 cm
6 x 100 cm
8 x 40 cm
8 x 60 cm
8 x 80 cm
8 x 100 cm

Διαχωριστικό τοίχωμα μελαμίνης πάχους 18 mm.
Διαστάσεις: 1,82 x 0,9 m
Μπλε ή γκρι (άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας)
Οι τροχοί διαθέτουν φρένα.

Γάντι για τροχό φυσιοθεραπείας
Κατάλληλο για χρήση μετά από εγκεφαλικά.
Με τις ειδικές δέστρες βοηθάει στο κλείσιμο της παλάμης για καλύτερη λαβή.

Τροχός ώμου κατασκευασμένος από ξύλο οξιάς για φυσικοθεραπεία σε κλινικές
Μπορεί απλά να τοποθετηθεί σε τοίχο ή σε πολύζυγο. Παρακαλώ να αναφέρετε 
αυτή τη λεπτομέρεια όταν κάνετε την παραγγελία.
Προσαρμόζεται στο ύψος του ασθενή.
Διάμετρος: 90 cm.
Λουστραρισμένος με οικολογικό βερνίκι.
Το εύρος της περιστροφής ρυθμίζεται με τη μετακίνηση της λαβής προς το 
κέντρο ή προς το εξωτερικό του τροχού.
Εγγύηση: 3 χρόνια
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Εrgo Ν 29

Εργονομικά Τραπέζια basic

Εργονομικά Τραπέζια Ergo M με
ρυθμιζόμενο ύψος

Εργονομικά Τραπέζια Ergo MC με ρυθμιζόμενο 
ύψος και πίσω επιφάνεια τραπεζιού

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

121233

121289

121320

121238
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Κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη για γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες 
θέσεις κατά τη διάρκεια θεραπευτικής εργασίας με παιδιά, τα ergo N29 και 
N29R είναι τα ιδανικά “εργαλεία”. Για χρήση σε γονατιστή θέση, σκυφτή θέση ή 
με παιδικό κάθισμα πατώματος. Όλες οι λειτουργίες ρυθμίζονται εύκολα μόνο 
με ένα μοχλό χειρός.
Κλίση επιφάνειας τραπεζιού: 0°- 85°, Ύψος τραπεζιού: 29 - 59 εκ.
Ergo N29 διαστάσεις επιφάνειας τραπεζιού:
80 x 60 cm, 100 x 70 cm, 120 x 70 cm, 100 x 80 cm, 120 x 80 cm ή 140 x 80 cm
Ergo N 29R διαστάσεις επιφάνειας τραπεζιού:
100 x 70 cm, 120 x 70 cm, 100 x 80 cm, 120 x 80 cm ή 140 x 80 cm

Τα τραπέζια Ergo M είναι τραπέζια για όρθια και καθιστή θέση και δίνουν 
τη δυνατότητα κίνησης που χρειάζεται το μυικό μας σύστημα, καθώς όλα τα 
μοντέλα διαθέτουν ρυθμιζόμενο ύψος και ορισμένα διαθέτουν και ρυθμιζόμενη 
κλίση της επιφάνειας του τραπεζιού.
Διαθέσιμο σε:
Εργονομικό Τραπέζι Ergo M1 με ρυθμιζόμενο ύψος
Εργονομικό Τραπέζι Ergo M1 R με ρυθμιζόμενο ύψος
Εργονομικό Τραπέζι Ergo M2 με ρυθμιζόμενο ύψος και ρυθμιζόμενη κλίση 
επιφάνειας τραπεζιού
Εργονομικό Τραπέζι Ergo M2 R με ρυθμιζόμενο ύψος και ρυθμιζόμενη κλίση 
επιφάνειας τραπεζιού
Και Ergo M3 R, Ergo M4 R, Ergo M5, Ergo M6, Ergo M7-1, Ergo M7-1 R, Ergo 
M7-2 R, Ergo M7-3 R, Ergo M10 R

Διατίθενται σε διάφορα σχήματα επιφάνειας τραπεζιού.
Απόσταση μεταξύ των ποδιών της βάσης: 66 cm
Διαθέσιμο σε:
Τραπέζι basic P1
Τραπέζι basic P2 με ρυθμιζόμενη κλίση επιφάνειας τραπεζιού
Τραπέζι basic P3 με ρυθμιζόμενη κλίση μίας ή δύο επιφανειών τραπεζιού
Τραπέζι basic P4 με ρυθμιζόμενη κλίση επιφάνειας τραπεζιού με το πάνω μέρος 
της επιφάνειας του πάντα οριζόντιο
Τραπέζι basic P5 με οθόνη κάτω από γυαλί
Τραπέζι basic P6 με θήκη οθόνης με πτερύγιο
Τραπέζι basic P9 με αποσπώμενο σφιγκτήρα οθόνης και ειδική θήκη υπολογιστή 
κάτω από την επιφάνεια

Ή σειρά MC προσφέρει δυνατότητα προσαρμογής της δεύτερης (πίσω) 
επιφάνειας του τραπεζιού για οθόνες και άλλες συσκευές. Όλα τα αντικείμενα 
και οι συσκευές μετατοπίζονται πάνω και κάτω ομαλά και με ασφάλεια.
Διαθέσιμο σε:
Εργονομικό Τραπέζι Ergo MC της MOECKEL
Διαθέσιμο σε: ύψη τραπεζιού: 50 - 75 cm, 68 - 112 cm ή 72 - 120 cm
Εργονομικό Τραπέζι Ergo MC R της MOECKEL
Κατάλληλο για χρήση με αναπηρικές καρέκλες, αφού διατίθεται και σε σχήμα 
με στρυγγυλή τομή. Ενισχυμένο/πιο ανθεκτικό σε σύγκριση με το Ergo MC.
Διαθέσιμο σε: ύψη τραπεζιού: 50 - 75 cm, 68 - 112 cm ή 72 - 120 cm
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συνεχούς μεταβολής ύψους

Εργονομικά Τραπέζια Ergo S + F με δυνατότητα 
συνεχούς μεταβολής κλίσης και ύψους

Εργονομικά Τραπέζια variable με ρυθμιζόμενο 
ύψος

Γραφείο επικλινές - Βοήθημα Ανάγνωσης της 
MOECKEL

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

121223

121209

121279

121230
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Τα πολυλειτουργικά εργονομικά τραπέζια Ergo P της MOECKEL με ύψος που 
μπορεί να μεταβάλλεται μέχρι και 50 εκατοστά.

Διαθέσιμο σε:
Ergo P1 52R - Τραπέζι προσχολικής ηλικίας, με ρυθμιζόμενο ύψος
Ergo P1 72R - Τραπέζι για ηλικίες από παιδιά δημοτικού μέχρι ενήλικες, με 
ρυθμιζόμενο ύψος
Ergo P2 52R - Τραπέζι προσχολικής ηλικίας, με ρυθμιζόμενο ύψος και 
ρυθμιζόμενη κλίση επιφάνειας
Ergo P2 72R - Τραπέζι για ηλικίες από παιδιά δημοτικού μέχρι ενήλικες, με 
ρυθμιζόμενο ύψος και ρυθμιζόμενη κλίση επιφάνειας
και Ergo P3 52R, Ergo P3 72R, Ergo P4 52R, Ergo P4 72R

Τα εργονομικά τραπέζια variable της Moeckel μπορούν να προσαρμοστούν στο 
ύψος των χρηστών.
Διαθέσιμο σε:
Τραπέζι variable Cebra με ρυθμιζόμενο ύψος
Τραπέζι variable P1 με ρυθμιζόμενο ύψος
Τραπέζι variable P2 με ρυθμιζόμενο ύψος και κλίση επιφάνειας τραπεζιού
Τραπέζι variable P3 με ρυθμιζόμενο ύψος και κλίση μίας ή δύο επιφανειών 
τραπεζιού
Τραπέζι variable P4 με ρυθμιζόμενο ύψος και κλίση επιφάνειας τραπεζιού με το 
πάνω μέρος της επιφάνειας του πάντα οριζόντιο
Τραπέζι variable P5 με ρυθμιζόμενο ύψος και οθόνη κάτω από γυαλί
Τραπέζι variable P6 με ρυθμιζόμενο ύψος και θήκη οθόνης με πτερύγιο
Τραπέζι variable P9 με ρυθμιζόμενο ύψος και αποσπώμενο σφιγκτήρα οθόνης

Τα πολυλειτουργικά εργονομικά τραπέζια ergo S + F της MOECKEL με ύψος 
που μπορεί να μεταβάλλεται μέχρι και 50 εκατοστά και δυνατότητα κλίσης της 
επιφάνειάς τους μέχρι και 90° προσφέρουν ευκινησία.
Διαθέσιμο σε:
Ergo S 52 - Εργονομικό Τραπέζι με ρυθμιζόμενη κλίση και ύψος
Ergo S 72 - Εργονομικό Τραπέζι με ρυθμιζόμενη κλίση και ύψος
Ergo S 52 R - Εργονομικό Τραπέζι με ρυθμιζόμενη κλίση και ύψος
Ergo S 72 R - Εργονομικό Τραπέζι με ρυθμιζόμενη κλίση και ύψος
Ergo S 52 1300 - Εργονομικό Τραπέζι με ρυθμιζόμενη κλίση και ύψος
Ergo S 72 1300 - Εργονομικό Τραπέζι με ρυθμιζόμενη κλίση και ύψος
Ergo S 52R 1300 - Εργονομικό Τραπέζι με ρυθμιζόμενη κλίση και ύψος
Ergo S 72R 1300 - Εργονομικό Τραπέζι με ρυθμιζόμενη κλίση και ύψος
Καί Ergo S 47W, Ergo S 67W, Ergo F 72

Το βοήθημα ανάγνωσης είναι βελτιστοποιημένο για κινητή και ευέλικτη χρήση 
- στο σπίτι, στο γραφείο ή ακόμα και σε οχήματα. Ή γρήγορη ρύθμιση και η 
εύκολη μεταφορά θα σας επιτρέψουν να διατηρήσετε αυτό το “εργαλείο” 
πάντα εύχρηστο.
Προσαρμογή κλίσης: 8 επιλογές (0° - 63°)

Χρώμα σκελετού: γκρι
ΔΙατίθεται σε: διαστάσεις επιφάνειας τραπεζιού: 82 x 53 cm, 100 x 70 cm ή 120 
x 70 cm
σχέδιο επιφάνειας τραπεζιού: γκρι ή ξύλο οξιάς
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ρυθμιζόμενο ύψος και κλίση

Εργονομικό Τραπέζι Ergo EP με ρυθμιζόμενο 
ύψος και ασύμμετρη βάση με έναν στύλο

Εργονομικό Τραπέζι ergo SZT με ρυθμιζόμενο 
ύψος και κλίση

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

121231

121235

121232
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Το ergo Skater είναι νέο, πρωτότυπο, γρήγορο στη ρύθμιση. Οι συνεχώς 
εναλλασσόμενες θέσεις εργασίας ενισχύουν το μυϊκό σύστημα. Το γραφείο 
για όρθια και καθιστή θέση μας δίνει δυνατότητα κίνησης που χρειάζεται το 
μυικό μας σύστημα. Το ergo skater είναι γερό, εύκολο στη χρήση και μπορεί να 
προσεγγιστεί εύκολα από όλες τις πλευρές. Όλες οι λειτουργίες ρυθμίζονται 
εύκολα μόνο με ένα μοχλό χειρός.
Κλίση επιφάνειας τραπεζιού: 0°- 85°
Χρώμα σκελετού: κόκκινο
Ύψος τραπεζιού: 46 - 77 εκ.
Απόσταση μεταξύ των ποδιών της βάσης: 58 - 69 cm
Διατίθεται σε: διαστάσεις επιφάνειας τραπεζιού: 82 x 53 cm, 100 x 70 cm ή 120 
x 70 cm
Σχέδιο επιφάνειας τραπεζιού: γκρι

Το ergo SZT είναι ένα πολυτάλαντο γραφείο εργασίας. Προσαρμόζεται σε 
διαφορετικές θέσεις εργασίας και σε διαφορετικούς χρήστες. Αυτό το γραφείο 
μας δίνει δυνατότητα κίνησης που χρειάζεται το μυικό μας σύστημα. Ιδανικό 
για σχολείο, χειροτεχνίες, εργασία, χόμπι, δημιουργική τέχνη κλπ. Όλες οι 
λειτουργίες ρυθμίζονται εύκολα με ένα μόνο μοχλό.
Κλίση επιφάνειας τραπεζιού: 0°- 85° 
Χρώμα σκελετού: γκρι
Ύψος τραπεζιού: 76 - 106 εκ.
Απόσταση μεταξύ των ποδιών της βάσης: 58 cm
Διατίθεται σε*: διαστάσεις επιφάνειας τραπεζιού: 80 x 60 cm, 100 x 70 cm, 120 
x 70 cm, 100 x 80 cm ή 120 x 80 cm
Σχέδιο επιφάνειας τραπεζιού: γκρι

 Εργονομικά τραπέζια Ergo EP της Moeckel. Διαθέτουν απεριόριστα 
προσαρμόσιμο ύψος. Σκελετός με ένα στύλο με κατακόρυφη ανύψωση. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από την άκρη π.χ. σε κρεβάτια ή καρέκλες. Εύκολο στην 
προσαρμογή. Ασύμμετρη δομή. Για διάφορες περιστάσεις ως γραφείο για 
εργασία, παιχνίδι, χειροτεχνία, μελέτη κ.λπ.
Xρώμα σκελετού: γκρι και μαύρο
Διαθέσιμο σε:
Εrgo EP 1 - Γραφείο με ρυθμιζόμενο ύψος
Εrgo EP 2 - Γραφείο με ρυθμιζόμενο ύψος και ρυθμιζόμενη κλίση
Ergo EP 3 - Γραφείο με ρυθμιζόμενο ύψος και ρυθμιζόμενη κλίση της μίας 
επιφάνειας
Εrgo EP 4 - Γραφείο με ρύθμιζόμενο ύψος, ρυθμιζόμενη κλίση και το πάνω 
μέρος της επιφάνειάς του πάντα οριζόντιο

Πάγκοι Φυσιοθεραπείας

Κωδικός προϊόντος: 121240
Εύκολη και ασφαλής ρύθμιση ύψους. Το ύψος καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί 
ασύμμετρα, ενώ ο πάγκος παραμένει σταθερός και ασφαλής σε οποιαδήποτε 
θέση. Με ένα στρώμα ως αξεσουάρ (δεν συμπεριλαμβάνεται) γίνεται πιο 
άνετος για θεραπευτική χρήση. Άνετο και ασφαλές.
Διαθέσιμο σε:
Πάγκοι Φυσιοθεραπείας B1 25 και Β1 42 με πλάτος 25 εκ.
Διατίθεται σε:  ύψος πάγκου: 28 - 40 cm (Β1 25) ή 42 - 62 cm (B1 42)
διαστάσεις επιφάνειας πάγκου: 60 x 25 cm, 80 x 25 cm, 100 x 25 cm, 
120 x 25 cm ή 140 x 25 cm
Πάγκοι Φυσιοθεραπείας B1 25 και Β1 42 με πλάτος 42 εκ.
Διατίθεται σε: ύψος πάγκου: 28 - 40 cm (Β1 25) ή 42 - 62 cm (B1 42)
διαστάσεις επιφάνειας πάγκου: 60 x 40 cm, 80 x 40 cm, 100 x 40 cm,
120 x 40 cm ή 140 x 40 cm
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Κλωβός Rocher τοίχου

Σετ αξεσουάρ κλωβού Rocher

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

119854

102234

103445
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Ο κλωβός Rocher χρησιμοποιείται στην αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων 
και τραυμάτων προσφέροντας τη δυνατότητα κινητοποίησης των αρθρώσεων 
και της σπονδυλικής στήλης.
Παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης σύνθετων ασκήσεων με διαφορετική 
αντίσταση προς όλες τις κατευθύνσεις.
Διαστάσεις: Μήκος - 208 εκατοστά, πλάτος - 80 cm, ρυθμιζόμενο ύψος 60-100 
cm.
Πωλείται σε συσκευασία μαζί με τα υλικά εγκατάστασης. Είναι σχεδιασμένος 
ώστε να μπορείτε να τον συναρμολογήσετε εύκολα μόνοι σας.

Διαστάσεις: 2x1x1 m.
Πωλείται σε συσκευασία μαζί με τα υλικά εγκατάστασης. Είναι σχεδιασμένος 
ώστε να μπορείτε να τον συναρμολογήσετε εύκολα μόνοι σας.

Το σετ περιλαμβάνει:
3 τροχαλίες αποκατάστασης
2 διπλούς ιμάντες με 2 άγκιστρα
2 μονούς ιμάντες με 2 άγκιστρα
2 ιμάντες καρπού
1 υπόδυμα ασκήσεων
Σετ 7 τσάντες βάρη από 0.25 έως 5 κιλά
2 λαβές χειρός

Κλωβός Rocher

Κωδικός προϊόντος: 102231
 Ο κλωβός Rocher χρησιμοποιείται στην αποκατάσταση νευρολογικών 
παθήσεων και τραυμάτων προσφέροντας τη δυνατότητα κινητοποίησης των 
αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης.

Παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης σύνθετων ασκήσεων με διαφορετική 
αντίσταση προς όλες τις κατευθύνσεις.
Πωλείται σε συσκευασία μαζί με τα υλικά εγκατάστασης. Είναι σχεδιασμένος 
ώστε να μπορείτε να τον συναρμολογήσετε εύκολα μόνοι σας.
Διαστάσεις: 2 Υ x 1.5 Π x 1.5 Μ m,  2 Υ x 2 Π x 2 Μ  m



X-gel chest
Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Μέγεθος Διαστάσεις
 S  30 x 15 x 10 cm
 M  40 x 15 x 10 cm
 L 50 x 15 x 10 cm

Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται

Μέγεθος Διαστάσεις
1 30 X 10 X 8.5CM
2 40 X 10 X 8.5CM
3 50 X 10 X 8.5CM
4 30 X 15 X 10CM
5 40 X 15 X 10CM
6 50 X 15 X 10CM
7 50 X 18 X 15CM

Υποστήριγμα φτέρνας σιλικόνης
Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Διατίθονται σε ζευγάρι
Μέγεθος  Διαστάσεις
Small  17 x 10.5 x 5 cm
Large  20 x 11 x 7 cm

Φύλλο σιλικόνης για την επούλωση 
τραυμάτων από εγκαύματα ή και από 
άλλες περιπτώσεις. Βοηθά και στην 
αντιμετώπιση χηλοειδούς. 
Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη και 
πάχη, ανάλογα πάντα την περίπτωση. 
Το σύνηθες μέγεθος είναι 19cm*37c-
m*3mm.

Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Διαστάσεις: 52 x 15 x 5.5 cm

Επένδυση με βαμβακερό ύφασμα - 
σεντόνι και μπορεί να επενδυθεί με 
PU αδιάβροχο ύφασμα πετσετέ ή 
δερματίνη σε διάφορα χρώματα με 
επιπλεόν κόστος. 
Διαθέτει ιμάντες με Velcro για 
σταθεροποίηση στον πάγκο.

Πάχος στρωμάτων: 6 εκ.

Με καμπύλη:
Μέγεθος Διαστάσεις
1 40 x 12.5 x 6 cm
2 50 x 12.5 x 6 cm
3 60 x 12.5 x 6 cm
4 63 x 12.5 x 6 cm
Χωρίς καμπύλη:
5 30 x 15 x 10 cm
6 50 x 15 x 10 cm
7 60 x 15 x 10 cm
8 70 x 20 x 8 cm

Ήμικυλινδρικό μαξιλάρι σιλικόνης 
θώρακα
Διατίθεται και με αφρώδες εσωτερικό 
με επένδυση σιλικόνης.
Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Μέγεθος Διαστάσεις
 S  30 x 16 x 13/9 cm
 M 40 x 16 x 13/9 cm
 L 50 x 16 x 13/9 cm

Ήμικυλινδρικό μαξιλάρι θώρακα με αφρώδες Ήμικυλινδρικό μαξιλάρι σιλικόνης θώρακα 
υψηλό

Υποστήριξη φτέρνας

Φύλλο σιλικόνης

Ανατομικό μαξιλάρι σιλικόνης χειρουργείου

Στρώματα Φυσιοθεραπείας

Αφρώδη ανατομικά μαξιλάρια χειρουργείου Επικλινές μαξιλάρι σιλικόνης θώρακα

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

115366

115055

101153

121301

101330 101772

101982 108738
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Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Διατίθενται σε ζευγάρι

Μέγεθος Διαστάσεις
S 31  X 4 X 1 cm
L 44  X 45  X 1 cm

Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Διατίθεται σε ζευγάρι
Διαστάσεις: 71  X 12  X 0.8 cm

Ήμικυλινδρικό μαξιλάρι χειρουργείου 
σιλικόνης θώρακα χαμηλό
Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Μέγεθος Διαστάσεις
 S  15  X 5 X 5CM
 M  20  X 5 X 5CM
 L  25  X 5 X 5CM
 XL  30  X 5 X 5CM

Ήμικυλινδρικό μαξιλάρι χειρουργείου 
σιλικόνης θώρακα παιδιατρικό
Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Μέγεθος Διαστάσεις
 S  15  X 7.5  X 7.5CM
 M  20  X 7.5  X 7.5CM
 L  25  X 7.5  X 7.5CM
 XL  30  X 7.5  X 7.5CM

Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Διατίθενται σε ζευγάρι
Διαστάσεις: 17 x 18 x 1.3 cm

Επαναχρησιμοποιήσιμες
Αποστειρώνονται
Διατίθενται σε ζευγάρι
Διαστάσεις: 17 x 23 x 1.3 cm

Ιμάντας περίδεσης ασθενών με 
σιλικόνη
Διαστάσεις: 50.5 x 8.5 x 0.8 cm

Ιμάντας πρόσδεσης με gel
Επαναχρησιμοποιήσιμος
Αποστειρώνεται
Διατίθενται σε ζευγάρι

Μέγεθος Διαστάσεις
S 31  X 4 X 1 cm
L 44  X 45  X 1 cm

Ιμάντες ποδοκνημικής σιλικόνης Καλυμμα σιλικόνης υποποδίων λιθοτομής

Ήμικυλινδρικό μαξιλάρι σιλικόνης θώρακα 
χαμηλό

Ήμικυλινδρικό μαξιλάρι χειρουργείου σιλικόνης 
θώρακα παιδιατρικό

Θήκες φτέρας σιλικόνης Θήκες φτέρνας σιλικόνης

Ιμάντας περίδεσης ασθενών με σιλικόνη Ιμάντας πρόσδεσης με gel

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

101984 101985

102012 102013

103966 103967

102035 102174



Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Διαστάσεις:  15 X 13 X 2.5CM

Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Διαστάσεις:  18 X 18 X 1.3CM
Συνδυάζεται με το μαξιλάρι σιλικόνης 
060.AP056 με διαστάσεις 33 X 30 X 
0.8CM

Πολλαπλών χρήσεων.
Αποστειρώνεται.

Μέγεθος Διαστάσεις
S 9 x 4 x 2 cm
M 14 x 6 x 3.5 cm
L 20 x 7.5 x 4.5 cm
XL 20 x 7.5 x 7.5 cm

Επαναχρησιμοποιήσιμα
Αποστειρώνονται

Μέγεθος Διαστάσεις
1 40 x 23 x 1.6 cm
2 50 x 50 x 1.6 cm
3 91 x 45 x 1.6 cm
4 115 x 50 x 1.6 cm

Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Διατίθεται σε ζευγάρι

Μέγεθος Διαστάσεις
S 75 x 25.5 x 1 cm
L 75 x 25.5 x 2.5 cm

Μαξιλάρι θωρακικής τοποθέτισης
Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Διαστάσεις: 23 x 36 x 3.8 cm

Πολλαπλών χρήσεων.
Αποστειρώνεται
Διαστάσεις : 19  X 19  X 6 cm

Πολλαπλών χρήσεων.
Αποστειρώνεται
Διαστάσεις: 27  X 23  X 7CM

Μαξιλάρι σιλικόνης οπίσθιας προστασίας Μαξιλάρι σιλικόνης οπίσθιας προστασίας για 
την λεκάνη

Κουλούρα σιλικόνης για κεφάλι - αγκώνα - 
γόνατο - φτέρνα

Κυψελωτό μαξιλάρι σιλικόνης για κρεβάτι 
χειρουργείου

Μαξιλάρι σιλικόνης για θέση Wilson Μαξιλάρι σιλικόνης θωρακικής τοποθέτισης

Μαξιλάρι σιλικόνης με μεγάλα πλαινά 
στηρίγματα

Μαξιλάρι σιλικόνης με μικρά πλαινά στηρίγματα

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

102258 102295

108757 102415

102416 102417

120521 120523
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Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται

Μέγεθος Διαστάσεις
1 16 x 8 x 4.5 cm
2 33 x 7 x 5 cm
3 33 x 12 x 6 cm
4 36 x 12.5 x 7 cm
5 25 x 12.5 x 5 cm
6 38 x 12.5 x 6.3 cm
7 50 x 12.5 x 7 cm

Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Διαστάσεις: 71/58 x 20 x 7.6 cm

Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Διατίθονται σε ζευγάρι
Διαστάσεις: 23  X 28  X 1.3C cm

Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Διατίθονται σε ζευγάρι
Διαστάσεις: 37  X 24  X 0.5 cm

Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Διαστάσεις: 35 x 56 x 7.5 cm

Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Διατίθενται σε ζευγάρι
Μέγεθος Διαστάσεις
S 31 x 23 x 1 cm
M 40 x 25 x 1 cm
L 52 x 30 x 1 cm
XL 55 x 52 x 1 cm

Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Διαστάσεις: 14 x 20 x 1.3 cm

Μαξιλάρι στερέωσης σιλικόνης Μαξιλάρι τοποθέτησης θώρακα

Μαξιλάρι σιλικόνης οπίσθιας προστασίας 
λεκάνης

Μαξιλάρι σιλικόνης ποδοκνημικής

Μαξιλάρι σιλικόνης ποδοκνημικής έλξης Μαξιλάρι σιλικόνης στερέωσης ημικυλινδρικό

Μαξιλάρι σιλικόνης χειρουργείου γενικής χρήσης Μαξιλάρι σιλικόνης χειρουργείου για κατάγματα

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

102422 102423

102424 102425

102426 102427

102428 102429 



Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Διαστάσεις μαξιλαριών: 72.5 x 17.5 x 
2 cm (κωδικός:060.AP212)
Διαστάσεις βάσης: 60 x 49 x 15.5 cm 
(κωδικός:060.AP213)
Ή βάση πωλείται ξεχωριστά

Επαναχρησιμοποιήσιμα
Αποστειρώνονται
Διαθέσιμο σε 35 διαστάσεις

Διαστάσεις: 79 x 50 x 10 cm Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται

Μέγεθος Διαστάσεις
Μικρό 40  X 12.5  X 2 cm
Μεγάλο 60  X 12.5  X 2 cm

Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Διαστάσεις: 16  X 6 X 1.6 cm

Επαναχρησιμοποιήσιμa
Αποστειρώνονται

Επαναχρησιμοποιήσιμά
Αποστειρώνονται

Μαξιλάρι Διαστάσεις
Κεφαλής 50 x 25 x 1 cm
Σώματος 100 x 50 x 1 cm
Σώματος 100 X 50 X 1.5CM
Ποδιών 50 x 50 x 1 cm
Ποδιών 50 X 50 X 1.5CM

Επαναχρησιμοποιήσιμα
Αποστειρώνονται
Διαστάσεις: 19 x 17.5 x 10.5 cm
Διατίθεται σε σετ τεσσάρων (4) 
τεμαχίων

Μαξιλάρια σιλικόνης για θέση Wilson Μαξιλάρια σιλικόνης για χειρουργικό κρεβάτι

Μαξιλάρι χειρουργείου πλευρικής στάσης Μαξιλάρι χειρουργείου σιλικόνης βραχίονα

Μαξιλάρι χειρουργείου σιλικόνης κυψελωτό Μαξιλάρια σετ για χειρουργικό κρεβάτι

Μαξιλάρια σετ χειρουργικού κρεβατιού Μαξιλάρια σιλικόνης για θέση Relton

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

102437 102438

102439 120526

108763 102441

102442 102443
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Εργαλείο μασάζ από Νεφρίτη Οι πέτρες τοποθετούνται σε 
ζεστό νερό και θερμαίνεται σε 
θερμοκρασία περίπου 60 ° C
Αυτό το επαγγελματικό σετ περιέχει 
20 από μαύρες φυσικές πέτρες στα 
ακόλουθα μεγέθη:
6 τεμ. μεγάλες οβάλ - 8 x 6 x 3 cm
9 τεμ. μεσαίες οβάλ - 7 x 5 x 2 cm
8 τεμ. μικρές - 3,5 x 3 x 1 cm
Διατίθονται σε κουτί από μπαμπού

Πολλαπλών χρήσεων.
Αποστειρώνεται
Διαστάσεις: 27  X 24  X 9 cm

Πολλαπλών χρήσεων.
Αποστειρώνεται
Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: κανονικό 
και με καμπύλη στο πάνω μέρος.

