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Model 301

Poduszka Frejki z dodatkowym pokrowcem
kod NFZ: J.044.01

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Dodatkowy pokrowiec pozwala na utrzymanie poduszki w nienagannej czystoœci.
Stosowany do utrzymania nó¿ek dziecka w zgiêciu i odwiedzeniu ud w stawach biodrowych w przypadkach:
- wrodzonej wiotkoœci stawów biodrowych,
- przykurczy w obrêbie stawów biodrowych,
- dysplazji stawów biodrowych,
Szerokoœæ: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 cm
- do leczenia wrodzonego zwichniêcia stawów biodrowych.

Wyrób medyczny
klasy I

Model 303

Poduszka Frejki z klinami

Zastosowanie i w³aœciwoœci:

kod NFZ: J.044.01

Modyfikacja polegaj¹ca na zastosowaniu klinów z g¹bki umo¿liwiaj¹cych ustawienie koñczyn dolnych
pod wiêkszym lub mniejszym k¹tem.
Stosowana do utrzymania nó¿ek dziecka w zgiêciu i odwiedzeniu ud w stawach biodrowych w przypadkach:
- wrodzonej wiotkoœci stawów biodrowych,
- przykurczy w obrêbie stawów biodrowych,
- dysplazji stawów biodrowych,
- do leczenia wrodzonego zwichniêcia stawów biodrowych
Szerokoœæ: 16, 18, 20, 22, 24 cm

Wyrób medyczny
klasy I

str. 1

Model 304

Poduszka Frejki - odwodz¹ca
kod NFZ: J.044.01

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Stosowany do utrzymania nó¿ek dziecka w zgiêciu i odwiedzeniu ud w stawach biodrowych w przypadkach:
- wrodzonej wiotkoœci stawów biodrowych,
- przykurczy w obrêbie stawów biodrowych,
- dysplazji stawów biodrowych,
- do leczenia wrodzonego zwichniêcia stawów biodrowych.
Szerokoœæ: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 cm

Wyrób medyczny
klasy I

Model 305

Poduszka Frejki bez dodatkowego pokrowca

Zastosowanie i w³aœciwoœci:

kod NFZ: J.044.01

Stosowany do utrzymania nó¿ek dziecka w zgiêciu i odwiedzeniu ud w stawach biodrowych w przypadkach:
- wrodzonej wiotkoœci stawów biodrowych,
- przykurczy w obrêbie stawów biodrowych,
- dysplazji stawów biodrowych,
Szerokoœæ: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 cm
- do leczenia wrodzonego zwichniêcia stawów biodrowych.

Wyrób medyczny
klasy I

str. 2

Model 140

Poduszka dla dzieci w kszta³cie rogala - ma³a

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Poduszka w kszta³cie rogala poprzez swój kszta³t i wype³nienie granulatem styropianowym idealnie dopasowuje siê
do cia³a dziecka. Pomaga dziecku w nauce siedzenia u³atwiaj¹c mu utrzymanie odpowiedniej pozycji.
Znacznie u³atwia karmienie poprzez bezpieczne podparcie g³owy.
Zapewnia komfort dziecku w czasie zabawy zabezpiecza je przed przewróceniem siê na plecy czy bok.
U³atwia dziecku bezpieczne i wygodne obserwowanie otoczenia, oraz lepszy kontakt z rodzicem.
Wype³nienie - granulat styropianowy, pokrowiec - tkanina bawe³niana.

Model 141

Wymiary:
50cm x 45cm – rogal ma³y

Poduszka dla dzieci w kszta³cie rogala - du¿a

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Poduszka w kszta³cie rogala poprzez swój kszta³t i wype³nienie granulatem styropianowym idealnie dopasowuje siê
do cia³a dziecka. Pomaga dziecku w nauce siedzenia u³atwiaj¹c mu utrzymanie odpowiedniej pozycji.
Znacznie u³atwia karmienie poprzez bezpieczne podparcie g³owy.
Zapewnia komfort dziecku w czasie zabawy zabezpiecza je przed przewróceniem siê na plecy czy bok.
U³atwia dziecku bezpieczne i wygodne obserwowanie otoczenia, oraz lepszy kontakt z rodzicem.
Wype³nienie - granulat styropianowy, pokrowiec - tkanina bawe³niana.

str. 4

Wymiary:
65cm x 55cm – rogal du¿y

Model 001

Ko³nierz “Schanza”
kod NFZ: M.062.00

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Stosowany do czêœciowego ograniczenia ruchu w obrêbie szyjnego odcinka krêgos³upa w przypadku zespo³ów bólowych
spowodowanych zmianami reumatycznymi, zwyrodnieniowymi i zniekszta³caj¹cymi. Szczególnie przydatny w ortotyce
nag³ych przypadków, nie wymagaj¹cych indywidualnego wykonania wyrobu. Prosty w zastosowaniu.
Bardzo pomocny dla osób w starszym wieku.
Pow³oka: bawe³na 100%.

