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ΚΝΗΜΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Μια νέα καινοτομία που προσφέρει άνεση και ευελιξία. Ταιριάζει 

απευθείας σε κολόβωμα, όπως ένα δεύτερο δέρμα, με την δυνατότητα όλα 

να μπορούν να γίνουν μόνο σε ένα ραντεβού. Εάν το κολόβωμα του 

ασθενούς αλλάξει, το ίδιο κάνει και η θήκη. Είναι κατασκευασμένη με ένα 

καινοτόμο θερμοπλαστικό υλικό που του επιτρέπει να 

επαναδιαμορφώνεται για απόλυτη άνεση και εφαρμογή ανά πάσα στιγμή. 

Σχεδιασμένο έτσι ώστε η τοποθέτηση μπορεί να γίνει οπουδήποτε και με 

τη βέλτιστη απόδοση, προκειμένου η αποκατάσταση να μπορεί να 

ξεκινήσει αμέσως. Με την προσαρμογή των αλλαγών όγκου σε όλη τη 

φάση ανάκτησης, παρέχει μέγιστη άνεση. Τώρα οι ακρωτηριασμένοι 

μπορούν να βασίζονται σε μια μόνο θήκη για όσο θέλουν και να 

περπατούν ξανά με αυτοπεποίθηση.  

 

http://www.kifidis-orthopedics.gr/
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ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ασφάλιση με αναρρόφηση και βαλβίδα 

Η αναρρόφηση με βαλβίδα είναι μια μορφή συστήματος ασφάλισης του κολοβώματος με κενό αέρος. 

Η αναρρόφηση με βαλβίδα προσφέρει μεγάλη άνεση και αξιοπιστία για ακρωτηριασμένους. Αυτό το 

σύστημα προσφέρει μια άνετη εφαρμογή χωρίς να οδηγεί σε περιοχές υψηλής πίεσης. Χρησιμοποιείται 

με επιγονατίδα σιλικόνης. 

 

 

 

 

 

 

 

Ασφάλιση με πείρο 

Είναι ένα σύστημα ασφάλισης του κολοβώματος με πείρο. Ο πείρος ασφαλίζει σε έναν ειδικό 

αντάπτορα στο κάτω μέρος της θήκης. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για την επιγονατίδα, και επιτρέπει 

την εφαρμογή και αφαίρεση με  μηχανισμό γρήγορης απελευθέρωσης. 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

AMEΣΟΤΗΤΑ 

Διαπλάθεται απευθείας στο κολόβωμα, βελτιώνοντας τη 

διαδικασία τοποθέτησης σε μερικά απλά βήματα και 

μειώνοντας σημαντικά το περιθώριο σφάλματος. 

 

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
 
Αναδιαμορφώστε ολόκληρη η θήκη έως και 10 φορές. Απλώς 

επαναλάβετε τη διαδικασία εφαρμογής για ένα εντελώς νέο σχήμα 

ή κάντε τοπικές ρυθμίσεις ανάλογα με τις αλλαγές του όγκου του 

κολοβώματος.  

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ 

Εξυπηρετήστε τους ασθενείς σας οπουδήποτε. Τα απαραίτητα 

χωράνε σε μια μικρή τσάντα, ώστε η εφαρμογή σας να μπορεί να 

γίνει οπουδήποτε. Τα εξαρτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

όπου υπάρχει ρεύμα, σε νοσοκομείο, στο σπίτι του ασθενούς, ακόμη 

και απομακρυσμένες περιοχές. 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΝΗΜΙΑΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΕ 1 ΩΡΑ 
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ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
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