Μέγεθος Διαστάσεις
S 9 x 4 x 2 cm
M 14 x 6 x 3.5 cm
L 20 x 7.5 x 4.5 cm
XL 20 x 7.5 x 7.5 cm

Πολλαπλών χρήσεων.
Αποστειρώνεται

Μέγεθος Διαστάσεις
Μικρό 23 x 19 x 13 cm
Μεγάλο 28 x 23 x 14.5 cm

Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Διαστάσεις: 38  X 12  X 0.8 cm

Επαναχρησιμοποιήσιμο
Αποστειρώνεται
Διαστάσεις: 46  X 21  X 0.8 cm

Διαθέσιμες σε τέσσερα μεγέθη:
Πολύ μικρές,  για περιοχή των ματιών  
- 1,5 εκ.
Μικρές, κατάλληλες για πρόσωπο
- 3,8 εκ.
Μεσαίες, για γενική χρήση - 5,5 εκ.
Μεγάλες, για χρήση σε επιφάνειες 
όπως ο κορμός και οι μηροί - 7 εκ.

Εργαλείο μασάζ από Νεφρίτη Hot Stone Therapy - Επαγγελματικό Σετ 20 
Ήφαιστειακών Πετρών

Οπίσθιο μαξιλάρι σιλικόνης χειρουργείου Πέταλο Κεφαλής Σιλικόνης

Πρόσθιο μαξιλάρι κεφαλής σιλικόνης 
χειρουργείου

Προστατευτικό μαξιλάρι σιλικόνης βραχίονα

Προστατευτικό μαξιλάρι σιλικόνης για τον 
βραχίονα

Βεντούζες σιλικόνης

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

102845 103089

103322 103350

120520 121509

101810 100508
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Ήφαιστειακών Πετρών

Hot Stone Therapy - Επαγγελματικό Σετ 60 
Ήφαιστειακών Πετρών

Επαγγελματικός φούρνος-θερμάστρα πετρών 
μασάζ 18 λίτρων

Επαγγελματικός φούρνος-θερμάστρα πετρών 
μασάζ 6 λίτρων

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

100509

100510

101648

101649
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Οι πέτρες τοποθετούνται σε ζεστό νερό και θερμαίνεται σε θερμοκρασία 
περίπου 60 ° C. Στόχος είναι η θεραπευτική χαλάρωση των μυών με τη 
θερμότητα από τις πέτρες.
Αυτό το επαγγελματικό σετ περιέχει 45 από μαύρες φυσικές πέτρες στα 
ακόλουθα μεγέθη:
1 πολύ μεγάλες - 11 x 7 x 3 cm
8 μεγάλες - 7,5 x 5,5 x 2,75 cm
12 μεσαίες - 6,5 x 4,5 x 1,75 cm
12 μικρές - 3,75 x 3 x 1,75 cm
2 trigger point - 8 x 3 x 1,75 cm
8 δακτύλων - 3,5 x 0,8 x 2,75 cm    
2 πέτρες για μάτια - 4 x 3 x 1 cm
Διατίθονται σε κουτί από μπαμπού.Βάρος συσκευασίας 5.9 kg

Κρατάει τις πέτρες μασάζ σε σταθερή θερμοκρασία, έτοιμες για χρήση.
Είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι εξωτερικά και ανθεκτικό 
χάλυβα εσωτερικά οπου τοποθετούνται οι πέτρες. Διαθέτει λαβές Stay Cool 
οπου παραμένουν δροσερές.
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται το θερμόμετρο και η κουτάλα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τροφοδοσία 1450W
Τάση: 220V
Διαστάσεις: 64.5cm x 43.5cm x 26cm
Βάρος: 6.6kg

Αυτό το επαγγελματικό σετ περιέχει 60 από μαύρες φυσικές πέτρες στα 
ακόλουθα μεγέθη:
3 πολύ μεγάλες (κατάλληλες για ιερό οστό, λαιμό, ηλιακό πλέγμα) - 11x7x3 cm
6 μεγάλες (για πλάτη και τα πόδια) - 7,5 x 5,5 x 2,75 cm
2 trigger point - 8 x 3 x 1,75 cm
10 μέσαίες πέτρες (8 χέρια και τα μπράτσα + 2 παλάμης) - 6,5 x 4,5 x 1,75 cm
8 μικρές στρογγυλές - 4,25 x 0,8 cm διάμετρο
6 μικρές προσώπου - 4 x 3,2 x 1,8 cm
6 πολύ μικρές προσώπου - 2,25 εκατοστά x 0,8 cm διάμετρο
8 δακτύλων - 3,5 x 0,8  x 2,75 cm
7 πέτρες τσάκρα
4 κρύου μαρμάρου στρογγυλές - 4 x 0,8 cm διάμετρο
Διατίθονται σε κουτί από μπαμπού.Βάρος συσκευασίας 7kg

Κρατάει τις πέτρες μασάζ σε σταθερή θερμοκρασία, έτοιμες για χρήση.
Είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι εξωτερικά και ανθεκτικό 
χάλυβα εσωτερικά οπου τοποθετούνται οι πέτρες. Διαθέτει λαβές Stay Cool 
οπου παραμένουν δροσερές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τροφοδοσία 750W
Τάση: 220V
Διαστάσεις: 50.50cm x 36cm x 24cm
Βάρος: 3.3kg
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Δέστες άκρων με περικάρπιο από μαλακό 
αφρώδες υλικό επενδεδυμένο με micro-
fibra από έξω και βαμβακερή κάλτσα από 
τη μέσα πλευρά.
Το περικάρπιο με πλάτος 9 εκ. 
σταθεροποιείται με Velcro και κλειδώνει 
με μεταλλική αγκράφα ή πλαστικό 
κλιπ ώστε να χαλαρώνει και να σφίγγει 
εύκολα.
Αποτελεσματικές για κλίνη, αμαξίδιο και 
άλλα σημεία.
Ο δυνατός ιμάντας έχει μήκος 120 εκ. 

ανοίγει και κλείνει εύκολα όπως φαίνεται στη παραπάνω φωτογραφία, 
από οικεία πρόσωπα και νοσηλευτικό προσωπικό.
Διατίθεται και σε οποιαδήποτε παραλλαγή κατόπιν παραγγελίας, από το 
εξειδικευμένο μας εργαστήριο.
Ή τιμή αφορά ζεύγος.

Δέστρες άκρων με δερμάτινο περικάρπιο 
και εσωτερικό από μαλακό αφρώδες 
υλικό.
Το περικάρπιο έχει πλάτος 9 εκ.
Αποτελεσματικές για κλίνη, αμαξίδιο και 
άλλα σημεία.
Ο δυνατός ιμάντας έχει μήκος 120 εκ. 
ανοίγει και κλείνει εύκολα όπως φαίνεται 
στη παραπάνω φωτογραφία, από οικεία 
πρόσωπα και νοσηλευτικό προσωπικό.
Διατίθεται και σε οποιαδήποτε 
παραλλαγή κατόπιν παραγγελίας, από το 

εξειδικευμένο μας εργαστήριο.
Ή τιμή αφορά ζεύγος.

Το περικάρπιο με πλάτος 9 εκ. 
σταθεροποιείται με Velcro και κλειδώνει 
με μεταλλική αγκράφα ή πλαστικό 
κλιπ ώστε να χαλαρώνει και να σφίγγει 
εύκολα.
Αποτελεσματικές για κλίνη, αμαξίδιο και 
άλλα σημεία.
Ο δυνατός ιμάντας έχει μήκος 120 εκ. 
ανοίγει και κλείνει εύκολα όπως φαίνεται 
στη παραπάνω φωτογραφία, από οικεία 
πρόσωπα και νοσηλευτικό προσωπικό.
Διατίθεται και σε οποιαδήποτε 

παραλλαγή κατόπιν παραγγελίας, από το εξειδικευμένο μας εργαστήριο.
Ή τιμή αφορά ζεύγος.

Το περικάρπιο με πλάτος 9 εκ. 
σταθεροποιείται με Velcro και κλειδώνει 
με μεταλλική αγκράφα ή πλαστικό 
κλιπ ώστε να χαλαρώνει και να σφίγγει 
εύκολα, αλλά όχι από τον ασθενή.
Αποτελεσματικές για κλίνη, αμαξίδιο και 
άλλα σημεία.
Ο δυνατός ιμάντας έχει μήκος 120 εκ. 
ανοίγει και κλείνει εύκολα όπως φαίνεται 
στη παραπάνω φωτογραφία, από οικεία 
πρόσωπα και νοσηλευτικό προσωπικό.
Διατίθεται και σε οποιαδήποτε 

παραλλαγή κατόπιν παραγγελίας, από το εξειδικευμένο μας εργαστήριο.
Ή τιμή αφορά ζεύγος.

Δερμάτινες δέστρες από επίξανδο δέρμα 
επενδεδυμένο με μαλακό υλικό.
Σταθεροποιείται σε σταθερά σημεία 
με δερμάτινο ιμάντα και μεταλλικές 
αγκράφες.
Το πλάτος του επικαρπίου είναι 9 εκ.

Χρησιμοποιείται στα χειρουργεία για 
ακινητοποίηση και συγκράτηση των κάτω 
άκρων.
Αποτελείται από αφρώδες υλικό plas-
tazote μήκους 100 cm , φάρδους 8,5cm 
και πάχους 0,6cm. Είναι επενδεδυμένο 
με αφρώδη πολυουρεθάνη μήκους 80cm 
και πάχους 1cm.
Κολλάει με αυτοκόλλητη ταινία velcro.

Δέστρες άκρων από μαλακό αφρώδες υλικό και 
γουνάκι

Δέστες άκρων από μαλακό αφρώδες 
επενδεδυμένο

Δερμάτινες δέστρες

Ιμάντας περίδεσης μηρών 10 τμχv

Δέστρα άκρων αεριζόμενη

Δερμάτινες δέστρες άνω και κάτω άκρων

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

101487

102291 

101485

101482

101486



Πλένονται στους 95 βαθμούς.
Ή συσκευασία περιέχει:  1 ιμάντα μηρού, 
4 κλειδαριές
Το μαγνητικό κλειδί δεν περιλαμβάνεται.
Μέγεθος* Περιφέρεια μηρού
S 18 - 33 cm
M 33 - 57 cm

*Kατά προσέγγιση μετρήσεις: Προϊόντα 
που έχουν πλυθεί, μπορούν να 
παρουσιάσουν δυνατή εως και 8% 
συρρίκνωση.

Πλένονται στους 95 βαθμούς.
Ή συσκευασία περιέχει:  2 ιμάντες, 4 
κλειδαριές, 1 μαγνητικό κλειδί.

Περίμετρος καρπού
Medium: 16-24 cm
Large: 22-29 cm
*Kατά προσέγγιση μετρήσεις: Προϊόντα 
που έχουν πλυθεί, μπορούν να 
παρουσιάσουν δυνατή εως και 8% 
συρρίκνωση.

Πλένονται στους 95 βαθμούς.
Προσοχή
Μόνο για τοποθέτηση στην κεφαλή και 
όχι καθήλωση.
Χρησιμοποιείστε τον μαζί με άλλους 
ιμάντες. Ο ασθενής μπορεί να 
τραυματιστεί στο λαιμό και στη 
σπονδυλική στήλη.
Ο ασθενής απαιτεί συνεχή 
παρακολούθηση.
Ή συσκευασία περιέχει:
Ζώνη κρεβατιού με λουράκι για το 

μέτωπο.
Λουράκι για το σαγόνι
Λουρί τοποθέτησης
2 μαγνητικές κλειδαριές
Το μαγνητικό κλειδί δεν περιλαμβάνεται.

Με βαθμιαία ρυθμιζόμενη κίνηση από 
χαλαρή σε σφιχτή ένταση του ενός ή και 
των δύο ποδιών.
Πλένονται στους 95 βαθμούς.
Ή συσκευασία περιέχει:  2 ιμάντες 
πρόσδεσης ποδιού, 1 ιμάντα σύνδεσης, 
4 κλειδαριές
Το μαγνητικό κλειδί δεν περιλαμβάνεται
Μέγεθος* Περιφέρεια Αστραγάλου
XS 17 - 25 cm
M 22 - 30 cm
L 27 - 33 cm

*Kατά προσέγγιση μετρήσεις: Προϊόντα που έχουν πλυθεί, μπορούν να 
παρουσιάσουν δυνατή εως και 8% συρρίκνωση.

Ιμάντες συγκράτησης χεριού Segufix με μαγνητικό 
κλείδωμα

Ιμάντες συγκράτησης μηρού Segufix με 
μαγνητικό κλείδωμα

Ιμάντας τοποθέτησης κεφαλής Segufix με 
μαγνητικό κλείδωμα

Ιμάντες συγκράτησης ποδιού Segufix με 
μαγνητικό κλείδωμα

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

109061

102033

102036

109057
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Πλένονται στους 95 βαθμούς.
Ή συσκευασία περιλαμβάνει: τους 
ιμάντες περίδεσης, 7 κλειδαριές, 2 
μαγνητικά κλειδιά
Απεριόριστη ελευθερία κινήσεων χεριών 
και ποδιών.
Οι ιμάντες μηρού βοηθούν να 
αποφευχθούν οι μώλωπες στην περιοχή 
του καβάλου.

Περίμετρος* S  M  L
Κορμός διαγώνια 134-154 cm 164-174 cm 194-204 
Θώρακας  48-88 cm  75-115 cm  103-143
Μέση  45-85 cm  70-110 cm  105-145
Μηρός  36-56 cm  53-75 cm  59-89
*Kατά προσέγγιση μετρήσεις: Προϊόντα που έχουν πλυθεί, μπορούν να 
παρουσιάσουν δυνατή εως και 8% συρρίκνωση.

Σύστημα από ιμάντες περίδεσης Segufix με 
μαγνητικό κλείδωμα
Κωδικός προϊόντος: 103624

Οι ιμάντες ώμου ορθό είναι να 
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους 
ιμάντες χεριών και ποδιών.
Πλένονται στους 95 βαθμούς.
Ή συσκευασία περιέχει:  1 ιμάντα ώμου, 
4 κλειδαριές
Το μαγνητικό κλειδί δεν περιλαμβάνεται.
Μέγεθος* Περιφέρεια θώρακα
S 43 - 74 cm
M 74 - 114 cm
L 92 - 132 cm
XL 136 - 178 cm

*Κατά προσέγγιση μετρήσεις: Προϊόντα που έχουν πλυθεί, μπορούν να 
παρουσιάσουν δυνατή έως και 8% συρρίκνωση.

Ιμάντες περίδεσης ώμου Segufix με μαγνητικό 
κλείδωμα
Κωδικός προϊόντος: 102034



Ιμάντες συγκράτησης κορμού ασθενή σε 
φορείο SEGUFIX
Για την ασφάλιση του ασθενή σε φορεία. 
Κατάλληλο για υπηρεσίες πρώτων 
βοηθειών και ασθενοφόρων.
Αυτό το προϊόν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τους 
Ιμάντες συγκράτησης ποδιών ασθενή σε 
φορείο SEGUFIX .
Συνδέεται στο φορείο με μεταλλικά 
κουμπώματα.
Αποτελείται από:

Έναν (1) Ιμάντα κορμού για φορείο
Ένα από τα συστήματα κλειδώματος

Μέγεθος Περίμετρος στήθους
Small 43 – 74 εκ.
Medium 74 – 114 εκ.
Large 92 – 132 εκ.

Ιμάντες συγκράτησης ποδιών ασθενή σε 
φορείο SEGUFIX
Για την ασφάλιση του ασθενή σε φορεία. 
Κατάλληλο για υπηρεσίες πρώτων 
βοηθειών και ασθενοφόρων.
Συνδέεται στο φορείο με μεταλλικά 
κουμπώματα.
Περίμετρος αστραγάλου: 22 - 30 εκ.
Αποτελείται από:
Έναν (1) Ιμάντα ποδιών για φορείο
Ένα από τα ακόλουθα συστήματα 
κλειδώματος:

1. Δύο (2) μαύρες μαγνητικές κλειδαριές SEGUFIX (δεν περιλαμβάνονται 
κόκκινες μαγνητικές κλειδαριές SEGUFIX) 
2. Σύστημα κλειδώματος με στρίψιμο (πράσινο) 
3. Σύστημα κλειδώματος με άσκηση πίεσης (μεταλλικό) 

Ιμάντες συγκράτησης κορμού ασθενή σε φορείο 
SEGUFIX

Ιμάντες συγκράτησης ποδιών ασθενή σε φορείο 
SEGUFIX
Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος: 120684120675
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Βοήθημα συγκράτησης και τοποθέτησης 
ασθενή, κατάλληλο για τη θεραπεία και 
την πρόληψη του έλκους κατάκλισης 
λόγω δυνατότητας μετακίνησης.
Προστατεύει τον ασθενή από το να 
«ξεφύγει» από τη ζώνη μέσης και να 
πέσει.
Αποτελείται από:
Έναν (1) ιμάντα καβάλου (με 
ενσωματωμένους πλευρικούς ιμάντες 
τοποθέτησης) και ένα από τα συστήματα 
κλειδώματος

Πλάτος ζώνης μέσης: 14 εκ.
Πλάτος ζώνης κρεβατιού: 18 εκ.
Μέγεθος Περίμετρος μέσης

Small 52 – 82 εκ.
Medium 80 – 120 εκ.
Large 116 – 156 εκ.
XLarge 136 – 180 εκ.

Για θεραπεία και πρόληψη του 
έλκους κατάκλισης λόγω δυνατότητας 
μετακίνησης.
Χωρίς συγκράτηση.
Συνδέεται στο κρεβάτι με μεταλλικά 
κουμπώματα.
Αποτελείται από:
Έναν (1) ιμάντα καβάλου Velcro SEGUFIX 
(με ενσωματωμένους πλευρικούς 
ιμάντες τοποθέτησης)

Πλάτος ζώνης μέσης: 14 εκ.
Πλάτος ζώνης κρεβατιού: 18 εκ.
Μέγεθος Περίμετρος μέσης

Small 52 – 82 εκ.
Medium 80 – 120 εκ.
Large 116 – 156 εκ.
XLarge 136 – 180 εκ.

Βοηθά στη συγκράτηση ασθενών σε 
φορεία
Επιπρόσθετη σταθεροποίηση του ασθενή
Μπορεί επίσης να δεθεί πάνω από τα 
γόνατα.
Κατάλληλο για υπηρεσίες πρώτων 
βοηθειών και ασθενοφόρων
Αποτελείται από:
Ένα (1) βοήθημα (ζώνη) συγκράτησης 
SEGUFIX
Ένα από τα συστήματα κλειδώματος

Συνολικό μήκος  205 εκ.
Πλατύς ιμάντας  59 εκ.
Στενός ιμάντας (κάθε πλευράς) 73 εκ.
Εύρος ανοίγματος ζώνης 92 – 137 εκ.

Σύστημα συγκράτησης πυέλου στο κρεβάτι 
SEGUFIX

Ζώνη συγκράτησης ασθενή σε φορείο SEGUFIX

Σύστημα συγκράτησης πυέλου στο κρεβάτι Vel-
cro SEGUFIX
Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: 120862

120688

120790

Για γρήγορο ξεκλείδωμα των ιμάντων 
περίδεσης Segufix.

Μαγνητικό κλειδί Segufix

Κωδικός προϊόντος: 102343



Χρησιμοποιείται για τον περιορισμό 
των ασθενών κατά την διάρκεια της 
μεταφοράς .
Ή χρήση του απαιτεί συνεχή 
παρακολούθηση .
Αποτρέπει τους ασθενείς από το να 
αυτοτραυματιστούν η’ να τραυματίσουν 
άλλους .

Μέγεθος Περιφέρεια μέσης Περιφέρεια καρπού
Small 520 - 820 mm 120 - 190 mm
Medium 800 - 1200 mm 160 - 240 mm
Large 1160 - 1560 mm 220 - 290 mm
X-Large 1360 - 1800 mm 260 - 360 mm

Από νάϋλον ύφασμα για τη μεταφορά 
τραυματία το οποίο διπλώνεται για 
εύκολη αποθήκευση

Τεχνικές προδιαγραφές:
Μήκος: 175εκ.
Πλάτος: 72εκ.
Πάχος περιμετρικού και εγκάρσιου 
ιμάντα: 4εκ.
6 χειρολαβές
Μήκος χειρολαβής: 16εκ.
Βάρος: 945γρ.

Κατασκευασμένα από το εργαστήριο 
μας. Ή βασική έκδοση του στρώματος 
είναι ορθογώνιου σχήματος σε 
διαστάσεις από 190x60x4 cm.

Κατόπιν παραγγελίας, δύναται να 
κατασκευαστεί σε άλλες διαστάσεις, 
καθώς και με:
Τραπεζοειδές άκρο
Με σπάσιμο για ανάκληση
Με στενότερο άκρο
Με βελκρο για ασφαλή σταθεροποίησή 

τους στο φορείο

Φορεία κατασκευασμένα στο εργαστήριο 
μας από πολυεστέρα, ένα υλικό υψηλής 
αντοχής, αδιάβροχο, με επικάλυψη PVC 
και διαθέτουν έξι πλαϊνές χειρολαβές. 
Ενδείκνυνται για την μεταφορά ατόμων 
βάρους μέχρι 160 Kgr.
Είναι ιδιαίτερα εύκολα στην μεταφορά 
καθώς αναδιπλώνονται σε σχήμα 
τσάντας. Προσφέρεται η επιλογή 
προσθήκης ζωνών ασφαλείας.

Φορείο πλαστικό τύπου κουβέρτα

Ιμάντας συγκράτησης περικαρπίου

Φορείο Άμεσης Μεταφοράς-Αναδιπλούμενο 
Υφασμάτινο

Στρώμα Για Φορείο

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

118532

118442

115821

103838
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 Κατάλληλη για υπερδιεγερτικούς 
ασθενής που είναι ανάγκη να περιοριστεί 
η κινησή τους, επιτρέποντάς τους να 
περπατήσουν.
Διατίθεται με επιπλέον ιμάντα που 
δένεται στο κρεβάτι για να μη κάνουν 
απαγωγή τα κάτω άκρα και να μη 
λυγίζουν τα γόνατα.

Διπλή δέστρα ποδιών

Κωδικός προϊόντος: 101526

Για ασφαλή κλείσιμο του συστήματος 
Segufix 

Σημαντικό : Ή μαγνητική κλειδαριά 
Segufix δεν πρέπει να πλυθεί. Καθαρίστε 
τις κλειδαριές με με ένα νωπό πανί, 
εάν είναι απαραίτητο. Μην βυθίσετε τις 
κλειδαριές σε κανένα είδους υγρό

Κλειδαρία Segufix

Κωδικός προϊόντος: 102227
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ς Ferno Saver Safe-Καρέκλα Εκκένωσης Έκτακτης 

Ανάγκης

Καρέκλα Άμεσης Εκκένωσης

Καρέκλα επείγουσας μεταφοράς ασθενών 
Escape Chair ST B

Καρέκλα επείγουσας μεταφοράς ασθενών 
Escape-Carry ST plus

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

118630

115709

116603

114152
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Γλιστράει κάτω από τις σκάλες εύκολα και ομαλά για να εξασφαλίσει ότι δεν 
επιτρέπεται βαριά ανύψωση και χειροκίνητος χειρισμός, αν και η εκπαίδευση 
της χρήσης της είναι ουσιώδης για τους χειριστές ή τα υπεύθυνα άτομα.
αρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και σταθερότητα στον χειριστή
Διαθέτει ιμάντες συγκράτησης ασθενών για βελτίωση της άνεσης και της 
ασφάλειας. Εύκολη αποθήκευση. Απλός καθαρισμός. Διαθέτει αφαιρούμενο 
κάλυμμα καθίσματος με φερμουάρ που βρίσκεται στην κάτω πλευρά.
Ύψος ανοιχτό: 1.34m
Ύψος διπλωμένο: 1.03m
Βάθος: 92cm
Πλάτος: 53cm  
Βάρος: 12kg  
Μέγιστο βάρος ασθενή: 180kg

Δεν χρειάζεται συναρμολόγηση και με μια απλή διαδικασία είναι έτοιμη μόλις 
σε μερικά δευτερόλεπτα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εκκένωση 
ασθενών από σκάλες.
Ιδανικό για γρήγορη εκκένωση.
Ταχύτητα καθόδου που καθορίζεται από τον χρήστη.
Ευκολία στους ελιγμούς κατά την εκκένωσης του χώρου.
Ταιριάζει σε κάθε σχέδιο έκτακτης ανάγκης σας
Βάρος 10 Kg
Διαστάσεις διπλωμένο ( ΥxΠxM ) :  102 x 51 x 18 cm
Μέγιστο Βάρος : 185 κιλά
Υλικό σκελετού :  Αλουμίνιο
Μέγιστη γωνία σκαλοπατιών : 40 μοίρες
Χρώμα :  Πράσινo

Ή κατηφορική κίνηση είναι ομαλή και ελεγχόμενη.
Τα κύρια πλεονεκτήματά του είναι    
Εύκολη και άμεση ανάπτυξη. 
Ενσωματωμένοι τροχοί μεταφοράς
Προηγμένο σύστημα καθοδήγησης ζώνης, που εξασφαλίζει ομαλή οδήγηση
Υποστηρικτικό κάθισμα για άνεση και εύκολη μεταφορά
Φρένα ασφαλείας στους πίσω τροχούς
Πλαίσιο υψηλής χωρητικότητας για συνεχή χρήση
Χωρητικότητα:  150 Kg
Γωνία Σκαλοπατιών:  28-42 μοίρες
Landing size:  από 90 x 90 cm
Διαστάσεις Κλεισίματος: (Υ x Π x Β) 107 x 52 x 21 cm
Βάρος:   12 Kg

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εκκένωση ασθενών από σκάλες. Το 
πετυχαίνει αυτό χάρη στο μοναδικό σύστημα ολίσθησης που διαθέτει, το οποίο 
επιτρέπει στον χειριστή να σταματάει την καρέκλα με ευκολία. 
Ταχύτητα καθόδου που καθορίζεται από τον χρήστη.
Ευκολία στους ελιγμούς κατά την εκκένωσης του χώρου.
Ταιριάζει σε κάθε σχέδιο έκτακτης ανάγκης σας.
Λαβή φρένων για περισσότερο έλενγχο. 
Μέγιστο βάρος 150 κιλά.
Χρώμα: Πράσινο, Γκρι, Λευκ
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ςΣτρώμα μεταφοράς ασθενών μαζί με τσάντα 

μεταφοράς

Υπερδιπλωμένο στρώμα μεταφοράς ασθενών 
μαζί με τσάντα μεταφοράς

Φορείο για μεταφορά από κρεβάτι σε κρεβάτι

Φορητή καρέκλα εκκένωσης κράματος 
αλουμινίου

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

114153

103833

119425
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Τα μοντέλα Escape-Mattress®, είναι διαμορφωμένα για άτομα που δεν είναι 
σε θέση να χρησιμοποιήσουν καρέκλες εκκένωσης ή σε περιπτώσεις όπου οι 
καρέκλες δεν είναι αποτελεσματικές ( όπως οι ελικοειδής σκάλες).
Είναι ιδανικά για ιατρικά κέντρα και νοσοκομεία διότι μπορούν να καλύψουν 
σοβαρές έκτακτες ανάγκες όπως για παράδειγμα την μεταφορά αναίσθητου 
ασθενή. 

Ιδανικό για γρήγορη εκκένωση.
Έτοιμο για χρήση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Ασφαλής εκκένωση από τις σκάλες.
Ταχύτητα καθόδου που καθορίζεται από τον χρήστη.
Ευκολία στους ελιγμούς κατά την εκκένωσης του χώρου.   
Ταιριάζει σε κάθε σχέδιο έκτακτης ανάγκης σας.