Wyrób medyczny
klasy I

Model 003

Ko³nierz “Florida”

Zastosowanie i w³aœciwoœci:

kod NFZ: M.061.00

Stosowany do czêœciowego odci¹¿enia i unieruchomienia krêgos³upa w odcinku szyjnym przy zmianach zniekszta³caj¹cych
zwyrodnieniowych i dyskopatiach. Prosty w zastosowaniu. Szczególnie przydatny w ortotyce nag³ych przypadków,
nie wymagaj¹cych indywidualnego wykonania wyrobu.
Pow³oka: bawe³na 100%.

Wyrób medyczny
klasy I

str. 5

Model 136

Poduszka profilowana pod g³owê

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Poduszka profilowana utrzymuje krêgos³up szyjny w linii prostej. Dobrze dostosowuje siê do cia³a i równomiernie rozk³ada
nacisk g³owy na poduszkê, dziêki czemu w znacznym stopniu zmniejsza siê nacisk na po³¹czenia krêgów szyjnych
i na napiêcia miêœni przy ró¿nych u³o¿eniach cia³a podczas snu. Poduszka zwiêksza komfort snu, zapobiega bólom szyi,
ramion, zmniejsza te¿ dolegliwoœci zwi¹zane z bólem ca³ego krêgos³upa. Poduszka wykonana jest z gêstej pianki elastycznej
z efektem pamiêci kszta³tu, a pokrowiec wykonany jest z tkaniny PES 100% (poliester).

Wyrób medyczny
klasy I

Model 139

Zag³ówek podró¿ny

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Zag³ówek przeznaczony jest g³ównie dla osób przebywaj¹cych w podró¿y, ze wzglêdu na to, ¿e jest dopasowany
do anatomicznego kszta³tu krêgos³upa, spe³nia funkcjê wype³niacza przestrzeni pomiêdzy szyj¹ a oparciem siedzenia
doskonale odci¹¿aj¹c miêœnie karku, nadaje siê do snu w pozycji siedz¹cej oraz pó³siedz¹cej, odpowiednio stabilizuje
g³owê podczas ruchów obwodz¹cych, przez co zalecany jest do stosowania podczas d³ugiej jazdy.
Jest bardzo ³atwy w u¿yciu i niezawodny w swoim dzia³aniu oraz przeznaczeniu.
Mo¿na go równie¿ zastosowaæ podczas masa¿u do pod³o¿enia pod g³owê u³atwiaj¹c oddychanie oraz do odpoczynku
w fotelu czy te¿ jako oparcie dla g³owy podczas ogl¹dania telewizora.
Wype³nienie - kulki poliestrowe, pokrowiec - tkanina bawe³niana.

str. 6

Model 050

Temblak siatkowy
kod NFZ: L.052.00

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Stosowany do podtrzymania oraz czêœciowego unieruchomienia koñczyny górnej w przypadku:
-stanów zapalnych oraz urazów w obrêbie stawu barkowego koñczyny górnej,
-niedow³adu lub pora¿enia koñczyny górnej.
Temblak wykonany z tkaniny siatkowej.

Wyrób medyczny
klasy I

Model 051

Temblak bawe³niany

Zastosowanie i w³aœciwoœci:

kod NFZ: L.052.00

Stosowany do podtrzymania oraz czêœciowego unieruchomienia koñczyny górnej w przypadku:
-stanów zapalnych oraz urazów w obrêbie stawu barkowego koñczyny górnej,
-niedow³adu lub pora¿enia koñczyny górnej.
Temblak wykonany z tkaniny bawe³nianej.

Wyrób medyczny
klasy I

str. 7

Model 052

Temblak dwuczêœciowy
kod NFZ: L.052.00

Zastosowanie i w³aœciwoœci:

Temblak cechuje prosta konstrukcja oraz ³atwoœæ zastosowania. S³u¿y do podtrzymania oraz czêœciowego unieruchomienia
koñczyny górnej przy zwichniêciach, wykrêceniach i z³amaniach.
Rozmiar uniwersalny z mo¿liwoœci¹ regulacji rzepem.
Temblak mo¿na u¿ywaæ do podtrzymania chorej koñczyny górnej na dwa sposoby:
przewieszony przez szyjê lub prze³o¿ony jednostronnie pod ramieniem.