 Φορείο για μεταφορά από κρεβάτι σε κρεβάτι bed to bed
Κατάλληλο για μαγνητικό τομογράφο και ακτινογραφίες
Υλικό κατασκευής: H.D.PE High Density Polyethelyne

Διαστάσεις :
Μήκος : 183cm
Πλάτος :46cm
Ύψος :0.5cm (λόγω του λεπτού πάχους του ενδείκνειται μόνο για κύλισμα του 
ασθενή από το φορείο στο χειρουργικό τραπέζι και όχι ανύψωση της σανίδας 
με τον ασθενή επάνω)
Διατίθεται χωρίς το επίστρωμα ολίσθησης (183x46x0.5 cm)

Είναι ιδανικά για ιατρικά κέντρα και νοσοκομεία διότι μπορούν να καλύψουν 
σοβαρές έκτακτες ανάγκες όπως για παράδειγμα την μεταφορά αναίσθητου 
ασθενή. Είναι υπερδιπλωμένο για την πιο εύκολη και γρήγορη μεταφορά του. 

Χαρακτηριστικά : 
Ιδανικό για γρήγορη εκκένωση.
Έτοιμο για χρήση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Ασφαλής εκκένωση από τις σκάλες.
Ταχύτητα καθόδου που καθορίζεται από τον χρήστη.
Ευκολία στους ελιγμούς κατά την εκκένωσης του χώρου.
Ταιριάζει σε κάθε σχέδιο έκτακτης ανάγκης σας.

Φορητή καρέκλα εκκένωσης κράματος αλουμινίου
Το Stair Stretcher είναι ιδανικό για εκκενώσεις έκτακτης ανάγκης, μεταφορά 
ασθενών ή ατόμων με ειδικές ανάγκες για την ασφαλή και εύκολη μετακίνηση 
ενός ασθενούς σε σκάλες.
Ή καρέκλα είναι κατάλληλη για τη μεταφορά ασθενών στις σκάλες.
Είναι στιβαρή κατασκευή, εύκολο στην χρήση του, και καθαρίζεται με εύκολο 
τρόπο.
Κατάλληλο για χρήση σε : Σπίτι, νοσοκομείο, κέντρα έκτακτης ανάγκης, ιατρικές 
εγκαταστάσεις, δημόσια κτίρια.
  
Φορτίο: 160kg Μέγεθος: 80 * 50 * 160 cm
Συσκευασία 82 * 52 * 30 cm.
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Κάλτσα Σιλικόνης Absolute Arm Liner silicone 
transparent (άνω άκρου)

Κάλτσα σιλικόνης Dreamliner με πύρο (μηρού-
κνήμης)

Κάλτσα σιλικόνης Dreamliner χωρίς πύρο 
(μηρού-κνήμης)

Κάλτσα Σιλικόνης FREEDOM Inception Gel

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

116725

102119

102120

102121 
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Ή κάλτσα σιλικόνης Absolute Arm Liner  της Fillauer προσφέρει μέγιστη άνεση 
στο χρήστη.
Με το λεπτό προφίλ της και τον σχεδιασμό της, μας δίνει μια οικεία εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά:
Με πύρο
Πάχος 1.3 χιλιοστά
Χωρίς υφασμάτινο κάλυμμα
Κατασκευασμένο από 100% ιατρική σιλικόνη
6 μήνες εγγύηση
Μέγεθος – 12 εκ , 14 εκ , 16 εκ , 18 εκ , 20 εκ

Μέγεθος: 210 / 220 / 235 / 250 / 265 / 280 /  300 / 320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 
420 / 440 χιλιοστά
Πάχος: 3 / 6 mm
Μήκος: 44 / 37 cm

Μέγεθος: 210 mm , 220 mm , 235 mm , 250 mm , 265 mm , 280 mm , 300 mm , 
320 mm , 340 mm , 360 mm , 380 mm , 400 mm , 420 mm , 440 mm
Πάχος: 3 mm , 6 mm 
Μήκος: 44 cm , 37 cm

Οι χρήστες μίας κάλτσας gel μπορούν τώρα να ζήσουν την εμπειρία ενός 
νέου επιπέδου απόδοσης και άνεσης χωρίς να θυσιάζουν την αντοχή. Με 
τεχνολογία EnduraBond, το δέσιμο του υφάσματος με το gel ασφαλίζεται με την 
ενσωμάτωση των ινών βαθιά κάτω από την επιφάνεια του gel.
Πάχος 3,6,9 mm
Διατίθεται cushion (χωρίς πύρο) ή Locking (με πύρο)
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Κάλτσα Σιλικόνης Iceross Seal-In X TF (μηρού)

Κάλτσα Σιλικόνης Κνημαία Iceross Seal-In XTT

Κάλτσα Σιλικόνης υφασμάτινη Fillauer Absolute 
Arm Liner silicone with fabric (άνω άκρου)

Υποβαρική Μεμβράνη Στεγανοποίησης Για 
Κάλτσες Σιλικόνης

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

102134

118394

114797

118383
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Πιο λεπτή, πιο ανθεκτική, σε συνδυασμό με την Υποβαρική Μεμβράνη Σιλικόνης 
για εξατομικευμένη εφαρμογή. Για πολλούς, διάφορα σημεία πίεσης και το 
σχήμα του κολοβώματος προκαλούν προβλήματα.
Ή Seal-In Χ TF έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ένας μεγάλος αριθμός ατόμων με ακρωτηριασμό μηρού.
Προδιαγραφές:
Για όλα τα επίπεδα κινητικότητας            
Υφασμάτινο κάλυμμα, ενεργή φροντίδα δέρματος, μεταξένια εσωτερική 
επιφάνεια, κωνικό σχήμα.

Μέγεθος: 25,26.5,28,30,32,34,36,38,40,45,50,55
Μέγεθος Κωνικό: 23.5,25,26.5,28,30,32,34,36,38,40
Μέγεθος Δακτύλιου: 26,28,30,32,35,38,41,44,47,51,55,60,65,70

Ή κάλτσα σιλικόνης  Absolute Arm Liner with fabric της Fillauer προσφέρει 
μέγιστη άνεση στο χρήστη. Με το λεπτό προφίλ της και τον σχεδιασμό της, μας 
δίνει μια οικεία εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά κάλτσας :
Με πύρο.
Πάχος 2 χιλιοστά.
Υφασμάτινο κάλυμμα, για εύκολη εφαρμογή.
Κατασκευασμένο από 100% ιατρική σιλικόνη.
3 μήνες εγγύηση.
Ή κάλτσα είναι διαθέσιμη στα εξής μεγέθη :
12cm, 14cm, 16cm,  18cm, 20cm

Επίπεδο ακρωτηριασμού: Κνημιαίο
Επίπεδο δυνάμεων κρούσης: Χαμηλό μέχρι Υψηλό

Πληροφορίες για την επένδυση
Μεγέθη επένδυσης: 16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40*.
Προφίλ επένδυσης: 3mm, 6mm

*Το μέγεθος 40 είναι μόνο διαθέσιμο σε προφίλ 3mm.

Για κνημιαίους και μηριαίους ακρωτηριασμούς
Για όλα τα επίπεδα δραστηριότητας
Για τους χρήστες Seal-In X (Για να δείτε τα προϊόντα  Seal In XTT, Seal In XTF)

Βασικά Χαρακτηριστικά:
Λειτουργικό ύφασμα για εύκολη τοποθέτηση
Ή διάταξη στεγανοποίησης μπορεί να τοποθετηθεί στην καλύτερη καθορισμένη 
θέση
Ή επικάλυψη χαμηλής τριβής εξαλείφει την ανάγκη για σπρέι λιπαντικού
Λιγότερη έλξη σκόνης
Βελτιωμένη σταθερότητα μεγέθους με την πάροδο του χρόνου
Μεγέθη δακτυλίου διάταξης στεγανοποίησης: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 
41, 44, 47, 51, 55, 60, 65



Θεραπεία συμπίεσης για σημαντικές 
περιπτώσεις οιδήματος.
Διατίθεται σε δύο επίπεδα συμπίεσης 
(20-30 mmHg και 30-40 mmHg) και 
εφαρμόζει σταδιακή συμπίεση κατά 
μήκος του κολοβώματος, από την 
άκρη προς τα πάνω, βοηθώντας την 
αποβολή των περιττών υγρών από 
το μέλος.

Θεραπεία συμπίεσης για σημαντικές 
περιπτώσεις οιδήματος.
Είναι αποτελεσματικό διότι 
διατίθεται σε δύο επίπεδα συμπίεσης 
(20-30 mmHg και 30-40 mmHg) και 
εφαρμόζει σταδιακή συμπίεση κατά 
μήκος του κολοβώματος,
από την άκρη προς τα πάνω, 
βοηθώντας την αποβολή των 
περιττών υγρών από το μέλος.

Το νάιλον εξασφαλίζει την αντοχή και 
η Lycra παρέχει ελαστικότητα, ενώ η 
σιλικόνη μας προσφέρει τη βέλτιστη 
πρόσφυση. Αυτός ο συνδυασμός 
εγγυάται άνεση και αντοχή.
Μέγεθος Μήκος Περιφέρεια
35 36mm 35-41cm
41 36mm 41-49cm
49 36mm 49-55cm
55 36mm 55-62cm
62 36mm 62-69cm

Με εσωτερική επικάλυψη σιλικόνης 
και εξωτερική με ύφασμα. Με 
κυματισμό για καλύτερη εφαρμογή 
κατά την κάμψη του γόνατος, στο 
εμπρόσθιο και οπίσθιο τμήμα. 
Μέγεθος Μετρήσεις
35 35-41cm
41 41-49cm
49 49-55cm
55 55-62cm
62 62-76cm

Χωρίς ραφές
Λεπτή
Ανθεκτική
90% Nylon, 10% Lycra
Χρώμα: Άσπρο (011) ή άλλο κατόπιν 
παραγγελίας
Κάλτσα Κολοβώματος χωρίς τρύπα: 
Περιφέρεια: μέχρι 50 cm
Κάλτσα Κολοβώματος με τρύπα : 
Περιφέρεια: μέχρι 45 cm 

Χωρίς ραφές
Προσαρμογή όγκου
Καλή προστασία άκρου
85% Βαμβάκι, 15% Nylon
Περιφέρεια: μέχρι 40 cm/μέχρι 50 cm  
 Χρώμα: Άσπρο (011) ή άλλο
Οι κάλτσες προστατεύουν το 
δέρμα, μειώνουν τον ερεθισμό και 
προσφέρουν ανακούφιση στα σημεία 
πίεσης. Μήκος: 20, 25,30, 35,40, 45, 
50, 60 cm 

Μήκος: 38 - 40 cm 
80% Βαμβάκι, 15% Nylon, 5% Lycra
Χρώματα: Μαύρο, Μπλε, Γκρι, Μπεζ, 
Ανθρακί, Καφέ, Άσπρο, Εκρού
Κωδικός Περιφέρεια
11 11-12 cm
13  13-14 cm
15  15-16 cm
17 17-18 cm
19 19-20 cm
21  21 cm και πάνω

Σώμα με ραβδώσεις
Μήκος: 38 - 40 cm 
80% Μαλλί, 20% Nylon
Χρώματα: Γκρι, Εκρού
Περιφέρεια: 11 και άνω

Κάλτσα Συρρίκνωσης Κολοβώματος Κνήμης Κάλτσα Συρρίκνωσης Κολοβώματος Μηρού

Επιγονατίδα σιλικόνης Iceflex Balance Επιγονατίδα σιλικόνης για συγκράτηση 
προθετικού μέλους

Κάλτσα Κολοβώματος Nylon με ή χωρίς τρύπα, ή 
μεγάλη τρύπα

Κάλτσα Κολοβώματος Βαμβακερή με ή χωρίς 
τρύπα

Κάλτσα Κολοβώματος για Ακρωτηριασμό Cho-
part/Lisfranc Βαμβακερή με ενίσχυση

Κάλτσα Κολοβώματος για Ακρωτηριασμό Cho-
part/Lisfranc Μάλλινη

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

103951 115580

119586 119527

119778 119635 

117719 117669
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Χωρίς ραφές
Θερμαντική
Συνίσταται ειδικά για 
ρευματοπάθειες
70% Νέο Μαλλί, 25% Nylon, 5% Lycra 
Περιφέρεια: έως 40 cm
Χρώμα: 021 (μπεζ)
Μήκος σε cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 60

Κάλτσα Κολοβώματος Βαμβακερή 
επένδυση λεπτή χωρίς τρύπα
Χωρίς ραφές
Κατάλληλη για βαριά εφίδρωση
50% Βαμβάκι, 40% Νάιλον, 10% 
Λύκρα
Περιφέρεια: έως 60 cm
Χρώμα: 021 (μπεζ)
Μήκος σε cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 60

Χωρίς ραφές
Λεπτή
100% Βαμβάκι
Περιφέρεια: έως 60 cm
Χρώμα: 021 (Μπεζ)
Μήκος σε cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 60

80% Βαμβάκι, 20% Lycra
Περιφέρεια: έως 50 cm
Χρώμα: 021 (μπεζ)/ 011 (λευκό)
Μήκος σε cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 60

90% Βαμβάκι, 10% Nylon/Lycra
Περιφέρεια: έως 45 cm
Χρώμα: 011 (λευκό)  
Μήκος/τελείωμα (κάτω): 30 cm/10 
cm, 35 cm/15 cm, 40 cm/15 cm, 45 
cm/20 cm
Ή συγκεκριμένη κάλτσα ρυθμίζει τον 
όγκο του κολοβώματος. Είναι χοντρή 
πάνω και λεπτή στο κάτω μέρος της.

Χωρίς ραφές
Θερμαντική
Ενδείκνυται ειδικά για 
ρευματοπάθειες
70% Νέο Μαλλί, 30% Nylon
Περιφέρεια: έως 50 cm
Χρώμα: 021 (μπεζ)
Μήκος σε cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 60

Χωρίς ραφές
Ανθεκτική
Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες 
στο πλύσιμο
80% Βαμβάκι, 20% Nylon/Lycra 
Περιφέρεια: έως 45 cm
 Χρώμα: Άσπρο (011) 
Μήκος: 20, 25,30, 35,40, 45, 50, 60 
cm 

Κάλτσα Κολοβώματος Μάλλινη χωρίς τρύπα Κάλτσα Κολοβώματος Βαμβακερή επένδυση 
λεπτή/κανονική χωρίς τρύπα

Κάλτσα Κολοβώματος Βαμβακερή 100% με τρύπα Κάλτσα Κολοβώματος Βαμβακερή χωρίς τρύπα 
για απεξάρθρωση γόνατος

Κάλτσα Κολοβώματος Βαμβακερή με τρύπα 
λεπτή/κανονική

Κάλτσα Κολοβώματος Βαμβακερή με ή χωρίς 
τρύπα για προσαρμογή όγκου

Κάλτσα Κολοβώματος Μάλλινη (Τerry) χωρίς 
τρύπα

Κάλτσα Κολοβώματος Βαμβακερή με ή χωρίς 
τρύπα

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

121832 121824

121808 121792

121738 121714

121730 121698



Κάλτσα για Chopart/Lisfranc Βαμβακερή

Χωρίς ελαστικό
Μήκος: 38 - 40 cm 
80% Βαμβάκι, 15% Nylon, 5% Lycra 
Χρώματα: Μαύρο, Μπλε, Γκρι, Μπεζ, 
Ανθρακί, Καφέ, Άσπρο, Εκρού

Χωρίς ραφές
Λεπτή
Ανθεκτική
90% Nylon, 10% Lycra
Περιφέρεια: μέχρι 50 cm  
 Χρώμα: Άσπρο (011) ή άλλο κατόπιν 
παραγγελίας

Αντιβακτηριακή
Χωρίς ραφή
Λεπτή
84% Nylon, 11% Ασημί, 5% Lycra
Περιφέρεια: έως 50 cm
Χρώμα: 013 (ασημί)
Μήκος σε cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
60

Σώμα με ραβδώσεις
Μήκος: 38 - 40 cm 
80% Μαλλί, 20% Nylon
Χρώματα: Γκρι, Εκρού

Χωρίς ραφές
Προσαρμογή όγκου
Καλή προστασία άκρου
85% Βαμβάκι, 15% Nylon
Περιφέρεια: μέχρι 40 cm/μέχρι 50 cm  
 Χρώμα: Άσπρο (011) ή άλλο κατόπιν 
παραγγελίας

Οι κάλτσες προστατεύουν το δέρμα, 
μειώνουν τον ερεθισμό και προσφέρουν 
ανακούφιση στα σημεία πίεσης.
Μήκος: 20, 25,30, 35,40, 45, 50, 60 cm

Χωρίς ελαστικό
Μήκος: 38 - 40 cm 
80% Βαμβάκι, 15% Nylon, 5% Lycra 
Χρώματα: Μαύρο, Μπλε, Γκρι, Μπεζ, 
Ανθρακί, Καφέ, Άσπρο, Εκρού

Μεγέθη:
Chopart/Lisfranc

Περιφέρεια: 11-12 cm, 13-14 cm, 15-16 
cm, 17-18 cm, 19-20 cm, 21 cm και πάνω

Κάλτσα Κολοβώματος Nylon με ή χωρίς τρύπα, ή 
μεγάλη τρύπα

Κάλτσα Κολοβώματος για Ακρωτηριασμό Cho-
part/Lisfranc Βαμβακερή

Κάλτσα Κολοβώματος Nylon αντιβακτηριδιακή 
χωρίς τρύπα

Κάλτσα Κολοβώματος Βαμβακερή με ή χωρίς 
τρύπα

Κάλτσα Κολοβώματος για Ακρωτηριασμό Cho-
part/Lisfranc Μάλλινη

Κάλτσα Κολοβώματος για Ακρωτηριασμό Cho-
part/Lisfranc Βαμβακερή με ενίσχυση
Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

119778

119635

119527

121690

119659

119586
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Πρόθεση αντιβραχίου ή απεξάρθρωσης 
καρπού διακοσμητική

Πρόθεση αντιβραχίου ή απεξάρθρωσης 
καρπού διακοσμητική με κάλτσα σιλικόνης

Πρόθεση αντιβραχίου ή απεξάρθρωσης 
καρπού ηλεκτρονική Fillauer MYO Hand

Πρόθεση αντιβραχίου ή απεξάρθρωσης 
ηλεκτρονική Ossur Touch Bionics ilimb Access

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

103206

114582

104357

120573

202

Ή πρόθεση αυτή αποτελείται από μία θήκη από ρητίνη-ανθρακονήματα, μία 
παλάμη από ανθεκτικό υλικό και ένα γάντι σιλικόνης ή PVC. Τα δάχτυλα και ο 
καρπός διαθέτουν την δυνατότητα παθητικής κίνησης και χρησιμοποιούνται 
κυρίως για αισθητικούς σκοπούς.

Λειτουργική πρόθεση με αισθητήρες οι οποίοι προσφέρουν κίνηση στα δάχτυλα 
της παλάμης.
Αποτελείται από ρητινούχα θήκη με ανθρακονήματα, ηλεκτρονική παλάμη 
Fillauer  MYO Hand, μπαταρία λιθίου, μυοηλεκτρικούς αισθητήρες, και γάντι 
σιλικόνης.

Ή πρόθεση αυτή αποτελείται από μία θήκη από ρητίνη - ανθρακονήματα, μία 
παλάμη από ανθεκτικό υλικό ,
με εσωτερική κάλτσα σιλκόνης, και ένα γάντι σιλικόνης ή PVC. Τα δάχτυλα και ο 
καρπός διαθέτουν την
δυνατότητα παθητικής κίνησης και χρησιμοποιούνται κυρίως για αισθητικούς 
σκοπούς.

Λειτουργική πρόθεση με αισθητήρες οι οποίοι προσφέρουν κίνηση στα δάχτυλα 
της παλάμης.
Αποτελείται από ρητινούχα θήκη με ανθρακονήματα, ηλεκτρονική παλάμη 
Ossur Touch Bionics ilimb Access, μπαταρία λιθίου, μυοηλεκτρικούς αισθητήρες, 
και γάντι σιλικόνης.
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Πρόθεση αντιβραχίου ή απεξάρθρωσης 
καρπού ηλεκτρονική Ottobock BeBionic

Πρόθεση αντιβραχίου ή απεξάρθρωσης 
ηλεκτρονική Ottobock SensorHand Speed

Πρόθεση αντιβραχίου ή απεξάρθρωσης 
καρπού ηλεκτρονική RSL Steeper

Πρόθεση αντιβραχίου ή απεξάρθρωσης 
ηλεκτρονική RSL Steeper Myo Electric Hand

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

108123

104358

104359

104360

203

Ανθεκτική κατασκευή και υλικά προηγμένης τεχνολογίας καθιστούν το BeBionic 
αρκετά ισχυρό για να χειριστεί μέχρι 45kg - έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
με σιγουριά το χέρι για να μεταφέρει βαριά αντικείμενα, αλλά και να σπρώξετε 
τον εαυτό σας από καθιστή θέση.
Ο καινοτόμος σχεδιασμός του προστατεύει το BeBionic, και κάνει το χέρι πιο 
αθόρυβο από ποτέ.
Μαλακά μαξιλαράκια στα δάχτυλα και ένα ευρύ προφίλ αντίχειρα μεγιστοποιεί 
το εμβαδόν της επιφανείας, και ενισχύει την πρόσφυση.
Λειτουργική πρόθεση με αισθητήρες οι οποίοι προσφέρουν κίνηση στα δάχτυλα 
της παλάμης.
Αποτελείται από ρητινούχα θήκη με ανθρακονήματα, ηλεκτρονική παλάμη 
Ottobock BeBionic, μπαταρία λιθίου, μυοηλεκτρικούς αισθητήρες, και γάντι 
σιλικόνης.

Λειτουργική πρόθεση με αισθητήρες οι οποίοι προσφέρουν κίνηση στα δάχτυλα 
της παλάμης.
Αποτελείται από ρητινούχα θήκη με ανθρακονήματα, ηλεκτρονική παλάμη RSL 
Steeper Myo Electric Hand, μπαταρία λιθίου, μυοηλεκτρικούς αισθητήρες, και 
γάντι σιλικόνης.

Λειτουργική πρόθεση με αισθητήρες οι οποίοι προσφέρουν κίνηση στα δάχτυλα 
της παλάμης.
Αποτελείται από ρητινούχα θήκη με ανθρακονήματα, ηλεκτρονική παλάμη 
Ottobock SensorHand Speed, μπαταρία λιθίου, μυοηλεκτρικούς αισθητήρες, και 
γάντι σιλικόνης.

Λειτουργική πρόθεση με αισθητήρες οι οποίοι προσφέρουν κίνηση στα δάχτυλα 
της παλάμης.
Αποτελείται από ρητινούχα θήκη με ανθρακονήματα, ηλεκτρονική παλάμη RSL 
Steeper Myo Electric Hand, μπαταρία λιθίου, μυοηλεκτρικούς αισθητήρες, και 
γάντι σιλικόνης. 
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Πρόθεση αντιβραχίου ή απεξάρθρωσης 
καρπού ηλεκτρονική-οικονομική

Πρόθεση αντιβραχίου ή απεξάρθρωσης 
καρπού μηχανική

Προθέση βραχιονίου,απεξάρθρωσης αγκώνα 
μηχανική

Πρόθεση βραχιονίου,απεξάρθρωσης αγκώνα 
διακοσμητική

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

104361

103209

103214

103213

204

Αποτελείται από ρητινούχα θήκη με ανθρακονήματα, ηλεκτρονική παλάμη 
οικονομική, μπαταρία λιθίου, μυοηλεκτρικούς αισθητήρες, και γάντι σιλικόνης.
Οι κινήσεις που κάνει είναι κάμψη - έκταση του αντίχειρα, δείκτη και μέσου 
δαχτύλου ηλεκτρονικά και δυνατότητα περιστροφής της παλάμης από τον 
καρπό παθητικά.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα επιλογής παλάμης με :
κάμψη – έκταση και των πέντε δακτύλων ηλεκτρονικά
περιστροφή καρπού ηλεκτρονικά
κάμψη – έκταση καρπού ηλεκτρονικά
αδιαβροχοποίηση
συνδυασμό των παραπάνω

Ή πρόθεση αυτή αποτελείται από μία θήκη από ρητίνη-ανθρακονήματα, 
μηχανική άρθρωση αγκώνα, μηχανική παλάμη και ένα γάντι σιλικόνης ή PVC.
Τα δάχτυλα και ο αγκώνας διαθέτουν δυνατότητα μηχανικής κίνησης.
Για την κατασκευή της πρόθεσης λαμβάνονται ειδικά μέτρα μέσω 
προπλάσματος.

Ή πρόθεση αυτή αποτελείται από μία θήκη από ρητίνη-ανθρακονήματα, μία 
παλάμη μηχανική και ένα γάντι σιλικόνης ή PVC. Τα δάχτυλα διαθέτουν την 
δυνατότητα μηχανικής κίνησης.
Για την κατασκευή της πρόθεσης λαμβάνονται ειδικά μέτρα μέσω 
προπλάσματος.

Ή πρόθεση αυτή αποτελείται από μία θήκη από ρητίνη-ανθρακονήματα, 
μηχανική άρθρωση αγκώνα,
παλάμη από ανθεκτικό υλικό και ένα γάντι σιλικόνης ή PVC. Τα δάχτυλα και ο 
καρπός διαθέτουν
δυνατότητα παθητικής κίνησης και χρησιμοποιούνται κυρίως για αισθητικούς 
σκοπούς.
Ο αγκώνας διαθέτει δυνατότητα μηχανικής κίνησης.
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Πρόθεση βραχιονίου απεξάρθρωσης αγκώνα 
ηλεκτρονική

Ήλεκτρονική πρόθεση δακτύλων - τμήματος 
παλάμης Vincent Partial

Πρόθεση δακτύλων χεριού εξατομικευμένης 
κατασκευής

Πρόθεση τμήματος παλάμης εξατομικευμένης 
κατασκευής

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

103212

101973

115003

117202

205

Πρόθεση βραχιονίου απεξάρθρωσης αγκώνα ηλεκτρονική
Αποτελείται από μια θήκη από ρητίνη-ανθρακονημάτα, άθρωση αγκώνα 
μηχανική, ηλεκτρονική παλάμη, μπαταρία λιθίου, ηλεκτρονικούς αισθητήρες 
και διακοσμητικό γάντι.
Για την κατασκευή της πρόθεσης λαμβάνονται ειδικά μέτρα μέσω 
προπλάσματος.

Οι προθέσεις χεριού κατασκευάζονται εξατομικευμένα, ανά περίπτωση, με 
σκοπό την όσο το δυνατόν πιο άρτια πιστότητα εμφάνιση σύμφωνα και με το 
άλλο χέρι.
Ή κατασκευή γίνεται στο εργαστήριο μας, από ειδικούς τεχνικούς, οι οποίοι 
προσάπτουν την κάθε λεπτομέρεια στην πρόθεση.
Για την σωστή εφαρμογή των παραπάνω είναι επιθυμητό να έρθει στον χώρο 
μας ο ασθενής, η και να υπάρχουν φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης.
Ή κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, και εξυπηρετείτε αναλόγως των 
αναγκών και δυνατοτήτων που υπάρχουν, η επιλογή της επιφάνειας στήριξης 
γίνεται ανά περίπτωση.

Το ντιζάιν του Vincent Partial Hand στοχεύει στο να βοηθήσει όσο το δυνατόν 
περισσότερο  ανατομικά και μηχανικά στη σωστή αποκατάσταση της 
λειτουργίας της λαβής και της συγκράτησης. Στην καρδιά του συστήματος 
βρίσκεται μία ηλεκτροκίνητη πρόθεση δακτύλου. Αποτελείται από μία ενεργή 
πρόθεση που τροφοδοτείται από έναν ηλεκτρικό κινητήρα. Το δάχτυλο μπορεί 
επίσης να επιστρέψει στην αρχική του θέση, ακόμη και όταν δεν εφαρμόζεται 
τάση και προστατεύεται από την υπερφόρτωση με μηχανική σύζευξη 
υπερφόρτωσης.
Ή ακριβής τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και σύνδεση του ενεργού δαχτύλου 
στον άξονα είναι χρονοβόρα και περίπλοκη. Ένα ανθεκτικό πλαίσιο αλουμινίου 
αναλαμβάνει την τοποθέτηση, τη σταθεροποίηση και την ηλεκτρική επαφή 
του.  Το πλαίσιο μπορεί επίσης να περιέχει τμήματα της ηλεκτρονικής μονάδας 
ελέγχου και των αισθητήρων.

Οι προθέσεις χεριού κατασκευάζονται εξατομικευμένα, ανά περίπτωση, με 
σκοπό την όσο το δυνατόν πιο άρτια πιστή εμφάνιση σύμφωνα και με το άλλο 
μέλος.
Ή κατασκευή τους γίνεται στο εργαστήριο μας, από ειδικούς τεχνικούς, οι 
οποίοι προσάπτουν την κάθε λεπτομέρεια στην πρόθεση.
Για την σωστή εφαρμογή των παραπάνω είναι επιθυμητό να έρθει στον χώρο 
μας ο ασθενής, η να μας δοθούν φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και των 2 
άκρων.
Ή κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, και εξυπηρετείτε αναλόγως των 
αναγκών και δυνατοτήτων που υπάρχουν.
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Πρόθεση δακτύλων ποδιού εξατομικευμένης 
κατασκευής

Πέλμα από ανθρακόνημα Chopart T1001 - 
Παιδικό

Πέλμα από ανθρακόνημα Chopart T1002

Πρόθεση πέλματος από κνημοποδικό 
κηδεμόνα με ανθρακονήματα

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

114940

121362

121362

103231

206

Οι προθέσεις κάτω άκρου κατασκευάζονται εξατομικευμένα, ανά περίπτωση, με 
σκοπό την όσο το δυνατόν πιο άρτια πιστή εμφάνιση σύμφωνα και με το άλλο 
πόδι. Ή κατασκευή τους γίνεται στο εργαστήριο μας, από ειδικούς τεχνικούς, οι 
οποίοι προσάπτουν την κάθε λεπτομέρεια στην πρόθεση.
Για την σωστή εφαρμογή των παραπάνω είναι επιθυμητό να έρθει στον χώρο 
μας ο ασθενής, η να μας δοθούν φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και των 
2 άκρων. Ή κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, και εξυπηρετείτε 
αναλόγως των αναγκών και δυνατοτήτων που υπάρχουν, η επιλογή της 
επιφάνειας στήριξης γίνεται ανά περίπτωση.

100% ανθρακονημάτινη πλάκα. Σχεδιασμένη για περιστατικά μερικού 
ακρωτηριασμού πέλματος. 
Με διπλό έλασμα για άνετη αίσθηση σε όλες τις περιπτώσεις εδάφους 
(οριζόντιο, κεκλιμένο, σκάλες). 
Συνιστάται για χρήση με Chopart, αλλά επίσης και για Lisfranc, Pirogoff, Boyd, 
και μερική πρόθεση.

100% ανθρακονημάτινη πλάκα. Σχεδιασμένη για περιστατικά μερικού 
ακρωτηριασμού πέλματος. 

Συνιστάται για χρήση με Chopart, αλλά επίσης και για Lisfranc, Pirogoff, Boyd, 
και μερική πρόθεση.

Πρόθεση πέλματος από κνημοποδικό κηδεμόνα με ανθρακονήματα και θήκη 
κολοβώματος.
Ή διαμορφώσιμη θήκη κολοβώματος που τοποθετείται στη πελματιαία 
επιφάνεια του κηδεμόνα, αγκαλιάζει και σταθεροποιεί το κολόβωμα. Είναι 
επενδεδυμένη με μαλακό αφρώδες υλικό.
Οι κνημοποδικοί νάρθηκες AFO και ToeOff από ανθρακονήματα που 
χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή της πρόθεσης, προσφέρουν τη μέγιστη 
δυνατή επιστροφή ενέργειας, οδηγόντας σε ένα άνετο και ξεκούραστο 
περπάτημα.
Το πρόσθιο τμήμα συμπληρώνεται με αφρώδες υλικό για να έχει την ίδια μορφή 
με το υγιές πόδι.
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Πρόθεση πέλματος από σιλικόνη

Πρόθεση πέλματος ρητίνης

Πρόθεση πέλματος σιλικόνης με βάση απο 
ανθρακονήμα

Πρόθεση τμήματος πέλματος εξατομικευμένης 
κατασκευής

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

103232

103233

104362

117204

207

 Ή πρόθεση πέλματος από σιλικόνη προσφέρει μεγαλύτερη λειτουργικότητα στο 
ακρωτηριασμένο άκρο, αλλά επίσης διακοσμεί και δίνει μία καλύτερη όψη στο 
πόδι.
Εναρμονίζει τη βάδιση και συμβάλει στη φυσική κίνηση του ποδιού.
Επιτρέπει μία στενή εφαρμογή, καθώς και κατανομή της πίεσης – συμπίεσης 
στο κολόβωμα.
Χάρη στο λεπτό τοίχωμα, ο ασθενής μπορεί να φορέσει οποιοδήποτε 
καθημερινό παπούτσι.
Το υλικό από σιλικόνη είναι υγιεινό και εύκολο στον καθαρισμό, αφού πλένεται 
με σαπούνι και νερό, ή καθαρίζεται με βρασμό. Υψηλής ευκρίνειας σιλικόνη 
(πολύ φυσική, με φλέβες και άρθρωση). Διατίθεται και με φερμουάρ. 
Επίσης , κατόπιν παραγγελίας μπορεί το πέλμα να διαμορφωθεί όπως το 
επιθυμείτε, δηλαδή με διαφορετική εμφάνιση.

Ή πρόθεση πέλματος από σιλικόνη προσφέρει μεγαλύτερη λειτουργικότητα στο 
ακρωτηριασμένο άκρο, αλλά επίσης διακοσμεί και δίνει μία καλύτερη όψη στο 
πόδι.
Εναρμονίζει τη βάδιση και συμβάλει στη φυσική κίνηση του ποδιού.
Επιτρέπει μία στενή εφαρμογή, καθώς και κατανομή της πίεσης – συμπίεσης 
στο κολόβωμα.
Χάρη στο λεπτό τοίχωμα, ο ασθενής μπορεί να φορέσει οποιοδήποτε 
καθημερινό παπούτσι.
Το υλικό από σιλικόνη είναι υγιεινό και εύκολο στον καθαρισμό, αφού πλένεται 
με σαπούνι και νερό, ή καθαρίζεται με βρασμό.
Υψηλής ευκρίνειας σιλικόνη(πολύ φυσική, με φλέβες και άρθρωση)
Διατίθεται και με φερμουάρ. 
Περιέχει ενσωματωμένη βάση από ανθρακονήματα.

Ειδική κατασκευή από ρητίνη, με ανθρακονήματα και ελαστικό πέλμα.

Πολύ ανθεκτική πρόθεση.

Κατασκευάζεται στα μέτρα του ασθενή, κατόπιν λήψης προπλάσματος.  

Οι προθέσεις τμήματος πέλματος κατασκευάζονται εξατομικευμένα, ανά 
περίπτωση, με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο άρτια πιστότητα εμφάνιση 
σύμφωνα και με το άλλο πόδι.
Ή κατασκευή γίνεται στο εργαστήριο μας, από ειδικούς τεχνικούς, οι οποίοι 
προσάπτουν την κάθε λεπτομέρεια στην πρόθεση.
Για την σωστή εφαρμογή των παραπάνω είναι επιθυμητό να έρθει στον χώρο 
μας ο ασθενής, η και να υπάρχουν φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης.
Ή κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, και εξυπηρετείτε αναλόγως των 
αναγκών και δυνατοτήτων που υπάρχουν, η επιλογή της επιφάνειας στήριξης 
γίνεται ανά περίπτωση.
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102468

Πρόθεση κνήμης PTB (patellar-tendor-bearing)

Πρόθεση κνήμης για μέτριο επίπεδο 
δραστηριότητας

Πρόθεση κνήμης για όλα τα επίπεδα 
δραστηριότητας

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

102468

103216

103217

103218
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Πρόθεση κνήμης με εσωτερική κάλτσα σιλικόνης και βαλβίδα εκκένωσης αέρα - 
αναρρόφηση. Αποτελείται από θήκη κατασκευασμένη από ανθρακονήματα, με 
εσωτερική κάλτσα σιλικόνης και βαλβίδα εκκένωσης αέρα. Διαθέτει εξαρτήματα 
τιτανίου, πέλμα σταθερό ή με άρθρωση και αφρώδες εξωτερικό διακοσμητικό.
Χρειάζεται πολύ καλή εφαρμογή του κολοβώματος με την θήκη γι’ αυτό και 
προτείνεται για διαμορφωμένα κολοβώματα.

Πλεονεκτήματα
Απόλυτος εγκλωβισμός του κολοβώματος με τη πρόθεση λόγω της 
αναρρόφησης.
Περιμετρική προστασία του κολοβώματος από τις πιέσεις της θήκης λόγω 
της σιλικόνης. Διαβαθμισμένη συμπίεση του κολοβώματος για καλύτερη 
κυκλοφορία του αίματος, μέσω της ελαστικότητάς της.

Αποτελείται από θήκη κατασκευασμένη από ανθρακονήματα, με εσωτερική 
κάλτσα σιλικόνης(OssurIceross Comfort Locking Liner) και μηχανική ασφάλεια 
εγκλωβισμού. Διαθέτει εξαρτήματα τιτανίου, πέλμα από ανθρακονήματα (Road-
runnerfoot Roadflexion) και αφρώδες εξωτερικό διακοσμητικό.

Χαρακτηριστικά
Απόλυτος εγκλωβισμός του κολοβώματος με τη πρόθεση  λόγω του πύρου.
Περιμετρική προστασία του κολοβώματος από τις πιέσεις της θήκης λόγω της 
σιλικόνης
Διαβαθμισμένη συμπίεση του κολοβώματος για καλύτερη κυκλοφορία του 
αίματος, μέσω της ελαστικότητάς της.
Πιθανότητα εφίδρωσης

Αποτελείται από θήκη κατασκευασμένη από ανθρακονήματα και διαθέτει 
εξαρτήματα τιτανίου, πέλμα σταθερό ή με άρθρωση και αφρώδες εξωτερικό 
διακοσμητικό.

Χαρακτηριστικά
Χαμηλό κόστος
Εύκολο στην εφαρμογή
Μειωμένη συγκράτηση συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους
Για την κατασκευή της πρόθεσης λαμβάνονται ειδικά μέτρα μέσω  
προπλάσματος.

Τα πέλματα ειναι διαθέσιμα σε μεγέθη απο 20cm έως 30cm.

Αποτελείται από θήκη κατασκευασμένη από ανθρακονήματα, με εσωτερική 
κάλτσα σιλικόνης(OssurIcerossSynergyLockingLiner) και μηχανική ασφάλεια 
εγκλωβισμού. Διαθέτει εξαρτήματα τιτανίου, πέλμα από ανθρακονήματα(Os-
surLpRotate) και αφρώδες εξωτερικό διακοσμητικό.

Χαρακτηριστικά
Απόλυτος εγκλωβισμός του κολοβώματος με τη πρόθεση  λόγω του πύρου.
Περιμετρική προστασία του κολοβώματος από τις πιέσεις της θήκης λόγω της 
σιλικόνης
Διαβαθμισμένη συμπίεση του κολοβώματος για καλύτερη κυκλοφορία του 
αίματος, μέσω της ελαστικότητάς της.
Απόλυτος εγκλωβισμός του κολοβώματος με τη πρόθεση
Αναγκαία ευθυγράμμιση κολοβώματος-πύρου ασφαλείας κατά την εφαρμογή
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Μηριαία πρόθεση με βαλβίδα εκκένωσης αέρα 
– αναρρόφηση

Μηριαία πρόθεση με δερμάτινη ζώνη 
συγκράτησης

Μηριαία πρόθεση με εσωτερική κάλτσα 
σιλικόνης και μηχανική ασφάλεια εγκλωβισμού

Πρόθεση μηρού για μέτριο επίπεδο 
δραστηριότητας

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

102498

102499

103987

103225
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 Αποτελείται από θήκη κατασκευασμένη από ανθρακονήματα και διαθέτει 
προθετική άρθρωση γόνατος  με ασφάλεια ή φρένο μονό-αξονική, εξαρτήματα 
τιτανίου, πέλμα σταθερό ή με άρθρωση και αφρώδες εξωτερικό διακοσμητικό.
Στο κάτω μέρος της θήκης υπάρχει μία βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα. 
Καθώς ο ασθενής τοποθετεί το κολόβωμα στην θήκη, σπρώχνει τον αέρα, ο 
οποίος εξάγεται από την βαλβίδα. Όταν το κολόβωμα με τη θήκη φτάσουν σε 
επίπεδο τέλειας εφαρμογής, τότε ο ασθενής κλείνει την βαλβίδα με ένα καπάκι. 
Έτσι δεν εισάγεται αέρας στην θήκη και αυτή συγκρατείται στο κολόβωμα.
Χαρακτηριστικά
Χαμηλό κόστος
Πρόσθετες ενέργειες για εφαρμογή της πρόθεσης
Δυσκολία κατανομής της μαλακής μάζας του κολοβώματος κατά την διάρκεια 
της εισαγωγής του στην θήκη

Αποτελείται από θήκη κατασκευασμένη από ανθρακονήματα και διαθέτει  
κάλτσα σιλικόνης, προθετική άρθρωση γόνατος  με ασφάλεια ή φρένο μονό-
αξονική, εξαρτήματα τιτανίου, πέλμα σταθερό ή με άρθρωση και αφρώδες 
εξωτερικό διακοσμητικό. Ή θήκη απασφαλίζεται από το κολόβωμα, όταν ο 
ασθενής πατήσει ένα κουμπί, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στην ασφάλεια.

Χαρακτηριστικα:
Απόλυτος εγκλωβισμός του κολοβώματος με τη πρόθεση  λόγω του πύρου.
Περιμετρική προστασία του κολοβώματος από τις πιέσεις της θήκης λόγω της 
σιλικόνης
Διαβαθμισμένη συμπίεση του κολοβώματος για καλύτερη κυκλοφορία του 
αίματος, μέσω της ελαστικότητάς της.
Πιθανότητα εφίδρωσης

 Αποτελείται από θήκη κατασκευασμένη από ανθρακονήματα, προθετική 
άρθρωση γόνατος  με ασφάλεια ή φρένο μονό-αξονική, εξαρτήματα τιτανίου, 
πέλμα σταθερό ή με άρθρωση, αφρώδες εξωτερικό διακοσμητικό και δερμάτινη 
ζώνη συγκράτησης.
Επάνω στην θήκη έχει εφαρμοσθεί μία δερμάτινη ζώνη. Ο ασθενής τοποθετεί 
το κολόβωμα στην θήκη, και αφού το εφαρμόσει σωστά, περιδένει την ειδική 
δερμάτινη ζώνη, ώστε να συγκρατηθεί η πρόθεση.

Χαρακτηριστικά
Εξωτερικά ελεγχόμενη συγκράτηση της πρόθεσης στο κολόβωμα
Επιπλέον περίδεση 

Αποτελείται από θήκη κατασκευασμένη από ανθρακονήματα και διαθέτει  
κάλτσα σιλικόνης(OssurIcerossLockingLiner) , προθετική άρθρωση 
γόνατοςυδραυλική (Ottobock 3R95), εξαρτήματα τιτανίου, πέλμα από 
ανθρακονήματα(RoadrunnerfootRoadflexion)και αφρώδες εξωτερικό 
διακοσμητικό.
Ή θήκη απασφαλίζεται από το κολόβωμα, όταν ο ασθενής πατήσει ένα κουμπί, 
το οποίο είναι προσαρμοσμένο στην ασφάλεια.

Χαρακτηριστικά
Απόλυτος εγκλωβισμός του κολοβώματος με τη πρόθεση  λόγω του πύρου.
Περιμετρική προστασία του κολοβώματος από τις πιέσεις της θήκης λόγω της 
σιλικόνης
Διαβαθμισμένη συμπίεση του κολοβώματος για καλύτερη κυκλοφορία του.
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Πρόθεση μηρού για όλα τα επίπεδα 
δραστηριότητας

Πρόθεση μηρού για υψηλό επίπεδο 
δραστηριότητας

Πρόθεση μηρού για χαμηλό επίπεδο 
δραστηριότητας

Πρόθεση μηρού με εσωτερική κάλτσα σιλικόνης 
και βαλβίδα εκκένωσης–αναρρόφησης

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

103226

103227

103228

102469
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Αποτελείται από θήκη κατασκευασμένη από ανθρακονήματα και διαθέτει  
κάλτσα σιλικόνης(OssurIcerossLockingLiner) , προθετική άρθρωση 
γόνατοςυδραυλική (Ottobock 3R60), εξαρτήματα τιτανίου, πέλμα από 
ανθρακονήματα(OssurLpRotate)και αφρώδες εξωτερικό διακοσμητικό. Ο 
ασθενής φοράει μία κάλτσα σιλικόνης στο κολόβωμα, η οποία στο κάτω 
μέρος της έχει ένα πύρο. Στο κάτω μέρος της θήκης υπάρχει μία ασφάλεια 
εγκλωβισμού. Φορώντας ο ασθενής τη θήκη, ο πύρος εγκλωβίζεται στην 
ασφάλεια και με αυτόν τον τρόπο συγκρατείται η πρόθεση πάνω στο 
κολόβωμα. Ή θήκη απασφαλίζεται από το κολόβωμα, όταν ο ασθενής πατήσει 
ένα κουμπί, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στην ασφάλεια.

Αποτελείται από θήκη κατασκευασμένη από ανθρακονήματα και διαθέτει  
κάλτσα σιλικόνης(Dreamlinerwithdistalconnection) , προθετική άρθρωση 
γόνατος με ασφάλεια και φρένο (OssurBalancekneeControl), εξαρτήματα 
τιτανίου, πέλμα από ανθρακονήματα(OssurBalancefootJ)και αφρώδες εξωτερικό 
διακοσμητικό.

Ο ασθενής φοράει μία κάλτσα σιλικόνης στο κολόβωμα, η οποία στο κάτω 
μέρος της έχει ένα πύρο. Στο κάτω μέρος της θήκης υπάρχει μία ασφάλεια 
εγκλωβισμού. Φορώντας ο ασθενής τη θήκη, ο πύρος εγκλωβίζεται στην 
ασφάλεια και με αυτόν τον τρόπο συγκρατείται η πρόθεση πάνω στο 
κολόβωμα.
Ή θήκη απασφαλίζεται από το κολόβωμα, όταν ο ασθενής πατήσει ένα κουμπί, 
το οποίο είναι προσαρμοσμένο στην ασφάλεια.

 Αποτελείται από θήκη κατασκευασμένη από ανθρακονήματα και διαθέτει  
κάλτσα σιλικόνης(OssurIcerossLockingLiner) , προθετική άρθρωση 
γόνατοςυδραυλική (OssurMauchKnee), εξαρτήματα τιτανίου, πέλμα από 
ανθρακονήματα(OssurRe-FlexRotate)και αφρώδες εξωτερικό διακοσμητικό.
Ο ασθενής φοράει μία κάλτσα σιλικόνης στο κολόβωμα, η οποία στο κάτω 
μέρος της έχει ένα πύρο. Στο κάτω μέρος της θήκης υπάρχει μία ασφάλεια 
εγκλωβισμού. Φορώντας ο ασθενής τη θήκη, ο πύρος εγκλωβίζεται στην 
ασφάλεια και με αυτόν τον τρόπο συγκρατείται η πρόθεση πάνω στο 
κολόβωμα.
Ή θήκη απασφαλίζεται από το κολόβωμα, όταν ο ασθενής πατήσει ένα κουμπί, 
το οποίο είναι προσαρμοσμένο στην ασφάλεια.

Αποτελείται από θήκη κατασκευασμένη από ανθρακονήματα και διαθέτει  
κάλτσα σιλικόνης, προθετική άρθρωση γόνατος  με ασφάλεια ή φρένο 
μονό-αξονική, εξαρτήματα τιτανίου, πέλμα σταθερό ή με άρθρωση και 
αφρώδες εξωτερικό διακοσμητικό. Ο ασθενής φοράει μια κάλτσα σιλικόνης 
στο κολόβωμα, η οποία στο κάτω μέρος της έχει δακτυλίους.Ή θήκη έχει και 
αυτή στο κάτω μέρος της μια βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα. Ή βαλβίδα 
εξάγει αέρα από την θήκη αυτόματα όταν δεχθεί πίεση, αλλά για την εισαγωγή 
αέρα σε αυτήν, πρέπει να πατηθεί ένα προσαρμοσμένο στην βαλβίδα κουμπί. 
Βάζοντας ο ασθενής τη θήκη, όσο το κολόβωμα εφαρμόζει στα τοιχώματα 
της, οι δακτύλιοι σπρώχνουν τον αέρα προς τα κάτω και αυτός εξάγεται από 
την θήκη μέσω της βαλβίδας. Όσο περισσότερο εισάγεται το κολόβωμα με τη 
σιλικόνη στην θήκη, τόσο καλύτερα γίνεται η εφαρμογή και τόσο μεγαλώνει η 
συγκράτηση. Ή θήκη λοιπόν δεν βγαίνει εκτός αν ο ασθενής πατήσει το κουμπί
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Πρόθεση μηρού με ζώνη συγκράτησης με 
μεταλλικό αντιστήριγμα με άρθρωση

Διακοσμητικό Κάλυμμα Πέλματος

Παιδικό υπερδυναμικό πέλμα από 
ανθρακόνημα C1001

Παιδικό υπερδυναμικό πέλμα από 
ανθρακόνημα T1002A

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

102470

118342

121361

121360

211

 Αποτελείται από θήκη κατασκευασμένη από ανθρακονήματα, προθετική 
άρθρωση γόνατος  με ασφάλεια ή φρένο μονό-αξονική, εξαρτήματα τιτανίου, 
πέλμα σταθερό ή με άρθρωση, αφρώδες εξωτερικό διακοσμητικό, μεταλλικό 
αντιστήριγμα ισχύου με άρθρωση και ζώνη συγκράτησης.
Στην θήκη της πρόθεσης έχει εφαρμοσθεί ένα μεταλλικό αντιστήριγμα με 
άρθρωση ισχύου, το οποίο φθάνει έως το ύψος της μέσης, όπου εκεί έχει 
τοποθετηθεί μία ζώνη. Ο ασθενής τοποθετεί το κολόβωμα στην θήκη, και αφού 
το εφαρμόσει σωστά, περιδένει την δερμάτινη ζώνη γύρω από την μέση του. 
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η συγκράτηση της πρόθεσης 

Πλεονεκτήματα
    Εξωτερικά ελεγχόμενη συγκράτηση της πρόθεσης στο κολόβωμα
    Μειώνει την πιθανότητα απαγωγής

Με διπλό έλασμα για άνετη αίσθηση σε όλες τις περιπτώσεις εδάφους 
(οριζόντιο, κεκλιμένο, σκάλες). Διασφαλίζει ομαλή βάδιση.
Διαθέσιμα μεγέθη: 15-21

Περιλαμβάνεται το διακοσμητικό κάλυμμα πέλματος.

 Ή νέα σειρά πελμάτων Pro-Flex, είναι μια αναβαθμισμένη, ελαφριά και 
ανατομική έκδοση που διαθέτει μια σόλα σύσφιξης για σταθερότητα με γυμνά 
πόδια σε υγρές ή ολισθηρές επιφάνειες.
Εκτός από τη βελτιωμένη ανθεκτικότητα και το ελαφρύτερο βάρος, τα νέα 
καλύμματα έχουν βελτιωμένη εμφάνιση, μαλακότερη αίσθηση και μια σόλα 
σύσφιξης που διευκολύνει τη βάδιση με γυμνά πόδια.

Το κιτ καλύμματος πέλματος (FSE0xxL/R(BR) & FSL0xxL/R(BR)) περιλαμβάνει τα 
εξής:

    Κάλυμμα Πέλματος
    Έλασμα Προσάρτησης
    Μαύρη Κάλτσα Spectra

Με διπλό έλασμα για άνετη αίσθηση σε όλες τις περιπτώσεις εδάφους 
(οριζόντιο, κεκλιμένο, σκάλες). Διασφαλίζει ομαλή βάδιση.
Διαθέσιμα μεγέθη: 15-21
Ή τιμή περιλαμβάνει το διακοσμητικό κάλυμμα πέλματος.
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Προθετικό πέλμα Fillauer Motion Foot MX

Προθετικό πέλμα Fillauer Element

Προθετικό πέλμα Fillauer Element DS

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

104014

103262

103263
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To προθετικό πέλμα Fillauer Element ξεχωρίζει από τον σχεδιασμό πελμάτων 
με διπλό ελατήριο. Ή Fillauer έχει σχεδιάσει το Element στοιχείο για να 
υποστηρίξει κάθε μία από τις τρεις φάσεις της λειτουργίας του πέλματος στον 
κύκλο βαδίσματος.
Επίπεδο δραστηριότητας μέτριο έως υψηλό
Για τους ασθενείς που θα ωφεληθούν από την αυξημένη ευελιξία και την ομαλή 
βάδιση 
Ρυθμιζόμενο τακούνι με σφήνα 
Σχεδιασμός χαμηλού προφίλ 
Εξαιρετικά ελαφρύ 
36 μήνες εγγύηση 
Βάρος χρήστη έως 125 κιλά
Βάρος πέλματος 260 – 420 γραμμάρια

Μοναδικός σχεδιασμός για μεγαλύτερη απορρόφηση κραδασμών 
Ρύθμιση αντίστασης που το καθιστά κατάλληλο για διαφορετικά βάρη και 
διαφορετικά επίπεδα δραστηριότητας 
50 μοίρες εύρος κίνησης 
Παραμένει επίπεδο στο έδαφος ενώ κάθεστε, στέκεστε και περπατάτε 
Χειροκίνητο κλείδωμα για την οδήγηση, για να φορέσετε τα παπούτσια και τις 
κάλτσες, κ.λπ. 
Για χρήστες με χαμηλό έως υψηλό επίπεδο δραστηριότητας (2 - 4) 
 Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για άτομα με άκρα ευαίσθητα σε κρούση ή πίεση, 
δεδομένου ότι ο αστράγαλος ανακουφίζει σημαντικά
Μέγιστο Βάρος χρήστη 100 κιλά
Βάρος πέλματος 795 γραμμάρια
 Ύψος πέλματος 94 χιλιοστά

To προθετικό πέλμα Fillauer  Element ξεχωρίζει από τον σχεδιασμό πελμάτων με 
διπλό ελατήριο. Έχει σχεδιάσει το Element στοιχείο για να υποστηρίξει κάθε μία 
από τις τρεις φάσεις της λειτουργίας του πέλματος στον κύκλο βαδίσματος.
Επίπεδο δραστηριότητας μέτριο έως υψηλό 
Για τους ασθενείς που θα ωφεληθούν από την αυξημένη ευελιξία και την ομαλή 
βάδιση 
Ρυθμιζόμενο τακούνι με σφήνα 
Κάθετη απορρόφηση
60 ° αξονική περιστροφή
Σχεδιασμός χαμηλού προφίλ 
Εξαιρετικά ελαφρύ 
36 μήνες εγγύηση 
Βάρος χρήστη έως 125 κιλά

Προθετικό Πέλμα FREEDOM Catapult™ Run-
ning
Κωδικός προϊόντος: 103275

Το προθετικό πέλμα Catapult Running αποτελεί την πιο σημαντική εξέλιξη 
στην προσθετική τεχνολογία αγωνιστικών πελμάτων εδώ και δεκαετίες. 
Τώρα δρομείς και σπρίντερς, μπορούν να δοκιμάσουν την τεχνολογία που 
προσφέρει επιστροφή ενέργειας που τους επιτρέπει να τρέξουν μακρύτερα και 
γρηγορότερα, με λιγότερη προσπάθεια

Έως και 30% μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση
Βελτιστοποιημένη σταθερότητα
Βελτιωμένη άνεση και απόδοση
Για τρέξιμο -> FX6 και σπριντ -> FX7 (διατίθεται μόνο σε αθλητές)
Βάρος ασθενή έως 166kg
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Προθετικό πέλμα Fillauer Wave Comfort

Προθετικό Πέλμα FREEDOM Agilix 

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

103265

104082
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Το προθετικό πέλμα Wave-Comfort δίνει ένα εξαιρετικό επίπεδο άνεσης 
στον χρήστη με χαμηλή έως μέτρια δραστηριότητα. Προσφέρει εξαιρετική 
σταθερότητα που οφείλεται στην σημαντική ικανότητα απορρόφησης 
κραδασμών του πέλματος. 

Χαρακτητιστικά:
    Προοδευτική δυναμική απόκριση 
    Ενισχυμένη πλάκα πέλματος 
    Εύκολα ρυθμιζόμενη ακαμψία τακουνιού
    Απορρόφηση κραδασμών 
    Ισορροπημένο περπάτημα 
Για χρήστες με χαμηλό έως μέτριο επίπεδο δραστηριότητας (2 -3)
    Μέγιστο Βάρος χρήστη 125 κιλά. Βάρος πέλματος 320 - 420 γραμμάρια

Το προθετικό πέλμα Agilix ™ είναι ένα πολυαξονικό πέλμα, που έχει σχεδιαστεί 
να  απορροφά τους κραδασμούς και να δέχεται δυνάμεις και φορτίσεις, 
ώστε να βελτιώσει την άνεση και να κάνει εφικτό το περπάτημα σε σχεδόν 
οποιαδήποτε έδαφος. Ο εξαιρετικά ελαφρύς σχεδιασμός του προσφέρει στους 
χρήστες με επίπεδο δραστηριότητας 3 - K3 -  άνετη απόδοση ενέργειας σε μια 
πολύ προσιτή τιμή.

    Μεγέθη: 22-31cm (sandal toe 22-28cm)
    Ύψος πέλματος 161 mm
    Βάρος ασθενή έως 166kg
    Βάρος πέλματος 650 gr
    Επίπεδο σκληρότητας  9
    Ύψος τακουνιού 10mm

Προθετικό Πέλμα FREEDOM Freestyle Swim

Κωδικός προϊόντος: 103276
Πηγαίνετε από το περπάτημα στο κολύμπι με το απλό πάτημα ενός κουμπιού 
στο προθετικό πέλμα Freestyle Swim. Μια ρύθμιση μετακινεί τον αστράγαλο 
δημιουγώντας πελματιαία κάμψη έως 70 °. Δεν απαιτούνται εργαλεία! Το 
προθετικό πέλμα που χρησιμοποιείται είναι το LP Symes. Πωλείται με ένα 
προστατευτικό κάλυμμα από καουτσούκ για την προστασία του.

    Μεγέθη: 22-30cm
    Βάρος ασθενή έως 116kg
    Επίπεδο σκληρότητας 1 - 6
    Ύψος πέλματος 101 mm
    Βάρος πέλματος 485 gr
    Ύψος τακουνιού 10mm

Προθετικό Πέλμα FREEDOM LP Symes

Κωδικός προϊόντος: 103277
Με πολύ μικρό ύψος, το προθετικό πέλμα LP Symes είναι κατασκευασμένο 
για ασθενείς με ακρωτηριασμό Symes, ενώ παρέχει ανώτερη αποθήκευση 
και επιστροφή ενέργειας για μια ομαλή και φυσική βάδιση. Το LP Symes είναι 
ιδανικό για χρήστες με επίπεδο δραστηριότητας 3, 4 - K3, Κ4 - που αναζητούν 
ένα υπερδυναμικό πέλμα ευέλικτο και άνετο, αλλά επίσης ανθεκτικό και ικανό 
να διαχειρίζεται τη δύναμη που παράγεται από μακρυά κολοβώματα.

Μεγέθη: 22-31cm
Βάρος ασθενή έως 166kg
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Προθετικό πέλμα FREEDOM Runway HX

Προθετικό Πέλμα FREEDOM Senator

Προθετικό Πέλμα FREEDOM Sierra

Προθετικό Πέλμα FREEDOM Silhouette

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

103281

104090

104091

104092

Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν από σανδάλια (επίπεδη φτέρνα), 
περπάτημα χωρίς παπούτσια στο σπίτι, μέχρι και τακούνι 5 εκατοστών.
Μια θύρα στο πίσω μέρος του πέλματος παρέχει πρόσβαση για να ρυθμίσετε 
τον αστράγαλο. Εκτός από την ικανότητα να κάνει εύκολες και ακριβείς 
προσαρμογές, το HX Runway προσφέρει επίσης αυστηρότερα όρια αντοχής.
Χαρακτηριστικά:
    Μεγέθη: 22-28cm (διαθέσιμο και με διαχωρισμένο μεγάλο δάκτυλο)
    Βάρος χρήστη έως 116kg
    Επίπεδο σκληρότητας 1-6
    Ύψος τακουνιού 10mm
    Ύψος πέλματος 76mm    Το τακούνι προσαρμόζεται από 0-5 εκατοστά
    Διαχωρισμένο μεγάλο δάκτυλο  
    Βάρος πέλματος 383 γραμμάρια

Το προθετικό πέλμα Sierra ενσωματώνει ένα μακρύ ελατήριο από 
ανθρακονήματα για να παρέχει στους χρήστες ένα ομαλό βάδισμα και ένα ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων. Το split toe παρέχει εξαιρετική σταθερότητα ώστε ο 
χρήστης να μπορεί να περπατήσει με εμπιστοσύνη σε ανώμαλο έδαφος. Το 
αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν που επιτρέπει στον ασθενή να περπατήσει άνετα 
και με εμπιστοσύνη.

    Μεγέθη: 22-31cm
    Βάρος ασθενή έως 166kg
    Επίπεδο σκληρότητας 1-9
    Ύψος πέλματος 130 mm
    Βάρος πέλματος 343gr
    Ύψος τακουνιού 10mm

Το προθετικό πέλμα Senator είναι ένα ελαφρύ, οικονομικό, υπερδυναμικό 
πέλμα που μοιράζεται σύνθετα χαρακτηριστικά μηχανικής με την προηγμένη 
σειρά προϊόντων μας. Είναι σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες των 
χαμηλά έως μέτρια ενεργών χρηστών - K3 – που αναζητούν ένα προθετικό 
πέλμα που θα τους επιτρέψει να βαδίζουν σε ποικίλες ταχύτητες και να 
συμμετέχουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες, όπως ποδηλασία, 
πεζοπορία, ακόμα και ελαφρύ τρέξιμο.

    Μεγέθη: 22-31cm
    Επίπεδο σκληρότητας 1-6
    Ύψος πέλματος 115 mm
    Ύψος τακουνιού 10mm

Με υψηλής απόκρισης αποθήκευση και επιστροφή ενέργειας,το προθετικό 
πέλμα Silhouette κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας ανθρακονήματα, έτσι ώστε 
οι χρήστες να αισθάνονται άνετα για μεγάλες χρονικές περιόδους.Επίσης, λόγω 
της κατασκευής του, επιτρέπει στον χρήστη να ελιχθεί σε ανώμαλο έδαφος με 
ευκολία.

    Μεγέθη: 22-31cm
    Επίπεδο δραστηριότητας χαμηλό έως μέτριο
    Βάρος χρήστη έως 166kg
    Επίπεδο σκληρότητας 1-9
    Ύψος τακουνιού 10mm ή 19mm
    Επιλογές πυλώνα – κανονικό και χαμηλό προφίλ
    Βάρος πέλματος 423gr (LP-357gr)
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Προθετικό Πέλμα FREEDOM Highlander

Προθετικό Πέλμα FREEDOM Kinterra Foot-An-
kle System

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

104364 

104084
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Απευθύνεται κυρίως σε ασθενείς με μακρυά κολοβώματα, προσφέροντας 
ένα αποτελεσματικό και ομαλό βάδισμα, με εξαιρετική ενεργειακή απόδοση. 
Το split toe  επιτρέπει στους χρήστες να περπατήσουν και να τρέξουν με 
αυτοπεποίθηση σε ανώμαλο έδαφος. Ως αποτέλεσμα, ένας ασθενής ο οποίος 
περιοριζόταν σε λειτουργικά χαμηλότερες κατασκευές, πλέον μπορεί να 
απολαύσει τα οφέλη που παρέχονται από την αποθήκευση ενέργειας, ώστε να 
μπορέσει να περπατήσει μακρύτερα, γρηγορότερα, και περισσότερο.

    Μεγέθη: 22-31cm (sandal toe 22-28cm)
    Βάρος ασθενή έως 166kg
    Επίπεδο σκληρότητας 1-9
    Ύψος πέλματος 93 mm   
    Βάρος πέλματος 310 gr

Το προθετικό πέλμα Kinterra συνδυάζει υδραυλικά συστήματα και τεχνολογία 
ινών άνθρακα. Ιδανικό για χρήστες με  χαμηλό έως μέτριο επίπεδο 
δραστηριότητας (K3). Ιδανικό για περπάτημα - ανεξάρτητα από την επιφάνεια ή 
την ταχύτητα.

    Μεγέθη: 22-31cm (Mε διαχωρισμένο μεγάλο δάκτυλο -> 22-28cm)
    Ύψος πέλματος 120 mm
    Βάρος χρήστη έως 125kg
    Βάρος πέλματος 795gr
    Επίπεδο σκληρότητας 7
    Ύψος τακουνιού 10mm

Προθετικό Πέλμα FREEDOM Promenade

Προθετικό Πέλμα FREEDOM Renegade® LP-AT

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

104089

103279
Θέτοντας ένα νέο πρότυπο για στην ευέλιξια και στην ανθεκτικότητα το 
προθετικό πέλμα Renegade AT (All Terrain) συνδυάζει τεχνολογία Endura-
Core® με πολυαξονική λειτουργία σε ένα εξαιρετικά ελαφρύ και μοναδικά 
ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Επίσης να μην ξεχνάμε την εξαιρετική απορρόφηση 
των κραδασμών και την έως και 35% μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση.

    Μεγέθη: 22-31cm
    Βάρος χρήστη έως 166kg
    Επίπεδο σκληρότητας 1-9
    Ύψος τακουνιού 10mm
    Ύψος πέλματος 171mm (LP-ΑΤ – 132mm)
    Βάρος πέλματος 765 gr (LP-ΑΤ – 760gr) (μαζί με το κάλυμμα)

Το προθετικό πέλμα Promenade ™ έχει σχεδιαστεί για να διαχειριστεί τη 
δυναμική βάδιση ενός χαμηλής δραστηριότητας χρήστη, συμπεριλαμβανομένης 
της κατηγορίας διαβητικών και  πληθυσμού με καρδιαγγειακές παθήσεις. Οι 
χρήστες θα απολαύσουν ένα πιο φυσικό και αποτελεσματικό διασκελισμό, 
επιτρέποντάς τους να αυξήσουν την καθημερινή τους δραστηριότητα.

    Μεγέθη: 19-31cm
    Βάρος ασθενή έως 147kg
    Επίπεδο σκληρότητας 1-5
    Ύψος τακουνιού 10mm
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Προθετικό Πέλμα FREEDOM Pacifica

Κωδικός προϊόντος: 104085
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Το προθετικό πέλμα Pacifica είναι ιδανικό για χρήστες με μακρύ κολόβωμα 
λόγω του χαμηλού του προφίλ. Σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό και τα πέλματα 
χαμηλού προφίλ που προσφέρουν άλλες εταιρείες, οι χρήστες του Pacifica 
βιώνουν την ευελιξία και την ενεργειακή απόδοσή του επιτρέποντάς τους 
να περπατήσουν μακρύτερα, γρηγορότερα, και περισσότερο. Ο ελαφρύς και 
ανθεκτικός σχεδιασμός του απαιτεί λιγότερη δαπάνη ενέργειας.

    Μεγέθη: 24-31cm (LP 22-31cm) (sandal toe 22-28cm)
    Βάρος ασθενή έως 166kg
    Επίπεδο σκληρότητας 1-9
    Ύψος πέλματος 53mm (LP 45mm)
    Βάρος πέλματος 259 gr (LP 305 gr)
    Ύψος τακουνιού 10mm

Προθετικό Πέλμα Roadrunner Equilibrium3

Προθετικό Πέλμα Roadrunner Sprinter’s King

Προθετικό πέλμα Roadrunner Walking MP

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

116692

116666

116795

Ή πρωτοποριακή μορφολογία του Sprinter’s King, επιτρέπει τη βελτιστοποίηση 
της πελματιαίας κάμψης του αστραγάλου, η γωνία 15° του βραχίονα στοχεύει 
να δώσει την ίδια λειτουργικότητα του τρικεφαλου μυ και του αχιλειου τένοντα.

Μέγεθος Κατηγορία Βάρος Νο. Παπουτσιου Υψος
I Μαλακό 40-60 30-33  150-160
I Σκληρό 60-90 30-33  150-160
II Μαλακό 45-65 34-37  160-170
II Σκληρό 65-100 34-37  160-170
III Μαλακό 45-70 38-41  170-180
III Σκληρό 70-110 38-41  170-180
IV Μαλακό 60-80 Πάνω από 42 Πάνω από  180
IV Σκληρό 80-120 Πάνω από 42 Πάνω από  180

Μέγεθος Κατηγορία Νο παπουτσιου Μήκος πέλματος Βάρος
I μαλακό 35-36  23  40-60
I σκληρό 35-36  23  60-80
II μαλακό 37-38  24  40-70
II σκληρό 37-38  24  71-100
III μαλακό 39-40  25  40-70
III σκληρό 39-40  25  71-100
IV μαλακό 41-42  26  60-90
IV σκληρό 41-42  26  91-120
V μαλακό 43  27  60-90
V σκληρό 43  27  91-120
V-long μαλακό 44  28  60-90
V-long σκληρό 44  28  91-120

Μέγεθος Κατηγορία Νο. Παπουτσιού Μήκος πέλματος Βάρος
 I Μαλακό  35-36  23  40-60
 I Σκληρό  35-36  23  60-80
II Μαλακό 37-38  24  40-70
II Σκληρό 37-38  24  71-100
III Μαλακό 39-40  25  40-70
III Σκληρό 39-40  25  71-100
IV Μαλακό 41-42  26  60-90
IV Σκληρό 41-42  26  91-120
V Μαλακό 43  27  60-90
V Σκληρό 43  27  91-120
V-long Μαλακό 44  28  60-90
V-long Σκληρό 44  28  91-120
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Προθετικό πέλμα Roadrunnerfoot Roadflexion

Προθετικό πέλμα Roadrunnerfoot Roadwalking 
II

Προθετικό πέλμα για αναρρίχηση Centri TRS 
Eldorado

Προθετικό Πέλμα Μηχανικό (Single Axis Foot)

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

103292 

103293

103302

103296

Το προθετικό πέλμα Roadflexion είναι ένα εξαιρετικά δυναμικό πέλμα, το οποίο 
απευθύνεται σε χρήστες νέους σε ηλικία και σε πολύ δραστήρια άτομα, με 
επίπεδο δραστηριότητας 3. Ή δομή 3 ελασμάτων επιτρέπει ανταπόκριση κατά 
τη διάρκεια όλων των φάσεων, διότι κάθε στιγμή λειτουργούν τουλάχιστον 
2 ελάσματα, τα οποία συνεργάζονται για να υποστηρίξουν τον χρήστη σε 
κάθε κίνηση των καθημερινών δραστηριοτήτων του. Το προθετικό πέλμα 
αποτελείται από 3 κύρια ελάσματα: το κατώτερο το οποίο καθορίζει την 
πτέρνα και το μπροστινό τμήμα του πέλματος, το οπίσθιο το οποίο καθορίσει 
το τακούνι, και το ανώτερο το οποίο καθορίζει το κουντουπιέ και λειτουργίες 
όπως του πρόσθιου κνημιαίου μυ. Το πέλμα Roadflexion αγγίζει τιμή απόδοσης 
60% (η αναλογία μεταξύ της ενέργειας που αποθηκεύεται προς αυτήν που 
απελευθερώνεται). Κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10328.
Είναι διαθέσιμο σε 5 μεγέθη, ανάλογα με το νούμερο παπουτσιού.

Επαναστατικός, συμπαγής σχεδιασμός (χωρίς διαχωρισμό για δεξί-αριστερό)
Σχεδιασμένο με την πολύτιμη συμβολή του Malcolm Daly
Τέλειος έλεγχος, φόρτιση, μόχλευση και ιδιοδεκτικότητα
Υψηλή δύναμη για σταθερότητα και έλεγχο
Περιλαμβάνει πιστοποιητικό για EVOLVE®, αντιστοίχιση, αναρρίχηση
Για ακρωτηριασμό κνήμης ή μηρού
Προτεινόμενο μέγιστο βάρος: 136 kg.
Μήκος: 18,4 εκατοστά
Πλάτος: εκατοστά
Ύψος: 9,5 εκατοστά
Ύψος: 11,4 εκατοστά
Βάρος: 709 g
Χρώμα παπουτσιού: Συνδυασμός μπλε / μαύρο / γκρι / λευκό

Το προθετικό πέλμα Roadwalking II  είναι εξαιρετικά δυναμικό πέλμα, το 
οποίο απευθύνεται σε νέους και πολύ δραστήριους χρήστες, με επίπεδο 
κινητικότητας 4. Ή δομή 3 ελασμάτων επιτρέπει ανταπόκριση κατά τη διάρκεια 
όλων των φάσεων, διότι κάθε στιγμή λειτουργούν τουλάχιστον 2 ελάσματα, 
τα οποία συνεργάζονται για να υποστηρίξουν τον χρήστη σε κάθε κίνηση των 
καθημερινών δραστηριοτήτων του. Το προθετικό πέλμα αποτελείται από 3 
κύρια ελάσματα: το κατώτερο το οποίο καθορίζει την πτέρνα και το μπροστινό 
τμήμα του πέλματος, το οπίσθιο το οποίο καθορίσει το τακούνι, και το ανώτερο. 
Το πέλμα Roadwalking II αγγίζει τιμή απόδοσης 70% (η αναλογία μεταξύ της 
ενέργειας που αποθηκεύεται προς αυτήν που απελευθερώνεται). Αυτή είναι η 
καλύτερη απόδοση σε πέλμα κατασκευασμένο από ανθρακονήματα σε όλο τον 
κόσμο.Είναι διαθέσιμο σε 5 μεγέθη, ανάλογα με το νούμερο παπουτσιού. Το 
μέγιστο βάρος ασθενή είναι έως 130 κιλά.

 Σχεδιασμένο να φτάσει σε ασφαλή όρθια θέση  γρήγορα και αποτελεσματικά.
Για ασθενείς με χαμηλό βαθμό κινητικότητας  που είναι κατά κύριο λόγο 
εσωτερικοί περιπατητές.

Με μια ματιά:
    Κατάλληλο για ακρωτηριασμούς μηρού
    Υψηλό επίπεδο ασφάλειας
    Φυσική εμφάνιση
    Για βαθμό κινητικότητας 1
    Βάρος 408 g
    Μέγιστο βάρος χρήστη 100 κιλά
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Προθετικό Πέλμα FREEDOM Silhouette VS

Προθετικό Πέλμα FREEDOM Slalom Ski

Προθετικό Πέλμα FREEDOM THRIVE™

Προθετικό Πέλμα FREEDOM WalkTek

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

104093

103282

103283

103284
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Το προθετικό πέλμα Silhouette VS προσφέρει απορρόφηση κραδασμών και είναι 
πολλα υποσχόμενο σε επιφάνειες που δεν συγχωρούν. Ή κάθετη απορρόφηση 
επιτυγχάνεται μέσα από ένα μοναδικό πέλμα και ένα μοναδικό σύστημα στην 
ανθρακονημάτινη πλάκα του, καθώς και την ουρεθάνη που βρίσκεται στη 
φτέρνα.

    Μεγέθη: 22-31cm
    Επίπεδο δραστηριότητας χαμηλό έως μέτριο
    Βάρος χρήστη έως 166kg
    Επίπεδο σκληρότητας 1-9
    Ύψος τακουνιού 10mm
    Επιλογές πυλώνα – κανονικό και χαμηλό προφίλ (FREEDOM Silhouette VS LP)

Το προθετικό πέλμα Freedom THRIVE είναι το πρώτο πέλμα από 
ανθρακονήματα στον κόσμο που έχει σχεδιαστεί για να αντέχει πρόσθετο βάρος 
κατά την ανύψωση ή μεταφορά βαρέων αντικειμένων. Παρέχει υποστήριξη 
του μεταβαλλόμενου βάρους όταν χρειάζεται , με αποτέλεσμα να έχουμε ένα 
δυναμικό πέλμα με την ίδια συμπεριφορά, ανεξάρτητα από το φορτίο.

Μεγέθη: 22-31cm (επιλογή διαχωρισμένου μεγάλου δακτύλου-> μεγέθη 22-
28cm)
Βάρος χρήστη έως 166kg
Επίπεδο σκληρότητας 1-9
 Ύψος τακουνιού 10mm

Το προθετικό πέλμα Slalom Ski είναι το πρώτο πέλμα που έχει σχεδιαστεί για 
να μπορεί να εφαρμόζει γρήγορα και εύκολα σε μια δέστρα του σκι – με μόλις 
ένα βήμα. Το Slalom εξαλείφει την ανάγκη για μπότες του σκι. Παρέχει ευελιξία, 
απορρόφηση των κραδασμών και απαλή κίνηση, χωρίς το άκαμπτο σοκ που 
βιώνουν συνήθως οι ακρωτηριασμένοισκιέρ.

    Βάρος ασθενή έως 114 kg
    Επίπεδο σκληρότητας 11-13
    Ύψος πέλματος 139 mm

Σχεδιασμένο με ανεξάρτητη τεχνολογία, πολυαξονικό, το προθετικό πέλμα 
WalkTek ™ είναι μια σημαντική ανακάλυψη για τους χρήστες του επιπέδου 
δραστηριότητας 2 -Κ2- . Διαθέτει πλήρως ανεξάρτητο σύστημα ανάρτησης, 
παρέχει εξαιρετική σταθερότητα και υποστήριξη. Οι χρήστες θα βιώσουν 
αυξημένη εμπιστοσύνη κάνοντας τις δραστηριότητές τους.

    Μεγέθη: 21-30 cm
    Βάρος ασθενή έως 136kg
    Επίπεδο σκληρότητας 4
    Ύψος τακουνιού 10mm
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Προθετικό πέλμα Ossur Pro-Flex

Προθετικό πέλμα Ossur Pro-Flex LP

Προθετικό Πέλμα Ossur Pro-Flex LP Torsion

Προθετικό πέλμα Ossur Pro-Flex XC

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

103287

118171

118421

103288
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Το Pro-Flex είναι ένα προθετικό πέλμα το οποίο χρησιμοποιεί μοχλούς 
που συνδέονται ώστε να δημιουργήσουν μηχανικά ώθηση. Παρέχει μια 
αποδεδειγμένη μείωση 11% του φορτίου στο αντίθετο άκρο.

    27 ° κίνηση στον αστράγαλο.
    Φυσική εξέλιξη του κέντρου της πίεσης, μιμείται στενά την φυσική κίηση.
    Για ακρωτηριασμό μηρού ή κνήμης.
    Για επίπεδο κινητικότητας απο χαμηλό έως μέτριο.
    Μέγιστο βάρος ασθενούς: 125kg (275lbs).
    Ύψος κατασκευής 155 Mm (6 1/8 “). 
    Μεγέθη: 22-30.   
    Βάρος  920g.   
    Ύψος τακουνιού 10mm (3/8 “).

Πληροφορίες Πέλματος
Κατηγορίες:    1-8
Μεγέθη:     22-30
Βάρος πέλματος (Μεγ.27, Κατ.5):  960g με διακοσμητικό κάλυμμα και κάλτσα
Ύψος πέλματος (Μεγ. 27):   147 mm
Ύψος πτέρνας:    10 mm
Προσαρμογέας:     Αρσενικός πυραμίδας
Πληροφορίες συστήματος Unity
Μέγιστο κενό:    -660 mmHg
Φυσιολογική πίεση λειτουργίας:   -406-508 mmHg
Προστιθέμενο βάρος συστήματος: 75g με αντλία, βαλβίδα

Επίπεδο ακρωτηριασμού: Μηριαία ή Κνημιαία
Επίπεδο πρόσκρουσης: Χαμηλό με Υψηλό
Μέγιστο σωματικό βάρος: 166kg
Πληροφορίες πέλματος
Κατηγορίες:  1-9
Μεγέθη:   22-30
Βάρος πέλματος: (Μέγεθος 27) 646g με διακοσμητικό κάλυμμα και κάλτσα
Ύψος κατασκευής: (Size 27) 73 mm με αρσενικό αντάπτορα και κάλυμμα
Ύψος πτέρνας:  10mm
Επιλογές αντάπτορα:  Αρσενικός πυραμίδας

Το Pro-Flex XC έχει αναπτυχθεί για να φιλοξενήσει άνετα τον σχετικά ενεργό 
χρήστη, ο οποίος απολαμβάνει πεζοπορία και τζόκινγκ, καθώς και περπάτημα. 
Έρχεται με ένα αισθητικά ευχάριστο, ανατομικό κάλυμμα.

    Για ακρωτηριασμό μηρού ή κνήμης
    Για επίπεδο κινητικότητας χαμηλό έως υψηλό
    Μέγιστο βάρος ασθενούς: 166kg
    Ύψος κατασκευής 155 Mm (6 1/8 “)
    Μεγέθη: 22-30
    Βάρος  670g
    Ύψος τακουνιού 10mm (3/8 “)
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Προθετικό Πέλμα Ossur Pro-Flex XC Torsion

Προθετικό πέλμα Ottobock C-Walk

Προθετικό πέλμα Ottobock ProCarve Foot για 
πέδιλο σκι ή snowboard

Προθετικό πέλμα Raize Foot System

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

118370

116755

117007

104365
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Πληροφορίες Χρήστη
Ακρωτηριασμός: Κνημιαίος ή Μηριαίος
Επίπεδο πρόσκρουσης: Χαμηλό με Υψηλό
Μέγιστο σωματικό βάρος: 147kg
Πληροφορίες Πέλματος
Κατηγορίες: 1-8
Μεγέθη: 22-30
Βάρος πέλματος:  (Μεγ.27, κατ.5) 1035g με διακοσμητικό κάλυμμα και κάλτσα
Ύψος πέλματος: (Μεγ.27) 222 mm
Ύψος πτέρνας: 10 mm
Προσαρμογέας: Ασερνικός πυραμίδας
Πληροφορίες Συστήματος Unity
Μέγιστο κενό: -600mmHg

Το πέλμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια ανεξάρτητη μονάδα ή σε 
συνδυασμό με την άρθρωση γονάτου ProCarve.
Συνδέεται απευθείας στο πέδιλο του σκί ή συνδυάζεται με διακοσμητικό 
κάλυμμα με σχήμα κατάλληλο ειδικά για μπότες snowboard.
Το πέλμα περιλαμβάνει μία στιβαρή μονάδα απόσβεσης υψηλής απόδοσης για 
τον έλεγχο της κίνησης γύρω από τον άξονα περιστροφής

Επίπεδο δραστηριότητας Κ3, Κ4
Μέγιστο σωματικό βάρος 100 kg
Μεγέθη   26 cm
Βάρος προιόντος (χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα) 1,55 g
Μήκος πέλματος  280 mm (με διακοσμητικό κάλυμμα

Επίπεδο δραστηριότητας  K3, K4
Μέγιστο σωματικό βάρος  100 kg
Χρώμα διακοσμητικού καλύμματος Μπεζ (4), Καφέ (15)
Πλευρά    Δεξί (R), Αριστερό (L)
Μεγέθη    24 cm - 30 cm
Βάρος προϊόντος (χωρίς κάλυμμα) 405 g - 630 g
Ύψος πέλματος (Μέγ. 24 & 25 cm) 90 mm
Ύψος πέλματος (Μέγ. 26 & 27 cm) 97 mm
Ύψος πέλματος (Μέγ. 28 & 29 cm) 105 mm

Το Raize είναι ένα μοναδικό σύστημα με μικροεπεξεργαστή. Ενισχύει σημαντικά 
τη σταθερότητα στις πλαγιές και ολισθηρές επιφάνειες. Με το πάτημα 
ενός κουμπιού ο χρήστης μπορεί να ελέγξει την αντίσταση, να κλειδώσει ή 
να ξεκλειδώσει τον αστράγαλο, και να ρυθμίσει το ύψος τακουνιού, όπως 
απαιτείται.

    Ελεγχόμενος μικροεπεξεργαστής υδραυλικού αστραγάλου.
    Ρυθμιζόμενο ύψος πτέρνας και κλείδωμα μέσω τηλεχειριστηρίου.
    Ρυθμιζόμενη κάμψη και έκταση μέσω τηλεχειριστηρίου.
    Βοήθεια βάδισης σε ανωφέρεια ή κατωφέρεια.
    Εξομοιώνει τη φυσική κίνηση του αστραγάλου και μειώνει τους κραδασμούς.
    Απομακρυσμένο κλείδωμα αστραγάλου, το οποίο βοηθάει στην οδήγηση και 
στην εφαρμογή παπουτσιών.  
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Προθετικό πέλμα Fillauer Aeris Performance

Προθετικό πέλμα Fillauer Aeris Solution

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

103260

103261

Εξαιρετικές επιδόσεις, 100% ανθρακονημάτινο. Ισορροπημένες επιδόσεις που 
δίνουν στον χρήστη την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις της ζωής.
Καινοτόμος σχεδιασμός για πολυ-αξονική λειτουργία 
Ενισχυμένη πλάκα πέλματος 
Ισορροπημένη συμμόρφωση και δυναμική απόκριση 
Αποδεδειγμένη αντοχή 
Απλό και εύκολο στη χρήση 
Βελτιωμένη αξονική περιστροφή 
Ρυθμιζόμενη σκληρότητα στο τακούνι 
Μέγιστο Βάρος χρήστη 125 κιλά
Βάρος πέλματος 420 – 560 γραμμάρια
Ύψος πέλματος 166 – 185 χιλιοστά

Αυξημένη αξονική περιστροφή 
Δύο λεπτότερα ελατήρια που χρησιμοποιούνται στη θέση του παχύτερου 
ενιαίου πυλώνα 
Αυξημένη συμμόρφωση που δίνει μεγαλύτερη συνολική ευελιξία 
Ισορροπία και σταθερότητα 
Αποδεδειγμένη αντοχή 
Για χρήστες με χαμηλό έως μέτριο επίπεδο δραστηριότητας (2 -3)
Μέγιστο Βάρος χρήστη 125 κιλά
Βάρος πέλματος 370 - 500 γραμμάρια
Ύψος πέλματος 132 - 136 χιλιοστά

Προθετικό Πέλμα FREEDOM Renegade® και 
Renegade® LP
Κωδικός προϊόντος: 103280

Μέσω της ενεργής εξέλιξης, η ενέργεια απορροφάται και ανακατευθύνεται, 
βοηθώντας έναν ασθενή να περπατήσει ή να τρέξει ομαλά και με 
αυτοπεποίθηση σε οποιαδήποτε ταχύτητα. Προσθέστε σε αυτό έναν 
100% σχεδιασμό από ανθρακόνημα το οποίο έχει το 1/3 του βάρους των 
παραδοσιακών πελμάτων. Ως αποτέλεσμα, ο χρήστης είναι σε θέση να 
περπατήσει μακρύτερα και γρηγορότερα, ξοδεύοντας λιγότερη ενέργεια.

    Μεγέθη: 22-31cm ( μεγέθη 22-28cm)
    Βάρος χρήστη έως 166kg
    Επίπεδο σκληρότητας 1-9
    Ύψος τακουνιού 10mm
    Ύψος πέλματος 158mm (LP – 112mm)    Βάρος πέλματος 358 gr (LP – 337gr)

Προθετικό Πέλμα Roadrunner Dynamic Plus

Κωδικός προϊόντος: 116674
Μέγεθος Κατηγορία  Νο. Παπουτσιού Μήκος πέλματος Βάρος
 I Μαλακό  35-36  23  40-60
 I Σκληρό  35-36  23  60-80
II Μαλακό 37-38  24  40-70
II Σκληρό 37-38  24  71-100
III Μαλακό 39-40  25  40-70
III Σκληρό 39-40  25  71-100
IV Μαλακό 41-42  26  60-90
IV Σκληρό 41-42  26  91-120
V Μαλακό 43   27  60-90
V Σκληρό 43  27  91-120
V-long Μαλακό 44  28  60-90
V-long Σκληρό 44  28  91-120
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Solid Ankle Cushion Heel (S.A.C.H.) Foot

Κωδικός προϊόντος: 103295
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Τα πέλματα SACH έχουν επιλεγεί χιλιάδες φορές τις τελευταίες δεκαετίες, ιδίως 
για τα λιγότερο ενεργά άτομα με ένα βαθμό κινητικότητας των 1 ή 2 και έντονη 
ανάγκη για ασφάλεια.
    Συνδυασμός ανατομικού πυρήνα με λειτουργικό αφρό
    Ευχάριστη αίσθηση στην φτέρνα
    Συνιστάται για κατηγορίες κινητικότητας 1 και 2
Οι ασθενείς στους οποίους κυρίως απευθύνονται τα πέλματα SACH αναμένεται 
να έχουν ένα πολύ χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας. Επιπλέον, αυτοί οι 
άνθρωποι έχουν μια έντονη ανάγκη για ασφάλεια και σταθερότητα. Τα πέλματα 
SACH είναι κατασκευασμένα με ένα ανατομικό και λειτουργικό πυρήνα αφρού 
για να προσφέρουν ένα άνετο περπάτημα.
Το πέλμα SACH παρέχει ένα ελκυστικό φινίρισμα σε οποιεσδήποτε προσθέσεις.

Προθετικό Πέλμα FREEDOM Defender

Προθετικό Πέλμα FREEDOM DynAdapt

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

104081

104080
Το προθετικό πέλμα DynAdapt ™ είναι ένα πέλμα με λεπτό προφίλ, 
κατασκευασμένο από ανθρακονήματα με ένα λεπτό, ανατομικό σχεδιασμό για 
εύκολη εφαρμογή. Ή πολυαξονική λειτουργία του παρέχει μέγιστη άνεση και 
ένα πιο φυσικό βάδισμα.

    Μεγέθη: 22-31cm (sandal toe 22-28cm)
    Ύψος πέλματος 170 mm
    Βάρος ασθενή έως 166kg
    Βάρος πέλματος 380 gr
    Επίπεδο σκληρότητας  9
    Ύψος τακουνιού 10mm

Το προθετικό πέλμα Defender έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αντέξει τις φυσικές 
απαιτήσεις των νέων ακρωτηριασμένων. Ή κατασκευή από ανθρακονήματα 
παρέχει ευελιξία σε ένα σχέδιο ισχυρό, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να 
αισθάνονται σίγουροι για μια σειρά από δραστηριότητες. Επίσης προσφέρεται 
σε μικρά μεγέθη και χαμηλά επίπεδα σκληρότητας για μικρούς σε ηλικία 
ασθενείς, αλλά κ χρήστες με χαμηλό βάρος. Το Defender προσφέρει υψηλή 
απόδοση σε ένα πακέτο μικρού μεγέθους.
    Μεγέθη: 16-21 cm
    Βάρος ασθενή έως 45 kg
    Επίπεδο σκληρότητας 1 - 6
    Ύψος πέλματος 60 mm
    Βάρος πέλματος 92 gr
    Ύψος τακουνιού 10mm

Προθετικό πέλμα Fillauer Ibex XD

Κωδικός προϊόντος: 103264
Το προθετικό πέλμα Ibex XD είναι ένα πέλμα σχεδιασμένο για βαρύτερα άτομα 
που φέρνει τα οφέλη του πολυ-αξονικού σχεδιασμού για πιο ενεργό τρόπο 
ζωής. Οι καινοτομίες του παρέχουν ελεγχόμενη αντιστροφή για περπάτημα σε  
ανώμαλο έδαφος. 
Πρωτοποριακή τεχνολογία Micro-Slice για πολυ-αξονική απόδοση 
Ενεργειακά βελτιστοποιημένο σχέδιο πυλώνα / οριζόντιας πλάκας 
Σχεδιασμός από ανθρακονήματα για εξαιρετική απόδοση ενέργειας 
Ρυθμιζόμενη σκληρότητα στο τακούνι 
Για χρήστες με μέτρια έως υψηλά επίπεδα δραστηριότητας (3 -4)
Μέγιστο Βάρος χρήστη 200 κιλά
Βάρος πέλματος 533 – 601 γραμμάρια
Ύψος πέλματος 168 – 186 χιλιοστά
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Υπερδυναμικό πέλμα από ανθρακόνημα C1000

Υπερδυναμικό πέλμα από ανθρακονήματα 
C1005

Υπερδυναμικό πέλμα από ανθρακονήματα 
C1006

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

121354

121353

121356
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Μεταφέρει το βάρους του ασθενούς στο τεχνητό άκρο όταν αγγίξει το έδαφος, 
μπορεί να αποθηκεύσει περισσότερη ενέργεια και να παράσχει δύναμη κίνησης 
προς τα εμπρός
Διαθέσιμα μεγέθη: 22-30 
Στην τιμή περιλαμβάνεται το διακοσμητικό κάλυμμα πέλματος.

Ή ελαστικότητα των νημάτων άνθρακα εξασφαλίζει την προσαρμογη του 
βαρους οταν το πόδι αγγίζει το έδαφος, ανάλογα με την δραστηριότητα του 
ασθενούς.
Διαθέσιμα μεγέθη: 22-30 
Περιλαμβάνεται το διακοσμητικό κάλυμμα πέλματος.

Με διπλό έλασμα για άνετη αίσθηση σε όλες τις περιπτώσεις εδάφους 
(οριζόντιο, κεκλιμένο, σκάλες). 
Διαθέσιμα μεγέθη: 22-30
Ή τιμή περιλαμβάνει το διακοσμητικό κάλυμμα πέλματος.

Προθετικό Πέλμα FREEDOM Nitro Running

Κωδικός προϊόντος: 103278
Το προθετικό πέλμα Nitro Running είναι μια προσαρμοσμένη λειτουργική 
μονάδα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τρέξιμο. Κάθε τέτοιο πέλμα που 
κατασκευάζουμε είναι χειροποίητο, χρησιμοποιώντας την τεχνική κατασκευής 
από ανθρακονήματα, ώστε να δώσουμε στον χρήστη αυτό ακριβώς που 
χρειάζεται. Το Nitro Running είναι προσαρμοσμένο με το βάρος του χρήστη για 
να παρέχει την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην δύναμη και την ευελιξία 
για τις δραστηριότητες υψηλού επιπέδου.Διατίθεται και σε χαμηλό προφίλ για 
αδύνατους χρήστες και παιδιά 
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Υπερδυναμικό πέλμα από ανθρακονήματα 
C1007

Υπερδυναμικό πέλμα από ανθρακονήματα 
C2000

Υπερδυναμικό πέλμα από ανθρακονήματα 
V2000

Υπερδυναμικό πέλμα από ανθρακονήματα 
V3000

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

121359

121358

121355

121357
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Μεταφέρει το βάρους του ασθενούς στο τεχνητό άκρο όταν αγγίξει το έδαφος, 
μπορεί να αποθηκεύσει περισσότερη ενέργεια και να παράσχει δύναμη κίνησης 
προς τα εμπρός
Διαθέσιμα μεγέθη: 22-30 
Στην τιμή περιλαμβάνεται το διακοσμητικό κάλυμμα πέλματος.

Όταν το πέλμα αγγίζει το έδαφος, η κατακόρυφη δύναμη απορροφάται και 
μεταβάλλεται σε εμπρόσθια ορμή.
Διαθέσιμα μεγέθη: 22-30
Ή τιμή περιλαμβάνει το διακοσμητικό κάλυμμα πέλματος

Άνετη αίσθηση σε όλες τις περιπτώσεις εδάφους (οριζόντιο, κεκλιμένο, σκάλες). 
Διαθέσιμα μεγέθη: 22-30
Ή τιμή περιλαμβάνει το διακοσμητικό κάλυμμα πέλματος.

Νέος σχεδιασμός. Άνετη αίσθηση για κάθε δραστηριότητα και κατάσταση.
Διαθέσιμα μεγέθη: 22-30
Ή τιμή περιλαμβάνει το διακοσμητικό κάλυμμα πέλματος.
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Very good knee (VGK) Άρθρωση Γόνατος

Άρθρωση γόνατος ηλεκτρονική TEHLIN ADLIB

Άρθρωση γόνατος ηλεκτρονική TEHLIN 
TGK-5PSOIC

Άρθρωση γόνατος ηλεκτρονική για 
απεξάρθρωση γόνατος TEHLIN TGK-5

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

113212

101263

101264

101265
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Ασφάλεια και σταθερότητα στην στάση.
Επιλέξιμες λειτουργίες :  ελεύθερο – ημικλειδωμένο – με αντίσταση

Εξαιρετική ανάκαμψη στο παραπάτημα
Μεταβλητότητα και προσαρμοστικότητα στο βάδισμα
Ικανό σε σκαλοπάτια, βήμα-βήμα
Σχεδιασμένο για δραστήριους χρήστες
Ανθεκτικό στο νερό
Δεν απαιτούνται μπαταρίες
Για χρήστες με βάρος μέχρι 125kg
Για Κ2, Κ3 και Κ4 χρήστες
Με 3 διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής στη θήκη

 Αυτή η απαράμιλλα έξυπνη άρθρωση γόνατος είναι κάτι περισσότερο από 
έναν εγκέφαλο. Προσαρμόζεται αμέσως αυτόματα σε όλες τις απαιτήσεις της 
βάδισης του ασθενούς και κατευθείαν έπειτα από την τοποθέτηση, ρυθμίζει με 
ακρίβεια την κάμψη, την έκταση και την ταχύτητα της βάδισης. Είναι συνεχώς 
αυτο-προσαρμοζόμενη στις συνεχείς αλλαγές του βηματισμού. Είναι δύσκολο 
να πιστέψει κανείς, ότι μπορεί να τα κάνει όλα μόνη της. 

Χαρακτηριστικά:
    Ευφυής μικροεπεξεργαστής 
    Δεν χρειάζεται να ρύθμιση, άμεσα και συνεχώς μαθαίνει και  προσαρμόζεται 
στις απαιτήσεις βάδισης όλων των ασθενών
    Πολύ ελαφριά κατασκευή από ανθρακονήματα
    Ανθεκτικότητα και σταθερότητα 

Ολοκληρωμένος αισθητήρας που προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες 
βάδισης για να δημιουργήσετε ένα πιο φυσικό περπάτημα. Το εύρος στάσης 
κάμψης / ευαισθησίας μπορεί να ρυθμιστεί περαιτέρω, σύμφωνα με το 
σωματικό βάρος ή το επίπεδο δραστηριότητας του ασθενή. Ή αντίσταση 
κάμψης και έκτασης μπορεί να ρυθμιστεί . Μπορεί να επαναφορτιστεί 
χρησιμοποιώντας φορτιστή USB (100 ~ 240V) ή απλά να το συνδέσετε στη θύρα 
USB ενός PC ή laptop
Κατασκευή από ανθρακονήματα, τιτάνιο, αλουμίνιο
Ύψος 263 χιλιοστά Α01 και 278 χιλιοστά το Α11
Βάρος 1210g το Α01 και 1240 το Α11
Μέγιστη γωνία κάμψης 138 μοίρες
Μέγιστο βάρος ασθενή 125kg
Για επίπεδα κινητικότητας 2 και 3    

Αυτή η απαράμιλλα έξυπνη άρθρωση γόνατος είναι κάτι περισσότερο από 
έναν εγκέφαλο. Προσαρμόζεται αμέσως αυτόματα σε όλες τις απαιτήσεις της 
βάδισης του ασθενούς και κατευθείαν έπειτα από την τοποθέτηση, ρυθμίζει 
με ακρίβεια την κάμψη, την έκταση και την ταχύτητα της βάδισης. Με Δομή 
5 αξόνων που βοηθάει τους χρήστες με απεξάρθρωση γόνατος, η ικανότητα 
υποστήριξης είναι υψηλότερη με ελαφρύτερο βάρος. Κυρίως έχουν σχεδιαστεί 
για την καθιστή θέση, ώστε να αντισταθμίσει το διαφορετικό μήκος των ποδιών.
    Κατασκευή από ανθρακονήματα 
    Ύψος 280 χιλιοστά
    Βάρος 1230g
    Μέγιστη γωνία κάμψης 135 μοίρες
    Μέγιστο βάρος ασθενή 100kg
    Για επίπεδα κινητικότητας 2 και 3 
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Άρθρωση γόνατος με στάση ελέγχου

Άρθρωση γόνατος με σύστημα υποβοήθησης 
έκτασης

Άρθρωση γόνατος πνευματική TEHLIN RAY-RP1

Άρθρωση γόνατος πνευματική TEHLIN TGK-
1PSO

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

101267

101268

101276

101277
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Όταν η άρθρωση λυγίσει και δεχθεί βάρος απότομα, ενεργοποιείται η στάση 
ελέγχου. Έτσι, λειτουργεί σαν φρένο ώστε να αποφευχθεί η πτώση. Επίσης 
διαθέτει σύστημα υποβοήθησης έκτασης. Διατίθεται σε ατσάλι ή τιτάνιο.

Ατσάλι
Βάρος άρθρωσης 485 gr
Μέγιστη γωνία κάμψης 150 °
Μέγιστο βάρος ασθενή 125 kg

Τιτάνιο
Βάρος άρθρωσης 355 gr
Μέγιστη γωνία κάμψης 150 °
Μέγιστο βάρος ασθενή 125 kg

Ή πνευματική άρθρωση γόνατος RP1 είναι το πρώτο προϊόν της σειράς RayoMe. 
Ελπίζουμε ότι οι χρήστες της RP1 θα βρουν την αυτοπεποίθηση να συμμετέχουν 
καθημερινά σε δραστηριότητες και να δημιουργήσουν μια χαρούμενη ζωή. Με 
πορτοκαλί και μαύρο χρώμα στο σχεδιασμό αντιπροσωπεύει τη δύναμη και 
την προσωπικότητα της πρόθεσης. Ή ρυθμιζόμενη σχεδίαση του πνευματικού 
κυλίνδρου μπορεί να τελειοποιήσει την κάμψη του γόνατος και την ταχύτητα 
έκτασης χωρίς να επηρεάσει το φυσικό και σταθερό βάδισμα. 

Χαρακτηριστικά:
    Υψηλής απόδοσης πνευματικό σύστημα κύλινδρο
    Πολύ ελαφριά κατασκευή
    Οι αντιστάσεις της κάμψης και έκτασης ρυθμίζονται ανεξάρτητα 

Διατίθεται και με μηχανισμό κλειδώματος.

Ατσάλι
Βάρος άρθρωσης 578 gr
Μέγιστη γωνία κάμψης 110 °
Μέγιστο βάρος ασθενή 125 kg

Τιτάνιο
Βάρος άρθρωσης 380 gr
Μέγιστη γωνία κάμψης 110 °
Μέγιστο βάρος ασθενή 125 kg

Αυτή η άρθρωση γόνατος συνδυάζει σταθεροποιητικό μηχανισμό ελέγχου 
κατά την στάση μαζί με σχεδιασμό πνευματικού συστήματος και είναι 
κατασκευασμένη από ανθρακονήματα. Το ρυθμιζόμενο πνευματικό σύστημα 
κάνει το γόνατο μαλακό στη φάση αιώρησης. Ο μοναδικός σχεδιασμός φρένου 
που έχει, το καθιστά ανθεκτικό και πολύ ασφαλές στη χρήση. 

Χαρακτηριστικά
    Μηχανισμός φρένου εξαρτώμενος από το φορτίο(υπό την οπτική γωνία των 
15 μοιρών) 
    Πνευματικός έλεγχος φάσης αιώρησης
    Ανθεκτικότητα και σταθερότητα
    Κατασκευασμένο από ανθρακονήματα
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Άρθρωση γόνατος πνευματική TEHLIN TGK-
4P00AW

Άρθρωση γόνατος πνευματική TEHLIN TGK-
4P01P (ΜΙΝΙ)

Άρθρωση γόνατος πνευματική για 
απεξάρθρωση γόνατος TEHLIN TGK-4P

Άρθρωση γόνατος πνευματική μονοαξονική 
Ortotek ORT – 80

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

101278

101279

101280

101281
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Αυτή η άρθρωση γόνατος  προσφέρει ελαφριά, απαράμιλλη λειτουργικότητα 
και αντοχή για τον ενεργό, εξαιρετικά ενεργό χρήστη. Οι 4 άξονες εξασφαλίζουν 
αξεπέραστη απαλότητα κατά την βάδιση. Ή συσκευή και η πλήρης 
προσαρμοστικότητά της,  παρέχει μεταβλητό ρυθμό και βέλτιστο βάδισμα, ενώ 
παρέχει τον υψηλότερο βαθμό σε αισθητική. 

    Πνευματικός έλεγχος αιώρησης
    Πολύ ελαφριά κατασκευή από ανθρακονήματα
    Κατασκευή από ίνες άνθρακα
    Ύψος 260 χιλιοστά
    Βάρος 920g
    Μέγιστη γωνία κάμψης 130 μοίρες   
    Μέγιστο βάρος ασθενή 125kg 

Αυτή η τετραξονική άρθρωση γόνατος κατασκευασμένη από ανθρακονήματα, 
είναι ένας μοναδικός συνδυασμός εξελιγμένων λειτουργιών προηγμένης 
τεχνολογίας και κατάλληλη για τον ενεργό, έως και εξαιρετικά ενεργό χρήστη με 
απεξάρθρωση γόνατος. Εκτός από όλα τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματά  
της, προσφέρει μεγαλύτερη μείωση του ύψους της κνήμης σε καθιστή θέση 
και έχει σχεδιαστεί για να μειώσει το φαινόμενο της ανισότητας των μηρών, 
ώστε να παρέχει έναν υψηλό βαθμό αίσθησης και αισθητικής. Ή ευελιξία 
του, επιτρέπει ρυθμίσεις ώστε να παρέχει ακρίβεια σε μεταβλητό ρυθμό σε 
συνδυασμό με βέλτιστο βάδισμα για κάθε χρήστη.

    Πνευματικός έλεγχος φάσης αιώρησης
    Πολύ ελαφριά κατασκευή από ανθρακονήματα
    Ανθεκτικότητα και σταθερότητα 

Σχεδιασμένο σε 4 άξονες, το κέντρο περιστροφής βρίσκεται εγγύς και οπίσθια 
προς τον άξονα του γόνατος για να μειώσει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας, 
αυξάνοντας παράλληλα τον έλεγχο και τη σταθερότητα. Ή κατασκευή από 
ανθρακονήματα προσφέρει μια αναλογία βάρους-δύναμης που ξεπερνά 
ισχυρότερα κράματα. Οι άξονες εξασφαλίζουν αξεπέραστη απαλότητα κατά τη 
φάση αιώρησης. Το φάσμα προσαρμογής του παρέχει μεταβλητό ρυθμό με ένα 
βέλτιστο βάδισμα. 

Χαρακτηριστικά:
    Πνευματικός έλεγχος φάσης αιώρησης
    Πολύ ελαφριά κατασκευή από ανθρακονήματα
    Ανθεκτικότητα και σταθερότητα 

Ρυθμιζόμενη κάμψη – έκταση
Έλεγχος στάσης
Ρυθμιζόμενος μηχανισμός φρένου
Υποβοήθηση έκτασης
Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και τιτάνιο
Βάρος ασθενή μεχρι 100 kg
Βάρος γόνατος 943 gr
Κάμψη γόνατος έως 145 μοίρες
Για αθενείς με επίπεδο κινητικότητας 2-3
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Άρθρωση γόνατος πνευματική μονοαξονική 
Ortotek ORT-92

Άρθρωση γόνατος πνευματική τετραξονική 
Ortotek ORT – 65

Άρθρωση γόνατος πνευματική τετραξονική 
Ortotek ORT – 67

Άρθρωση γόνατος πνευματική τετραξονική για 
απεξέρθρωση γόνατος Ortotek ORT – 66

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

101282

101283

101284

101285 
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Ρυθμιζόμενη κάμψη – έκταση
Έλεγχος στάσης
Ρυθμιζόμενος μηχανισμός φρένου
Υποβοήθηση έκτασης
Κατασκευασμένο από αλουμίνιο
Βάρος ασθενή μεχρι 125 kg
Βάρος γόνατος 892 gr
Κάμψη γόνατος έως 145 μοίρες
Για αθενείς με επίπεδο κινητικότητας 2-3

Ρυθμιζόμενη κάμψη – έκταση
Πνευματικός έλεγχος κατά τη φάση αιώρησης
Έλεγχος στάσης
Ρυθμιζόμενος έλεγχος σταθερότητας
Υποβοήθηση έκτασης
Κατασκευασμένο από αλουμίνιο
Βάρος ασθενή μεχρι 100 kg
Βάρος γόνατος 650 gr
Κάμψη γόνατος έως 145 μοίρες
Για αθενείς με επίπεδο κινητικότητας 2-3

Ρυθμιζόμενη κάμψη – έκταση
Πνευματικός έλεγχος κατά τη φάση αιώρησης
Έλεγχος στάσης
Ρυθμιζόμενος έλεγχος σταθερότητας
Υποβοήθηση έκτασης
Κατασκευασμένο από αλουμίνιο
Βάρος ασθενή μεχρι 100 kg
Βάρος γόνατος 740 gr
Κάμψη γόνατος έως 145 μοίρες
Για αθενείς με επίπεδο κινητικότητας 2-3

Ρυθμιζόμενη κάμψη – έκταση
Πνευματικός έλεγχος κατά τη φάση αιώρησης
Έλεγχος στάσης
Ρυθμιζόμενος έλεγχος σταθερότητας
Υποβοήθηση έκτασης
Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και τιτάνιο
Βάρος ασθενή μεχρι 100 kg
Βάρος γόνατος 740 gr
Κάμψη γόνατος έως 150 μοίρες
Για αθενείς με επίπεδο κινητικότητας 2-3
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Άρθρωση γόνατος Τετραξονική

Άρθρωση γόνατος Τετραξονική για 
απεξάρθρωση

Άρθρωση γόνατος Τετραξονική Μηχανική

Άρθρωση γόνατος υδραυλική Fillauer ΝΚ-6

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

101287

101288

101289

101292
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Πολυκεντρική άρθρωση γόνατος με 4 άξονες.
Διατίθεται σε ατσάλι ή τιτάνιο.
 
Ατσάλι
Βάρος άρθρωσης 684 gr
Μέγιστη γωνία κάμψης 110 °
Μέγιστο βάρος ασθενή 125 kg

Τιτάνιο
Βάρος άρθρωσης 470 gr
Μέγιστη γωνία κάμψης 110 °
Μέγιστο βάρος ασθενή 125 kg

Πολυκεντρική άρθρωση γόνατος με 4 άξονες, από αλουμίνιο.

Βάρος άρθρωσης 507 gr
Μέγιστη γωνία κάμψης 165 °
Μέγιστο βάρος ασθενή 100 kg

Πολυκεντρική άρθρωση γόνατος με 4 άξονες από ατσάλι ή τιτάνιο.
Διατίθεται και με μηχανισμό κλειδώματος.

Ατσάλι
Βάρος άρθρωσης 880 gr
Μέγιστη γωνία κάμψης 110 °
Μέγιστο βάρος ασθενή 125 kg

Τιτάνιο
Βάρος άρθρωσης 688 gr
Μέγιστη γωνία κάμψης 110 °
Μέγιστο βάρος ασθενή 125 kg

Ή άρθρωση γόνατος NK6 προβλέπει και ρυθμίζει τις κινήσεις του χρήστη. 
    Ρυθμιζόμενη υδραυλική στάση κάμψης 
    Υψηλή σταθερότητα (δυναμική σταθεροποίηση) 
    Ρυθμιζόμενο σημείο ανίχνευσης 
    Χειροκίνητο κλείδωμα (προαιρετικό) 
    Υλικό: τιτάνιο και αλουμίνιο με σκελετό άνθρακα

Για χρήστες με χαμηλό έως υψηλό επίπεδο δραστηριότητας (2 - 4) 
    Μέγιστο Βάρος χρήστη 125 κιλά
    Βάρος 1290 γραμμάρια   
    Ύψος 156 χιλιοστά   
    Μέγιστη κάμψη 170 μοίρες
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Άρθρωση γόνατος υδραυλική Ortotek ORT – 93

Άρθρωση γόνατος υδραυλική Ortotek ORT – 95

Άρθρωση γόνατος υδραυλική TEHLIN XTR-X60

Πολυκεντρική προθετική άρθρωση ισχίου

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

101293

101294

101301

103188
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Ρυθμιζόμενη κάμψη – έκταση
Σύστημα φρένου
Έλεγχος στάσης
Υποβοήθηση έκτασης
Κατασκευασμένο από αλουμίνιο
Βάρος ασθενή μεχρι 100 kg
Βάρος γόνατος 886 gr
Κάμψη γόνατος έως 145 μοίρες
Για αθενείς με επίπεδο κινητικότητας 2-3

Υψηλή αντοχή και ανοξείδωτο ρουλεμάν ακριβείας μπορεί να αυξήσει την 
σταθερότητα και την αντοχή του προϊόντος. Ή ρυθμιζόμενη σχεδίαση του 
υδραυλικού κυλίνδρου μπορεί να τελειοποιηθεί για την κάμψη του γόνατος και 
την ταχύτητα έκτασης χωρίς να επηρεάσει το φυσικό και σταθερό βάδισμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
    Κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου και κράμα τιτανίου 
    Ύψος 273 χιλιοστά
    Βάρος 1060g
    Μέγιστη γωνία κάμψης 138 μοίρες
    Μέγιστο βάρος ασθενή 125kg 
    Μέγιστο βάρος ασθενή 100kg 
    Κατάλληλο για επίπεδα κινητικότητας 2 και 3

Ρυθμιζόμενη κάμψη – έκταση
Γωνία κάμψης κατά τη στάση 12 μοίρες
Υποβοήθηση έκτασης
Κατασκευασμένο  από αλουμίνιο
Βάρος ασθενή μεχρι 136 kg
Βάρος γόνατος 1035 gr
Κάμψη γόνατος έως 147 μοίρες
Για αθενείς με επίπεδο κινητικότητας 2-3-4

Προθετική άρθρωση ισχίου κατασκευασμένη από ατσάλι και αλουμίνιο.

    Μέγιστο βάρος ασθενή 125 κιλά
    Βάρος άρθρωσης 750 γραμμάρια
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Πρόθεση απεξάρθρωσης ισχίου

Προθετική άρθρωση ισχίου Fillauer Modular 
Hip Joint

Προθετική άρθρωση ισχίου απλή

Προθετική άρθρωση ισχίου από τιτάνιο με 
μεταλλικό έλασμα

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

103210

103238

103242

103243
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Αποτελείται από θήκη από ανθρακονήματα, άρθρωση ισχύου, συνδετικά 
εξαρτήματα τιτανίου, άρθρωση γόνατος, προθετικό πέλμα και αφρώδες 
διακοσμητική επικάλυψη.

Για την κατασκευή της πρόθεσης λαμβάνονται ειδικά μέτρα μέσω 
προπλάσματος.

Προθετική άρθρωση ισχίου κατασκευασμένη από ατσάλι και αλουμίνιο.

    Μέγιστο βάρος ασθενή 125 κιλά
    Βάρος άρθρωσης 888 γραμμάρια

Κατασκευή αλουμινίου με ρύθμιση 20 μοιρών. Μηχανισμός με ελατήριο.
Συμβατό με συστήματα πυλώνα 30 mm. 

Χαρακτηριστικά προϊόντος
    Υλικό: κράμα αλουμινίου 
    Συμβατό σύστημα πυλώνα 30 χιλιοστών 
    Προσαρμοστικότητα 20 μοίρες
    Εγγυήση 24 μήνες

Μέγιστο βάρος ασθενή 125 κιλά
Βάρος άρθρωσης 655 γραμμάρια
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Κάλτσα gel με πύρο

Κάλτσα gel με πύρο με πάχος εμπρός 6mm καί πίσω 
3 mm

Κάλτσα gel χωρίς πύρο 

Κάλτσα gel χωρίς πύρο με πάχος εμπρός 6mm καί 
πίσω 3 mm

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

117154

117174

117164

117179
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Μεγέθη : S (160 -200 mm)  , M (200 -240 mm) , L (240 -280 mm) , XL (280 -320 
mm) , XXL (320 mm - ) 
Πάχος : 3 mm ή 6 mm
Μήκος : 52 cm

Μεγέθη : S (160 -200 mm) , M (200 -240 mm)  , L (240 -280 mm) , XL (280 -320 
mm) , XXL (320 mm - ) 
Ή συγκεκριμένη κάλτσα έχει ανομοιόμορφο πάχος, στό πρόσθιο τμήμα είνει πιό 
παχιά, και πίσω πιό λεπτή
Πάχος : 6 mm εμπρόσθιο , 3 mm οπίσθιο
Μήκος : 52 cm

Κάλτσα Σιλικόνης Ossur Relax Cushion χωρίς 
πύρο

Επιγονατίδα gel

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

121474

117184

Ή Relax Cushion κάλτσα για κάτω από το γόνατο παρέχει ασφαλή ανάρτηση 
μεταξύ του κολοβώματος και της πρόθεσης. Ή σιλικόνη που χρησιμοποιείται 
είναι ιδιαίτερα φιλική προς το δέρμα και εύκολο να καθαριστεί ενώ το ύφασμα 
Umbrellan έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει τον πόνο - φάντασμα.

Οφέλη:
    Ή βέλτιστη συνοχή του μαλακού ιστού ανακουφίζει από την τάση στο 
κολόβωμα
    Σκληρή υφασμάτινη φόρμα για εύκολη εφαρμογή

Μεγέθη : S (160 -200 mm) , M (200 -240 mm)  , L (240 -280 mm) , XL (280 -320 
mm) , XXL (320 mm - )
Πάχος : 3 mm
Μήκος : 40 cm
Τα μεγέθη προκύπτουν από την μέτρηση της περιφέρειας του γόνατος



Τε
χν

ητ
ά 

Μ
έλ

η

233

Κατασκευάζονται ανα περίπτωση και εφαρμόζουν στο πρόσωπο με σκοπό να 
καλύψουν αισθητικά την απώλεια του συγκεκριμένου τμήματος.

Κατασκευάζονται ανά περίπτωση και εφαρμόζουν στο πρόσωπο με σκοπό να 
καλύψουν αισθητικά την απώλεια του συγκεκριμένου τμήματος.

Εφαρμόζετε στο πρόσωπο με σκοπό να καλύψει αισθητικά την απώλεια του 
συγκεκριμένου τμήματος.
Προκατασκευασμένο προϊόν με δυνατότητα μικρών αλλαγών.

Υπάρχει και η δυνατότητα ειδικής κατασκευής, εξολοκλήρου ανά περίπτωση.

Πρόθεση αυτιού

Κωδικός προϊόντος: 103211

Πρόθεση ματιού

Κωδικός προϊόντος: 103224

Πρόθεση μύτης

Κωδικός προϊόντος: 103229
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Τα σουτιέν μαστεκτομής είναι κατασκευασμένα με τα υψηλότερα πρότυπα. Ή Anita έχει παγκόσμια φήμη στο ότι προσφέρει 
προϊόντα με ιδανική προσαρμογή στο σώμα, απίστευτη άνεση και την βέλτιστη ποιότητα. Για αυτό τον λόγο κατασκευάζει τα 
πάντα αυτόνομα: από την πρώτη σχεδιαστική μολυβιά μέχρι την τελευταία ραφή!

Πανέμορφα, πρακτικά Σουτιέν Μαστεκτομής ελαφριάς ενίσχυσης από απαλή μικροΐνα. Με βαθιές εσωτερικές θήκες από 
διαφανή μικροΐνα που κρατούν τέλεια και την ασύμμετρη πρόθεση. Οι τιράντες τους είναι ελαστικές και ρυθμίζονται. Οι βάσης 
τους είναι ιδιαίτερα σταθερές με ρυθμιζόμενο κούμπωμα, δείχνει όμορφα μέσα από τη μπλούζα, το φόρεμά σας ή την επίσημη 
επαγγελματική σας αμφίεση. Τα περισσότερα σουτιέν είναι διαθέσιμα σε πάνω από πέντε χρώματα για να διαλέξετε!

Σουτιέν Μαστεκτομής

Φροντίδα:

Μην σιδερώνετε, μην χρησιμοποιείτε στεγνό καθάρισμα, μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό και πλύνετε σε ή κάτω από 40 ° C



Abra Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς Μπανέλες

Florence Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς Μπανέλες

Camy Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς Μπανέλες

Safina Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς Μπανέλες

Calmia Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς Μπανέλες

Nastasja Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς Μπανέλες

Fleur Σουτιέν Θηλασμού

Salvia Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς Μπανέλες με 
Μπροστινό Κούμπωμα

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

100023

100442

100368

100804

100342

100708

100440

100807
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Stella Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς Μπανέλες

Twin Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς Μπανέλες

Allie Σουτιέν Μαστεκτομής

Twin Shine Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς 
Μπανέλες

Aerelle Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς Μπανέλες

Xcontrol Αθλητικό Σουτιέν Μαστεκτομής

Annica Σουτιέν Μαστεκτομής με Μπροστινό 
Κούμπωμα

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

100831

100856

100031

100855

100026

100935

100153

Στα ακόλουθα σουτιέν, οι τιράντες είναι ρυθμιζόμενες και 
πολύ απαλές ετσι ώστε να μήν πληγιάζουν τους ώμους.



Fleur Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς Μπανέλες

Livia Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς Μπανέλες

Josephine Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς Μπανέλες

Mona Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς Μπανέλες

Isra Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς Μπανέλες με 
Μπροστινό Κούμπωμα

Malia Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς Μπανέλες

Lisa Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς Μπανέλες

Nice Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς Μπανέλες

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

100441

100581

100552

100633

100529

100584

100580

100718
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Safina Στηθόδεσμος Μαστεκτομής Χωρίς 
Μπανέλες

Vanella Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς Μπανέλες

Tonya Chic Σουτιέν Μαστεκτομής

Αθλητικό Σουτιέν Μαστεκτομής

Salvia Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς Μπανέλες

Vienna Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς Μπανέλες

Tonya Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς Μπανέλες

Βαμβακερό Σουτιέν Μαστεκτομής Χωρίς 
Μπανέλες

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

100805

100862

100841

100970

100806

100873

100842

101343
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Γάντι Fillauer ανδρικό/γυναικείο/παιδικό για 
διακοσμητική πρόθεση

Γάντι Fillauer για παλάμη Motion Control

Διακοσμητικά Γάντια για Ήλεκτρονική Παλάμη 
Ossur Touch Bionics i-limb

Ήλεκτρονική παιδική παλάμη Vincent Young

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

114717

114724

116258

101967

Προσφέρει φυσική, ρεαλιστική εμφάνιση.
Επιφάνεια micro -coating που δίνει χαμηλό συντελεστή τριβής στα ρούχα, 
αντιστέκεται στα σημάδια και καθαρίζεται εύκολα.
Μαλακή αφρώδης εσωτερική παλάμη, με ευέλικτα δάχτυλα, με σπείρωμα M12 
x 1,5 mm.
Οι ενισχυμένες (Reinforced hands) εσωτερικές παλάμες έχουν σύρμα στα 
δάχτυλα.
Οι σούπερ-ενισχυμένες εσωτερικές παλάμες (Super-reinforced) έχουν ράβδους 
σιδήρου και χάλυβα στα δάχτυλα.
6 μήνες εγγύηση.
Διαθέσιμο σε 16 χρώματα
Είναι διαθέσιμο σε: PVC standard, PVC expanded, MCV  standard,
MCV  expanded, Hard  PVC, MCS, Silicone

 Το i-limb skin natural είναι διαθέσιμο σε :
   -    Δεξί ή αριστερό
   -    Extra small , small (+ επιλογή γυναικείου) , medium
Το i-limb skin active/active TS είναι διαθέσιμο σε :
    -   Δεξί ή αριστερό
    -   Extra small , small , medium
     -   Λευκό ή μαύρο
Το i-limb skin contour/contour TS είναι διαθέσιμο σε :
     -   Δεξί ή αριστερό
     -   Extra small , small , medium
    -   Λευκό ή μαύρο

Σημείωση : για παλάμη large παραγγείλετε διακοσμητικό medium

Επιφάνεια micro-coating που δίνει χαμηλό συντελεστή τριβής στα ρούχα, 
αντιστέκεται στα σημάδια και καθαρίζεται εύκολα. Είναι διαθέσιμο σε: PVC 
standard, PVC expanded, MCV  standard, MCV  expanded

Μεγέθη:
Ανδρικο      - 7 1/4, 7 3/4, 8 1/4.
Γυναικείο   -  7 1/4, 7 3/4.
Παιδικό      - 6 3/4.

Διαθέσιμο σε 16 χρώματα.

Λόγω της μικρής αλλά στιβαρής κατασκευής του Vincent Hand, είμαστε σήμερα 
σε θέση να παρέχουμε παιδική παλάμη για ηλικία μεταξύ 5 και 15 ετών. Ειδικά 
σε αυτή την ηλικία μία πρόσθεση είναι χρήσιμη. Υπάρχει ανάγκη, αλλά προς 
το παρόν δεν υπάρχει κατάλληλη προσθετική λύση διαθέσιμη. Οι συμβατικές 
παιδικές προθέσεις παλάμης είναι πάρα πολύ μικρές για αυτή την ηλικιακή 
ομάδα, οι προθέσεις για ενληλικες από την άλλη είναι πάρα πολύ μεγάλες 
και με πολύ βάρος. Γι αυτό και το νέο σύστημα Vincent Young προσφέρει 
απίστευτες δυνατότητες!
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Ήλεκτρονική παλάμη FILLAUER Pro Hand Plus

Ήλεκτρονική παλάμη RSL Steeper Myo Electric 
Hand

Ήλεκτρονική παλάμη Vincent Evolution 2

Ήλεκτρονικός αγκώνας LTI Boston Digital Arm 
System

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

114706

121131

104253

101979

Ή ηλεκτρονική παλάμη ProHand είναι μία υψηλής αντοχής, ανθεκτική 
προθετική παλάμη, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορα συστήματα 
και σε συνδυασμό με πολλές επιλογές στον καρπό. Τα δάχτυλα είναι 
κατασκευασμένα από υψηλής αντοχής αλουμίνιο και χάλυβα ώστε να 
προσφέρουν μεγάλη δύναμη.
Τεχνικά χαρακτηριστικά :
Κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής αλουμίνιο.
Τεχνολογία που επιτρέπει στο χρήστη να κάνει προσαρμογές όλη την ημέρα.
Μεγάλη επιφάνεια αφής στα δάχτυλα.
Γρήγορη αποσύνδεση.
Ασφάλεια απελευθέρωσης.
Αδιάβροχο.
Το προϊόν είναι διαθέσιμο στα εξής μεγέθη : 7 1/4, 7 3/4, 8 1/4.

Μικρό, αποτελεσματικό και βραβευμένο.
Συνδυάζει μια μέχρι στιγμής ακατόρθωτη λειτουργικότητα με το μικρότερο 
βάρος και την πιο συμπαγή σχεδίαση στην κατηγορία των βιονικών προθέσεων 
χεριού.Αφού η VINCENT Systems παρουσίασε το πρώτο βιονικό χέρι με έξι 
κινητήρες και θα μπορούσε να συνδυάσει μοναδικές  κινητές ψηφιακές μονάδες 
με ένα πλήρως κινούμενο αντίχειρα για πρώτη φορά το 2009, τώρα η δεύτερη 
γενιά αυτής της παλάμης, είναι διαθέσιμη. Ο καινοτόμος πυρήνας της είναι ο 
μικρότερος και πιο ισχυρός, ο οποίος μπορεί να ελέγχεται ηλεκτρονικά με τη 
χρήση μυϊκών σημάτων του φέροντος την πρόθεση.
Συμπαγές, ελαφρύ, στιβαρό
Δυναμικό feedback
Πολυάριθμα σχέδια λαβής
Άμεση και εύκολη επιλογή λειτουργίας

Ένας ισχυρός μηχανισμός παρέχεται, δίνοντας μια δυναμική έξοδο στη λαβή 
κατάλληλη για τις περισσότερες καθημερινές εργασίες ρουτίνας.
Καινοτόμα, ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα παρέχουν μια επιλογή από 
εννέα λειτουργίες ελέγχου για το χέρι, οι οποίες επιλέγονται με έναν διακόπτη 
επιλογής. Το ενσωματωμένο σύστημα περιλαμβάνει επίσης μια ηλεκτρονική 
«αλλαγή ταχύτητας» που επιτρέπει στην δύναμη να αποθηκεύεται και να 
απελευθερώνεται στην πρώτη ζήτηση.
Παρέχει αποτελεσματικό έλεγχο και εξοικονόμηση ενέργειας.
Επιλογές καρπού:
Friction: τριβής (μη απσπώμενη - με δυνατότητα περιστροφής)
Thread: Με καλλώδιο (μη απσπώμενη - χωρίς δυνατότητα περιστροφής)
QWD: Γρήγορη Αποσύνδεση Καρπού (αποσπώμενη - με δυνατότητα 
περιστροφής)

Ο ηλεκτρονικός αγκώνας Boston Digital Arm System είναι ένας 
τροφοδοτούμενος αγκώνας, με ένα σύστημα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή. 
Αυτό το ψηφιακό σύστημα παρέχει μια «πλατφόρμα» για τον έλεγχο διαφόρων 
προσθετικών συσκευών άνω άκρων, όπως παλάμες, λαβίδες, περιστροφείς 
καρπού, ακόμη και ενεργοποιητές ώμου.
Αυτόματο κλείδωμα σε οποιαδήποτε θέση.
Γρήγορος. Ολοκληρώνει έναν πλήρη κύκλο σε 1,2 δευτερόλεπτα.
Έλεγχος έως 5 συσκευών ταυτόχρονα.
Ικανότητα επαναφόρτιση όλων των συσκευών από το βύσμα του αγκώνα.
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Μηχανικός αγκώνας RSL Steeper Automatic

Μηχανικός ώμος L.T.I.

Σύστημα Τροφοδοσίας Ήλεκτρονικής 
Πρόθεσης Άνω Άκρου Steeper S-Charge System

Υβριδικός αγκώνας CENTRI HYBRID ARM

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

104291

102531

121406

103728

Ένα από τα πιο ανθεκτικά συστήματα αγκώνα που διατίθενται σήμερα, ο 
αγκώνας RSLSteeper automatic είναι διαθέσιμος σε 3 μεγέθη, έχει 7 θέσεις 
κλειδώματος και, επίσης, ενσωματώνει δυνατότητα κλειδώματος περιστροφής 
βραχιονίου. Επιπλέον, παρέχεται ελεύθερη επιλογή ταλάντευσης.  

Ένα προκατασκευασμένο πλαστικοποιημένο αντιβράχιο είναι επίσης 
διαθέσιμο σε μια επιλογή από 4 αποχρώσεις και 4 διαμέτρους καρπού, για να 
ολοκληρωθεί η πρόσθεση, το οποίο συμπεριλαμβάνεται.

Το σύστημα S-Charge  είναι ένα φιλικό προς το χρήστη, ευέλικτο σύστημα 
εσωτερικής μπαταρίας με οθόνη OLED και μαγνητικό φορτιστή που 
τοποθετείται σε προθετικό αντιβράχιο. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να 
ενεργοποιεί, να απενεργοποιεί και να φορτίζει εύκολα την πρόθεση του ενώ 
παρακολουθεί με σιγουριά την κατάσταση ισχύος κατά τη χρήση.

Μπαταρίες 3,5 mm, καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο μέσα στην πρόθεση
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 2 εώς 4 μπαταρίες
Οι μπαταρίες παρέχουν από 1100 εώς 2200 mAh στην συσκευή
Πλήρης φόρτιση μέσα σε 4 ώρες
Μαγνητικός φορτιστής εύκολης αποσύνδεσης
OLED οθόνη που προβάλεται σε πραγματικό χρόνο η κατάσταση της μπαταρίας
Απλή χρήση με δύο κουμπιά

Ο μηχανικός ώμος L.T.I. παρέχει ελεύθερη κίνηση του χεριού, 36 θέσεις 
κλειδώματος, ρυθμιζόμενη απαγωγή/επαγωγή, και μηχανισμό κλειδώματος 
για να λειτουργεί κλειδωμένος ή με ελεύθερη κίνηση της άρθρωσης του 
ώμου. Με βάρος 134 g, είναι συμβατός με εξωσκελετικές ή ενδοσκελετικές 
προθέσεις και είναι εύκολο να τοποθετηθεί. Με τον μηχανισμό κλειδώματος και 
με κάθε τράβηγμα της συσκευής ελέγχου του, ο χρήστης έχει επιλογή μεταξύ 
κλειδωμένης άρθρωσης ώμου και ελεύθερης κίνησης.

To Hybrid Arm είναι ένας ευέλικτος, με υποβοήθηση ελατηρίου αγκώνας, 
που συνδυάζει την εύκολη λειτουργία με την ανθεκτική κατασκευή. Με 
ένα ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή, επιτρέπει στο χρήστη να ελέγχει το 
κλείδωμα της παλάμης και του αγκώνα ταυτόχρονα ή διαδοχικά.
Επιτρέπει στο χρήστη να ελέγχει το κλείδωμα της παλάμης και του αγκώνα 
ταυτόχρονα ή διαδοχικά. Ή μπαταρία ιόντων λιθίου του συστήματος είναι 
στάνταρ, μειώνοντας το συνολικό βάρος στα 763 γραμμάρια. 

Περιλαμβάνει προηγμένη τεχνολογία μικροεπεξεργαστών 
Επιτρέπει την εύκολη ρύθμιση από τον προσθετικό ή το χρήστη 
Μπορεί να λειτουργήσει μέσω EMG, Force, Sensor, Linear Potentiometer ή 
Touch Pads για εύκολη τοποθέτηση 
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Μέγεθος Αγκώνα Medium
11 Θέσεις Κλειδώματος
Διάμετρος: 6,1 εκ
Βάρος: 350 γρ
Επιλογή με εσωτερικό ή εξωτερικό 
καλώδιο
Επιλογή βαρέως τύπου
18 μήνες εγγύηση

Κλειδώνει σε οποιαδήποτε θέση, 
ξεκλειδώνει με ένα απλό τράβηγμα 
του καλωδίου.
Ρυθμιζόμενο εσωτερικό ελατήριο.
Ελαφριά, στιβαρή κατασκευή.
Εναλλακτική λύση χαμηλού κόστους.
Δεν απαιτείται συντήρηση.
Επιλογή θέσης καλωδίου.
18 μήνες εγγύηση.

Τέσσερα μεγέθη, από παιδικό έως 
ενηλίκων.
Επιλογή καλωδίου ή ελατηρίου.
Συμβατό με τα διακοσμητικά γάντια 
Elegance ™, είτε από PVC ή από 
σιλικόνη.
Διατίθεται σε 19 αποχρώσεις του 
δέρματος. 
Μια επιλογή από τις τρεις απολήξεις 
καλωδίων παρέχονται με τις επιλογές 
του καλωδίου έλξης.

Επιτρέπει τη χειροκίνητη τοποθέτηση 
του αντιβραχίου
Ρυθμιζόμενη αντίσταση αγκώνα
Επιλογή μεγέθους > small (διάμετρος 
5,1 εκ -βάρος 196 γρ) ,medium 
(διάμετρος 6,1 εκ - βάρος 350 γρ), 
standard (διάμετρος 7,1 εκ -βάρος 
420 γρ)

Στάνταρ Μέγεθος Αγκώνα
11 Θέσεις Κλειδώματος
Διάμετρος: 7,1 εκ
Βάρος: 420 γρ
Επιλογή με εσωτερικό ή εξωτερικό 
καλώδιο
18 μήνες εγγύηση

Στάνταρ Μέγεθος Αγκώνα
11 Θέσεις Κλειδώματος
Διάμετρος: 7,1 εκ
Βάρος: 420 γρ
Επιλογή με εσωτερικό ή εξωτερικό 
καλώδιο
18 μήνες εγγύηση

Στάνταρ Μέγεθος Αγκώνα
Βαρέως τύπου κατασκευή
Επιλογή με εσωτερικό ή εξωτερικό 
καλώδιο
8 Θέσεις Κλειδώματος
Διάμετρος: 7,1 εκ
Βάρος: 420 γρ
18 μήνες εγγύηση

Μηχανικός Αγκώνας Ε200

Μηχανική Παλάμη Fillauer Μηχανική παλάμη RSL Steeper Mechanical/
Spring Operated

Μηχανικός Αγκώνας E Friction Μηχανικός Αγκώνας E400

Μηχανικός Αγκώνας E400 Μηχανικός Αγκώνας E400HD

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

114713 121133

116702 116699

116699 116700

116698

Παιδικός Αγκώνας
Επιλογή με εσωτερικό ή εξωτερικό 
καλώδιο
10 Θέσεις Κλειδώματος
Διάμετρος: 5,1 εκ
Βάρος: 210 γρ
18 μήνες εγγύηση

Μηχανικός Αγκώνας Ε50 Child

Κωδικός προϊόντος: 116701



Τε
χν

ητ
ά 

Μ
έλ

η

243

Επιτρέπει το λύγισμα του καρπού +/- 
30 μοίρες.
3 θέσεις κλειδώματος.
Αποφορτίζει τις πιέσεις στην θήκη 
του χρήστη.
Ασφαλής λαβή.
Περιστροφή του καρπού παθητικά.

Είναι διαθέσιμο σε διάφορους 
χρωματισμούς και διαστάσεις, για 
παιδικό, γυναικείο, και ανδρικό.

Διατίθεται σε: PVC, Σιλικόνη
Καθώς και σε δύο τελειώματα: 
κανονικό, TrueFinish (με επιπλέον 
λεπτομέρεια στην όψη του 
δέρματος).
Επίσης διατίθεται σε: Παιδικό, 
Γυναικείο, Ανδρικό

Αναλογικός έλεγχος, γρήγορο 
άνοιγμα και κλείσιμο παλάμης
Ελαφρύ και κοντό
Μοναδική κίνηση καρπού - κίνηση 
παρόμοια με τη φυσική
Ο καρπός πωλείται ξεχωριστά
Διατίθεται σε ανδρικό – γυναικείο – 
παιδικό

Υψηλή ορατότητα
Τεχνολογία AutoCal επιτρέπει στο 
χρήστη να κάνει προσαρμογές όλη 
μέρα 
Μεγάλο άνοιγμα - 10,8 εκατοστά
Συμβατό με εξαρτήματα των 
περισσότερων κατασκευαστών
Γρήγορη αποσύνδεση
Ασφάλεια απελευθέρωσης 
Ανθεκτικό στο νερό
Διατίθεται με περιστροφικό καρπό

Επιτρέπει την περιστροφή του 
καρπού ηλεκτρονικά.
Τοποθετείται στο εσωτερικό της 
θήκης.
Αθόρυβο
Διπλάσια ταχύτητα από 
προηγούμενους περιστροφείς

Επιτρέπει την περιστροφή του 
καρπού ηλεκτρονικά.
Τοποθετείται στο εσωτερικό της 
παλάμης.
Αυξάνει το συνολικό μήκος της 
παλάμης κατά 5 εκατοστά.
Αθόρυβο.
Διπλάσια ταχύτητα από 
προηγούμενους περιστροφείς.

30 μοίρες κάμψη/έκταση.
Απλό κλείδωμα – ξεκλείδωμα σε 3 
θέσεις.
Πολύ ανθεκτικό και δυνατό.
Περιστροφή του καρπού παθητικά.

Καρπός FILLAUER Multi Flexion Wrist Μακρύ Διακοσμητικό Γάντι Steeper εώς 62cm

Διακοσμητικό Γάντι Steeper Ήλεκτρονική παλάμη CENTRI MYO Hand

Ήλεκτρονικός γάντζος Fillauer ProETD Plus Ήλεκτρονικός περιστροφέας καρπού FILLAUER In 
Arm Wrist Rotator

Ήλεκτρονικός περιστροφέας καρπού FILLAUER In 
Hand Wrist Rotator

Καρπός Centri Fillauer Wrist

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

121401 104252

104263 114709

114710 114711

114712 115522
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Παθητική (δεν απαιτείται καλώδιο)
Διάμετρος 1/2 “, με σπείρωμα
12 μήνες εγγύηση

Μήκος: 15 εκ
Πλάτος: 14 εκ
Βάρος: 96 γρ
Πάχος: 1,6 εκ
Πτυσσόμενα πτέρυγα μειώνουν την 
αντίσταση
Περιστρέφεται στην πρόθεση για 
διάφορα στυλ κολύμβησης
Παθητική, δεν απαιτείται καλώδιο
Διάμετρος 1/2 “ , με σπείρωμα
12 μήνες εγγύηση

Ευέλικτο, ισχυρό κατασκευασμένο 
από πολυουρεθάνη
Μοχλός στήριξης κατασκευασμένος 
από ατσάλι και αλουμίνιο
Ταιριάζει σε όλα τα τιμόνια
Γρήγορη και ελεγχόμενη σύνδεση και 
απελευθέρωση του συστήματος
Μήκος: 10,7 εκ
Πλάτος : 6,1 εκ
Ύψος: 8,4 εκ
Βάρος: 270 γρ.

Μήκος: 8,4 εκ
Πλάτος: 3,8 εκ
Βάρος: 298 γρ
Ή συσκευή σκι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί παθητικά χωρίς 
καλώδιο ή με καλώδιο
Σύστημα ταχείας αποσύνδεσης.
Προσαρμόζεται σε Μπατόν με 
διάμετρο από 0,60 “ έως 0,75 “

Συσκευή άνω άκρου Fillauer για κιθάρα Συσκευή άνω άκρου Fillauer για κολύμπι

Συσκευή άνω άκρου Fillauer για ποδηλασία Συσκευή άνω άκρου Fillauer για σκι

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

116720 116721

116722 116723

Κλείδωμα λαβής
Χωρίς ταχεία απελευθέρωση - 
στερεώνεται και παραμένει στη 
θέση του έως ότου απελευθερωθεί 
χειροκίνητα
Διάμετρος  1/2 “, με σπείρωμα
Μήκος: 9 εκατοστά
Πλάτος: 5 εκ
Βάρος: 709 γρ
Φορτίο: 750 κιλά
12 μήνες εγγύηση

Μήκος: 11 εκατοστά
Πλάτος: 7 εκατοστά
Βάρος: 340 γρ
Θετικά και με ασφάλεια ασφαλίζει 
το κουπί
Γρήγορη, χειροκίνητη απελευθέρωση
Πολύ καλός έλεγχος κουπιού
Ισχυρό και αξιόπιστο
Κατασκευή από συνθετικό πολυμερές 
και ανοξείδωτο υλικό
Διάμετρος 1/2 “ - με σπείρωμα

Δεν μαγνητίζεται
Ελαστική επένδυση στα δάχτυλα
Ύψος: 12,4 cm
Βάρος: 118 g

Διαθέσιμο σε: 
Model 12P – Child
Model 10P – Child
Model 10X – Child

Συσκευή άνω άκρου Fillauer για γυμναστήριο Συσκευή άνω άκρου Fillauer για καγιακ

Μηχανικός γάντζος από τιτάνιο Fillauer 5XTi 
Hook - Adult Large

Μηχανικός γάντζος παιδικός CENTRI Child

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

102529 102530

116718 116719
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Διαθέσιμο σε: 
Model 7  Adult Large
Model 3  Adult Medium
Model 6  Adult Large
Model 7LO Adult Large

Διαθέσιμο σε:
Model 555 Adult Large
Model 5XA Adult Large
Model 88X Adult Medium
Model 99X Adult Small
Model 99P Adult Small

Model 5  Adult Large 
Model SS-555 Adult Large
Model 5X  Adult Large
Model 8X  Adult Medium
Model 8  Adult Medium
APRL Voluntary  Adult Large
Sierra 2-Load Voluntary Opening: 
Adult Large 
Ή δύναμη του γάντζου ελέγχεται 
από επιλογέα που βρίσκεται στον 
αντίχειρα

Μηχανικός γάντζος Fillauer Work Adult

Μηχανικός γάντζος από αλουμίνιο Fillauer 
Aluminum Adult

Μηχανικός γάντζος από ατσάλι Fillauer Stainless 
Steel Adult

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

102526

102527 102528

Ένα χειροκίνητο προσθετικό σύστημα 
αγκώνα για ενήλικες, που παρέχεται 
πλήρες, με τον πήχη, και με επιλογή 
από τέσσερις αποχρώσεις του 
δέρματος.
Ή μονάδα αυτή έχει 5 θέσεις 
κλειδώματος και 100 μοίρες 
περιστροφής βραχιονίου, και μπορεί 
επίσης να ασφαλίζεται σε ελεύθερη 
θέση ταλάντευσης.

Μηχανικός αγκώνας RSL Steeper Manual

Κωδικός προϊόντος: 102525

Αφρώδες διακοσμητικό μηρού 
πλήρως διαμορφούμενο. 

Περιφέρεια γάμπας: 36/40/44 cm

Συνολικό μήκος 85/90 cm

Αφρώδες διακοσμητικό κνήμης 
πλήρως διαμορφούμενο.

Μήκος:48cm

Βάρος: 142 γρ
Παθητική, δεν απαιτείται καλώδιο
Διάμετρος 1/2 “, με σπείρωμα
12 μήνες εγγύηση

Το παραπάνω εξάρτημα τοποθετείται 
προαιρετικά μεταξύ θήκης και 
άρθρωσης γόνατος προκειμένου το 
κνημιαίο σκέλος της πρόθεσης να 
μπορεί να περιστραφεί.

Βοηθάει πολύ στη τοποθέτηση 
του υποδήματος αλλά και για την 
επιβίβαση σε αυτοκίνητο.

Αφρώδες διακοσμητικό μηρού με διαμόρφωση 
και τοποθέτησή του

Αφρώδες διακοσμητικό κνήμης με 
διαμόρφωση και τοποθέτησή του

Συσκευή άνω άκρου Fillauer για τύμπανα Συναρμογέας στρέψης

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

116724 103571

121567 121573



Μηριάια αντιστηρίγματα κνήμης με δέρμα

Κατασκευή μηριαίας θήκης

Κατασκευή κνημιαίας θήκης

 Ζώνη Στήριξης Πρόθεσης Μηρού Neoprene

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

121575

115442

115441

121064

Μεταλλικά αντιστηρίγματα με άρθρωση στο ύψος του γόνατος που 
προσαρμόζονται στην θήκη της κνημιάιας πρόθεσης. Επενδύονται με δέρμα και 
προσδένονται στο ύψος του μηρού με κορδόνι ή βέλκρο ή κλιπς.

Κατασκευάζονται ανά περίπτωση.

Κατασκευή θήκης πρόθεσης κνήμης, από ανθρακονήματα, 
συμπεριλαμβανομένου τον αντάπτορα σύνδεσης, προς αντικατάσταση 
υπάρχουσας θήκης, η και άλλους σκοπούς. Κατασκευάζετε ανά περίπτωση και 
κατόπιν γύψινου προπλάσματος.
Ή θήκη μπορεί να έχει δεύτερη εσωτερική μαλακιά θήκη, για ανάλογες 
περιπτώσεις, εσωτερική κάλτσα σιλικόνης με βαλβίδα αέρος για αναρρόφηση, η 
σφίχτηρα για πίρο.
Οι προθετικές θήκες μπορούνε να έχουν επίσης σύστημα αυξομείωσης του 
εμβαδού τους με διάφορους τρόπους, ανάλογα την περίπτωση μπορούμε να 
προτείνουμε αυτό που είναι πιο ενδεδειγμένο.

Οι παραπάνω επιλογές δεν συμπεριλαμβάνοντα

Κατασκευή θήκης πρόθεσης μηρού από ανθρακονήματα, 
συμπεριλαμβανομένου τον αντάπτορα σύνδεσης, προς αντικατάσταση 
υπάρχουσας θήκης, η και άλλους σκοπούς. Κατασκευάζετε ανά περίπτωση και 
κατόπιν γύψινου προπλάσματος.
Ή θήκη μπορεί να έχει δεύτερη εσωτερική μαλακιά θήκη, για ανάλογες 
περιπτώσεις, εσωτερική κάλτσα σιλικόνης με βαλβίδα αέρος για αναρρόφηση, η 
σφίχτηρα για πίρο.
Οι προθετικές θήκες μπορούνε να έχουν επίσης σύστημα αυξομείωσης του 
εμβαδού τους με διάφορους τρόπους, ανάλογα την περίπτωση μπορούμε να 
προτείνουμε αυτό που είναι πιο ενδεδειγμένο.

Οι παραπάνω επιλογές δεν συμπεριλαμβάνονται.

Χωρίς εσωτερική υφασματική επικάλυψη με σκοπό την πρόσφυση της ζώνης. Ή 
ζώνη ρυθμίζεται εμπρός και πίσω με Velcro και διαθέτει στο σημείο του γοφού 
τρύπα για καλύτερη εφαρμογή. Ή ζώνη είναι 12cm σε φάρδος.
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OI κάλοι μπορούν να αφαιρωθούν 
χρησιμοποιώντας την λίμα ποδιών. Ή 
εκτεταμένη λαβή με αντιολισθητική 
και καμπυλωτή σχεδίαση κάνει την 
αφαίρεση εύκολη, ακόμη και σε σημεία 
που είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Για 
καλύτερα αποτελέσματα, το εργαλείο 
απόξεσης πρέπει να χρησιμοποιείται σε 
ξηρό δέρμα. Χρησιμοποιήστε την λίμα 
πρώτα με την ανώμαλη επιφάνεια για να 
αφαιρέσετε τους καλούς. Στη συνέχεια, 
χρησιμοποιήστε την άλλη  πλευρά για 

ένα μαλακό και λείο τελίωμα. Εάν έχετε διαβήτη ή προβλήματα στην 
κυκλοφορία εματος, θα πρέπει πάντα να συμβουλευθείτε γιατρό πριν από 
τη χρήση.

Κατάλληλος για την κοπή των νυχιών 
σας. Έχει ένα μηχανισμό ελατηρίου, ο 
οποίος παρέχει μια μόχλευση. Μετά 
την κοπή, όταν σταματήσετε την πίεση, 
ο κόπτης ανοίγει αυτόματα. Αυτό 
βελτιώνει τον έλεγχο κατά την κοπή, 
ενώ δεν απαιτείται καμία δύναμη για 
να ανοίξει ο κόπτης. Οι αντιολισθητικές 
λαβές εξασφαλίζουν καλό κράτημα κατά 
την κοπή.

Έχει έναν μοχλό και έναν μηχανισμό 
ελατηρίου, που παρέχουν μόχλευση. 
Μετά την κοπή, όταν αφήσετε την 
πίεση, π νυχοκόπτης ανοίγει αυτόματα. 
Αυτό βελτιώνει τον έλεγχο ενώ κόβετε 
τα νύχια σας και καμία δύναμη δεν 
απαιτείται για να ανοίξει ο νυχοκόπτης. 
Ο αντιολισθητικός μοχλός εξασφαλίζει 
καλό κράτημα κατά την κοπή.

Κατάλληλο για άτομα με μειωμένη 
δύναμη στα χέρια τους ή για τους 
ανθρώπους που δεν έχουν αρκετό 
έλεγχο των μυών. Διαθέτει μια μεγάλη 
πλαστική λαβή, στερεωμένο σε βάση 
που δεν γλιστράει. Αυτές οι βεντούζες 
διασφαλίζουν ότι κατά τη χρήση, η 
κουρευτική μηχανή παραμένει στη θέση 
του. Ή πλαστική χειρολαβή συνδέεται 
με τον κόφτη από ανοξείδωτο χάλυβα, 
το οποίο απλοποιεί τη κοπή των νυχιών. 
Ή κουρευτική μηχανή έχει λυγισμένα 

κοφτερές λεπίδες και ένα πτυσσόμενο αρχείο.

Ή λίμα διαθέτει αντιολισθητική λαβή, 
που προσφέρει καλύτερο κράτημα. 
Έχει μία χοντρή και μία μαλακή πλευρά 
για τη σωστή φροντίδα των νυχιών. 
Γεμίζει τα κενά των νυχιών εμποδίζοντας 
τον διαχωρισμό και το σπάσιμο τους, 
κρατώντας τα έτσι υγιή.

Σχεδιασμένο για να βοηθήσει τα άτομα 
με πρησμένες αρθρώσεις των δακτύλων 
ή με δυσκολίες κάμψης. Ή άνετη λαβή 
του, επιτρέπει την χρήση της δύναμης 
και του ελέγχου ολόκληρου του χεριού. 
Ο μεγάλος κορμός της λεπίδας, από 
ανοξείδωτο χάλυβα, μειώνει το τέντωμα 
και το σκύψιμο που απαιτείται για να 
φτάσετε το πόδι σας. Ή εργονομική 
γωνία που έχει η λεπίδα κρατά τον καρπό 
σε θέση χωρίς κάμψη, ενώ η οδοντωτή 
άκρη κρατάει τη λεπίδα σταθερή κατά το 

κόψιμο και έτσι το ψαλίδι δεν μπορεί να γλιστρήσει.

Νυχοκόπτης με εργονομικό μοχλό

Λίμα Ποδιών

Κόφτης νυχιών με λαβές

Ψαλίδι νυχιών

Νυχοκόπτης με βάση

Λίμα νυχιών 2 όψεων Vitility

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

102832

102331

103889

100898

100895

102833
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Δέστρα συγκράτησης Neoprene θερμού-
ψυχρού επιθέματος

Υποβρύχιο τραμπολίνο υδροθεραπείας

Jelly χειροθεραπείας

Στρώμα γυμναστικής 200 x 100 εκ

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

101492

119441

100531

115629

Ή δέστρα συγκράτησης θερμού-ψυχρού επιθέματος είναι Κατασκευασμένη 
από Neoprene και διαθέτει αυτοκόλλητο κλείσιμο. Εχει την δυνατότητα να 
προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος,

Διαθέτει θήκη με επίθεμα Gel, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
κρυοθεραπεία ή θερμοθεραπεία.
Διατίθεται σε ένα μέγεθος.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ασκήσεις αποκατάστασης και για την ενίσχυση 
της ικανότητας πιασίματος, για τα δάχτυλα και τα χέρια.

Διατίθεται σε τρεις διαφορετικούς τύπους: Μαλακό, Μέτριο, Σφιχτό.

Το Eurotramp επανάγει τον τομέα της γυμναστικής aqua!
Το υποβρύχιο τραμπολίνο, ποιοτικά πολύ υψηλής αξίας, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους σε συνδυασμό με βοηθήματα 
εκπαίδευσης (για παράδειγμα βάρη, μπαστούνια) και υπόσχεται 
αποτελεσματική γυμναστική και 100% διασκέδαση. Εκτός από την περιοχή 
aqua-fitness, το υποβρύχιο τραμπολίνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
εκπαίδευση, θεραπεία και διασκέδαση παιχνιδιών.
Σημαντικό: Για να εξασφαλιστεί η σταθερή στάση στα πατώματα της πισίνας, το 
υποβρύχιο τραμπολίνο έχει τέσσερα φτερά βεντούζας.
Ελέγξτε εκ των προτέρων αν αυτός ο τύπος επιφάνειας επαφής είναι 
κατάλληλος για το δάπεδο της πισίνας σας (τα πλακάκια μωσαϊκού δεν είναι 
κατάλληλα για παράδειγμα).

Στρώμα γυμναστικής κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό πολυουραιθάνης 
30 κιλά / μ3, εξωτερικό κάλυμμα PVC, που εξασφαλίζει καλή απορρόφηση των 
κραδασμών, με αυτοκόλλητες γωνίες, έγκριση RGF. 
Διαστάσεις: 200 x 100 x 10 (Υ x Π X Π) εκ.
Κατασκευάζεται και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.
Το στρώμα είναι κατάλληλο για σχολεία, γυμναστήρια, αίθουσες fitness ή για 
το σπίτι.
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Ή χρήση της συνίσταται κυρίως για 
εσωτερική χρήση, ακόμα και σε μικρούς 
χώρους. Ή καρέκλα Integra είναι 
διαθέσιμη σε 3 εκδόσεις για να μπορείτε 
να επιλέξετε εκείνη που καλύπτει 
περισσότερο τις ανάγκες σας. 

Integra M: Ή Integra M διαθέτει μηχανική 
κλίση μέσο το κυλίνδρου ασφάλισης. 

Integra M.T: H Integra Μ.Τ διαθέτει και 
αυτή μηχανική κλίση όπως η Integra 

M. Επιπροσθέτως διαθέτει και ενσωματωμένο ηλεκτρικό μηχανισμό 
καθίσματος για βοήθημα στο σήκωμα.

Integra E.T: Ή Integra E.T διαθέτει ηλεκτρική κλίση με τηλεχειριστήριο 
και ενσωματωμένο ηλεκτρικό μηχανισμό καθίσματος για βοήθημα στο 
σήκωμα.

Αναπαυτική και ταυτόχρονα 
λειτουργική πολυθρόνα, απαραίτητη 
για άτομα μεγάλης ηλικίας ή με κινητικά 
προβλήματα. Ή πολυθρόνα διαθέτει 
εξαιρετικό ύφασμα, το οποίο μπορεί 
να πλυθεί στους 30 βαθμούς Κελσίου. 
Διαθέτει λιγότερα σημεία πιέσεων, 
είναι αδιάβροχη και τα κομμάτια της 
είναι αποσπώμενα για καθαρισμό, 
αντικατάσταση καθώς και εύκολη 
πρόσβαση στο χρήστη. Κατάλληλη για 
ασθενείς που βρίσκονται σε κατάσταση 

μεγάλου πόνου.
Διατίθεται σε μαύρο, καφέ, γκρι χρώμα.
Κυκλοφορεί και σε ηλεκτρονική έκδοση με 1 ή 2 μοτέρ για ξέγνοιαστες 
στιγμές χαλάρωσης,για ηλεκτρική ανάκληση και για εύκολη μετακίνηση 
μέσα στο σπίτι.

Το Επαναδιαμορφούμενo ορθοπεδικό 
πούφ έχει την δυνατότητα να 
επαναδιαμορφόνετε το σχήμα του όσες 
φορές χρειαστεί.
Το μαξιλάρι διαθέτει εσωτερικά 
μεταφερόμενο υλικό το οποίο 
σταθεροποιείτε στην επιθυμητή θέση 
αφαιρώντας σταδιακά τον αέρα 
απο το εσωτερικό του. Κατά την διάρκεια 
της αναρρόφησης διαμορφώνουμε με τα 
χέρια μας το επιθυμητό σχήμα με σκοπό 
να προσφέρει  σωστή ανατομική θέση.

Μέγιστο βάρος σώματος 130 kg
Κάθε BEANSEAT είναι εξοπλισμένο με:
Ήλεκτρική αντλία
Προστατευτική τσάντα
 Size      A     B      C     D     
M 60 80 50 40  
L 70 100 70 50  

H πολυθρόνα Selectis είναι κατάλληλη 
για εξωτερική χρήση και για μεγάλα 
ταξίδια. Διαθέσιμη σε 3 μοντέλα για να 
επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει.

Selectis M
Ή Selects M διαθέτει μηχανική κλίση 
μέσο το κυλίνδρου ασφάλισης. 

Selectis M.T
H Selectis Μ.Τ διαθέτει και αυτή 
μηχανική κλίση όπως η Selectis M. 

Επιπροσθέτως διαθέτει και ενσωματωμένο ηλεκτρικό μηχανισμό 
καθίσματος για βοήθημα στο σήκωμα.

Selectis E.T
Ή Selectis E.T διαθέτει ηλεκτρική κλίση με τηλεχειριστήριο και 
ενσωματωμένο ηλεκτρικό μηχανισμό καθίσματος για βοήθημα στο 
σήκωμα.

Το κάθισμα διαθέτει:
Εύκολη πρόσβαση στο χρήστη για 
τη φαρμακευτική του αγωγή και τη 
καλύτερη του φροντίδα
Εύκολη αφαίρεση και αντικατάσταση των 
εξαρτημάτων του καθίσματος (μαξιλάρια, 
δίσκος)
Αυτονομία ασθενή
Συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας
Αυξομείωση των σημείων πίεσης

Διαστάσεις πολυθρόνας No Stress:
    Πλάτος : 53 cm.
    Βάθος : 50 cm.
    Ύψος καθίσματος: 115 cm.
    Ύψος καθίσματος από το έδαφος: 48 cm.

Διατίθεται σε άσπρο, γκρι χρώμα. 
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 110kg.

Προσφέρει διάφορους τύπους κλίσης με 
βελτιστοποιημένα μηχανικά συστήματα.

Χαρακτηριστικά τύπου Β : Χάρη σε μια 
σκανδάλη τοποθετημένη σε μία από 
τις πλευρικές λαβές, και ακριβώς στο 
επιθυμητό επίπεδο, ο χρήστης μπορεί 
να έχει την επιθυμητή κλίση. Ένα άλλο 
πρόσωπο μπορεί επίσης να κάνει την 
κλίση του κελύφους αν η σκανδάλη 
είναι τοποθετημένη στην χειρολαβή 
(προαιρετικά).

Χαρακτηριστικά τύπου C: Ή κλίση του κελύφους είναι ηλεκτρική και ο 
χρήστης μπορεί πολύ εύκολα να χειριστεί το τηλεχειριστήριο 2 κουμπιών.

Χαρακτηριστικά τύπου D: Εξοπλισμένο με το βοήθημα ανύψωσης. 
Επειδή η μεταφορά ενός ασθενούς μέσα και έξω από μια καρέκλα 
αποτελεί συχνά ένα πρόβλημα γι ‘αυτόν ή για τους συγγενείς ή και τους 
φροντιστές, το βοήθημα ανύψωσης προσφέρει περισσότερη ασφάλεια 

Πολυθρόνα Cocoon με ηλεκτρική ανάκλιση

Καρέκλα με πλαϊνά Integra

Επαναδιαμορφούμενo ορθοπεδικό πούφ

Πολυθρόνα No Stress με ηλεκτρική ανάκλιση

Καρέκλα με πλαϊνά Selectis

Καρέκλα με πλαϊνά “Princeps”

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:Κωδικός προϊόντος:

115113

115293

120567

121342

115290

120561
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Ζυγαριά με αναστημόμετρο μηχανική MDW 
160M

Καρέκλα ζυγός MCW 300kg

Ζυγός πλατφόρμα PTM 500

Ανατομική καρέκλα πουφ P-pod

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

120470

120465

120493

115379

Ή Ζυγαριά με αναστημόμετρο MDW 160M  είναι κατάλληλη για πολλές ιατρικές 
και αθλητικές εφαρμογές όπως τα γυμναστήρια, τα ιατρικά γραφεία και τα 
νοσοκομεία. Έχουν ένα ανθεκτικό σχέδιο και κατασκευή με μεταλλική βάση και 
πλατφόρμα ζύγισης αντιολισθητική. Ή MDW 160M είναι μια μηχανική ζυγαριά 
που διαθέτει τροχούς για εύκολη κινητικότητα και ένα αντίβαρο που δείχνει το 
βάρος με ακρίβεια. Διαθέτει επίσης ρυθμιζόμενη ράβδο ύψους για να πάρει 
γρήγορα ο χρήστης πέρα από το βάρος και το ύψος του.

Πλατφόρμα προσθαφαιρούμενη για εύκολο καθάρισμα
Ύψος μέτρησης: Εύρος: 60 cm έως 210 cm
Μέγιστο βάρος χρήστη 160kg
Βάρος ζυγαριάς 15kg
Συνολικές διαστάσεις: 53cm x 27,5cm x 1485cm (πλάτος x βάθος x ύψος)

Επιτρέπει στους ιατρικούς επαγγελματίες και μη,  να συλλέγουν μετρήσεις 
βάρους και ΒΜΙ (δείκτης μάζας σώματος) ατόμων με περιορισμένη 
κινητικότητα. Είναι μια ανθεκτική κατασκευή, αντέχει έως 300kg βάρος χρήστη. 
Οι περιστρεφόμενοι τροχοί επιτρέπουν στην καρέκλα να μετακινηθεί και να 
μεταφερθεί εύκολα στην ιδανική θέση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Διαθέτει οθόνη LCD
Μπαταρία Εσωτερική, επαναφορτιζόμενη 6V 4Ah, διάρκεια 50 ώρες
Μέγιστη μέτρηση 300 kg
Ελάχιστη μέτρηση 2 kg 
Βάρος Καρέκλα-ζυγός 25 kg
Συνολική διάσταση 67,5cm x 87,5cm x 95 cm

O Ζυγός πλατφόρμα PTM διαθέτει βάση χαμηλή με ειδική ράμπα και απ’ τις δύο 
πλευρές για εύκολη πρόσβαση αμαξιδίων.
Κατάλληλο για χρήση σε αποθήκες ή ιατρικές εγκαταστάσεις, είναι ιδανική για 
τον έλεγχο του βάρους ασθενών πάνω σε αναπηρικό αμαξίδιο.
Το PTM διαθέτει επιφάνεια από ανοξείδωτο ατσάλι και παρέχει καλή 
πρόσφυση. Οι λαβές και οι τροχοί επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά του.

Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Διάρκεια μπαταρίας περίπου 70 ώρες
Βάρος ράμπας 36kg
Μέγιστο βάρος χρήστη μαζί με αμαξίδιο 500kg
 Συνολικές διαστάσεις πλατφόρμας: 1020cm x80.3cm x 75cm (πλάτος x βάθος x 
ύψος)

Ή μόνη καρέκλα τύπου πουφ με στήριξη πλάτης. Είναι διαθέσιμη είτε με stan-
dard κάθισμα, είτε με ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα ανάλογα το άτομο.
Δίνει την ευκαιρία σε άτομα που είναι σε καροτσάκια, να περνάνε χρόνο χωρίς 
το καροτσάκι τους και να χαλαρώνουν στο σπίτι τους. Είναι ελαφριά και μπορεί 
να μετακινηθεί εύκολα στους χώρους του σπιτιού.Τα καλύμματα αφαιρούνται 
χωρίς κόπο έτσι ώστε να μπορούν να πλυθούν.

 Βάθος καθίσματος Πλάτος
XSMALL 22,80cm  25,40cm
SMALL 29,20cm  26cm
MEDIUM 33cm  31cm
LARGE 35cm  36cm
XLARGE 43cm  42cm
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Ερωτικό τραμπολίνο

Ιμάντας μηρών

Καρέκλα love chair

Μαξιλάρι “παγόβουνο”

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

Κωδικός προϊόντος:

101814

102030

115048

102353

Το ερωτικό τραμπολίνο είναι ένα κάθισμα που ενεργοποιείται με ελαφριά 
αναπήδηση, επιτρέποντας στο άτομο με αναπηρία να πετύχει μεγαλύτερη 
κινητικότητα κατά τη διάρκεια της επαφής.
Τώρα τα άτομα με αναπηρία αποκτούν ενεργητικό ρόλο στον έρωτα. 

 Ή καρέκλα love chair μπορεί να δώσει την ευκαιρία σε άτομα που κινούνται 
με αναπηρικά αμαξίδια ή έχουν περιορισμένες κινητικές δεξιότητες να 
απολαύσουν την ερωτική τους ζωή. 

Έχει ρυθμιζόμενο ύψος, ανάλογα το άτομο που την χρησιμοποιεί, και την 
δυνατότητα αλλαγή της γωνίας της συσκευής. Το σετ περιλαμβάνει την καρέκλα, 
για το άτομο με τις κινητικές δυσκολίες και τον καναπέ που απευθύνετε στον 
παρτενέρ. 

Έχετε επίσης την δυνατότητα να αγοράσετε τα προϊόντα ξεχωριστά.

Ο ιμάντας τοποθετείται γύρω από το λαιμό και τα άκρα του δένονται γύρω από 
τους μηρούς.
Αυτό βοηθά να διατηρήσετε μια όρθια στάση κορμού, με τους μηρούς σε 
σχετική διάσταση, για πιο εύκολη διείσδυση.
Με προσεκτική τοποθέτηση των ποδιών, για καλύτερη ισορροπία, απαιτείται 
ελάχιστος κινητικός έλεγχος για ερωτική συνεύρεση.
Κατασκευάζεται από δέρμα υψηλής ποιότητας.
Το μήκος ρυθμίζεται με μεταλλικές αγκράφες.

Το μαξιλάρι παγόβουνο είναι κατάλληλο για ανθρώπους με πόνους στη πλάτη 
και γυναίκες που δυσκολεύονται να φτάσουν σε οργασμό.

Μπορείτε να επιλέγετε επένδυση από:
Αναπνέον αδιάβροχο υλικό από μικροΐνες, με πολύ απαλή αίσθηση κατά την 
επαφή με το σώμα, πλενόμενο στους 95 βαθμούς. Ή επένδυση αυτή διατίθεται 
μόνο σε λευκό χρώμα.
Δερματίνη με επιλογή χρωμάτων από λευκό, μπλε και κόκκινο.

Διαστάσεις: 35 x 35 x 20 (ύψος) cm
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