Wyrób medyczny
klasy I

Model 053

Temblak z pasem piersiowym

Zastosowanie i w³aœciwoœci:

kod NFZ: L.052.00

Stosowany do podwieszenia koñczyny górnej z dodatkowym wzmocnieniem stabilizacji przeciwodwiedzeniowej
oraz ujêciem rêki i stawu ³okciowego przy zwichniêciach, wykrêceniach i z³amaniach oraz w leczeniu pooperacyjnym.
Temblak nosi siê z pasem stabilizuj¹cym lub bez.

Wyrób medyczny
klasy I
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Model 415

Gorset “Jewetta”
kod NFZ: M.057.00

Zastosowanie i w³aœciwoœci:

Gorset ma na celu stabilizacjê i czêœciowe odci¹¿enie krêgos³upa lêdŸwiowego i dolnej czêœci krêgos³upa piersiowego:
- urazy i z³amania kompresyjne krêgos³upa piersiowego i lêdŸwiowego,
- koryguje kyfozê - zw³aszcza u dzieci i pog³êbia fizjologiczn¹ lordozê lêdŸwiow¹.
Dzia³a na zasadzie trzech punktów oparcia Andrego. Stabilizuje chorego w p³aszczyŸnie strza³kowej.
415-1 - rama prostok¹tna od S do Th 12 Stosowana przy: z³amaniach, osteoporozie, zmianach zwyrodnieniowych,
chorobie Parkinsona, skoliozie. 415-2 - rama piramidka od S do Th 8 Stosowana przy: z³amaniach, osteoporozie,
zmianach zwyrodnieniowych TBC, chorobie Parkinsona, skoliozie.

415-1 - rama prostok¹tna

415-2 - rama piramidka

Wyrób medyczny
klasy I

Model 419

Gorset “Jewetta”
kod NFZ: M.057.00

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
419-1 - rama prostok¹tna
Stosowana przy: z³amaniach, osteoporozie,
zmianach zwyrodnieniowych, chorobie Parkinsona, skoliozie.

419-2 - rama piramidka
Stosowana przy: z³amaniach, osteoporozie,
zmianach zwyrodnieniowych TBC, chorobie Parkinsona, skoliozie.

419-1 - rama prostok¹tna

Wyrób medyczny
klasy I
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419-2 - rama piramidka

Model 420

Gorset “Jewetta”
kod NFZ: M.057.00

Zastosowanie i w³aœciwoœci:

Gorset stosowany jest w celu stabilizacji i czêœciowego odci¹¿enia krêgos³upa lêdŸwiowego i dolnej czêœci krêgos³upa piersiowego:
- urazy i z³amania kompresyjne krêgos³upa lêdŸwiowego i piersiowego,
- osteoporoza,
- koryguje hiperkifozê piersiow¹ i stabilizuje fizjologiczn¹ lordozê lêdŸwiow¹,
- stabilizuje chorego w p³aszczyŸnie strza³kowej
Rama tylna prostok¹tna stosowana jest dla zaopatrzenia odcinka krêgos³upa S - Th12
Rama tylna piramidka, stosowana jest dla zaopatrzenia odcinka krêgos³upa S - Th8
Przy wysokich z³amaniach krêgos³upa piersiowego, gorset wykonuje siê z podparciem pod ¿uchwê i potylicê.
Wówczas montowana jest zamiennie pelota mostkowa z regulowanym podparciem pod ¿uchwê, oraz rama tylna
z regulowanym podparciem pod potylicê.
Gorset produkowany jest w 5 rozmiarach oraz posiada regulacjê wysokoœci i szerokoœci. Wysokoœæ stanowi odleg³oœæ
od górnej krawêdzi peloty rêkojeœci mostka do dolnej krawêdzi peloty spojenia ³onowego, mierzona w cm.

420-1 - ramka prostok¹tna

420-3 - podparcie ¿uchwy i potylicy

Wyrób medyczny
klasy I

str. 10

420-2 - ramka piramidka

Model 400

Wysoka sznurówka piersiowo–lêdŸwiowo-krzy¿owa
kod NFZ: M.060.00

Zastosowanie i w³aœciwoœci:

Stosowana do czêœciowej stabilizacji oraz do czêœciowego unieruchomienia krêgos³upa w odcinku lêdŸwiowym,
dolnym piersiowym oraz przy zmianach w stawach krzy¿owo biodrowych przy:
- zespo³ach bólowych spowodowanych zmianami zwyrodnieniowymi i zniekszta³caj¹cymi oraz rw¹ kulszow¹ lub udow¹
- wypadniêciu lub zwê¿eniu tarcz miêdzykrêgowych
- zmianach kostnych i miêœniowych u osób w starszym wieku lub os³abionych chorobami
- dyskopatii lêdŸwiowej
- przebytych urazach krêgos³upa lêdŸwiowego leczonego operacyjnie i zachowawczo
Elastyczna tkanina konstrukcyjna oraz 4 sprê¿yste fiszbiny pozwalaj¹ na bardzo dobre dopasowanie ortezy jak¹ jest
sznurówka do sylwetki pacjenta, a taœmy krzy¿owe-doci¹gowe zastosowane w wyrobie zapewniaj¹ dodatkowe usztywnienie
i wzmocnienie odcinka lêdŸwiowo-krzy¿owego krêgos³upa. Wskazania i zasady stosowania sznurówki zale¿ne s¹ od decyzji
lekarza prowadz¹cego. Wyrób produkujemy w kolorze bia³ym, be¿owym i czarnym.

Wyrób medyczny
klasy I

Model 402

Sznurówka elastyczna krzy¿owo-lêdŸwiowa

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Stosowana jest do czêœciowej stabilizacji oraz czêœciowego unieruchomienia odcinka lêdŸwiowego krêgos³upa przy:
- wypadniêciu tarcz miêdzykrêgowych
- zespo³ach bólowych powodowanych zmianami zwyrodnieniowymi lub zniekszta³caj¹cymi i zmianami reumatycznymi
Elastyczna tkanina konstrukcyjna oraz 8 sprê¿ystych fiszbin pozwalaj¹ na bardzo dobre dopasowanie do sylwetki pacjenta.
Zastosowane taœmy krzy¿uj¹ce siê na tyle sznurówki dodatkowo usztywniaj¹ i wzmocniaj¹ lêdŸwiowo-krzy¿owy odcinek krêgos³upa.
Dodatkowe taœmy doci¹gowe z przodu sznurówki zabezpieczaj¹ wyrób przed niekontrolowanym rozpiêciem siê, równie¿ stabilizuj¹
sylwetkê, poprawiaj¹ komfort i bezpieczeñstwo u¿ytkownika wyrobu.
Wskazania i zasady stosowania sznurówki zale¿ne s¹ od decyzji lekarza prowadz¹cego.
Wyrób produkujemy w kolorze bia³ym, be¿owym i czarnym.

Wyrób medyczny
klasy I
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Model 414

Sznurówka pó³gorsetowa typu: „Hohmanna”
z ramk¹ metalow¹ usztywniaj¹c¹ krêgos³up
kod NFZ: M.060.00

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Stosowana do stabilizacji i czêœciowego unieruchomienia krêgos³upa lêdŸwiowo-krzy¿owego przy schorzeniach :
- wypadniêciu tarcz miêdzykrêgowych
- dyskopatii lêdŸwiowej
- zespo³ach bólowych spowodowanych zmianami zwyrodnieniowymi i zniekszta³caj¹cymi
Po³¹czenie stabilnej tkaniny z elastyczn¹ gum¹, zastosowanie 4 sprê¿ystych fiszbin, oraz w tylnej czêœci wyrobu
metalowej ramki zapewniaj¹ najsilniejsz¹ stabilizacjê z produkowanych sznurówek.
Zapiêcie sznurowane lub na rzep zapewnia bardzo dobre wrêcz idealne dopasowanie wyrobu do sylwetki pacjenta.
Dodatkowe elastyczne taœmy dopinaj¹ce wyrób z przodu sznurówki zabezpieczaj¹ wyrób przed niekontrolowanym
rozpiêciem siê lub przesuniêciem czym zapewniaj¹ komfort i bezpieczeñstwo u¿ytkownikowi wyrobu.
Wskazania i zasady stosowania sznurówki zale¿ne s¹ od decyzji lekarza prowadz¹cego.
Sznurówka wystêpuje z dwoma rodzajami zapiêæ: na sznurowanie lub na rzep, w obydwu rodzajach zapiêæ wystêpuj¹
dodatkowe taœmy dopinaj¹ce wyrób. Wyrób produkujemy w kolorze bia³ym, be¿owym i czarnym.

Zapiêcie sznurowane

Zapiêcie na rzep

Widok z ty³u

Ramka metalowa

Wyrób medyczny
klasy I
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Model 405

Sznurówka krzy¿owo-lêdŸwiowa
z dodatkowym stabilizuj¹cym zapiêciem
kod NFZ: M.060.00

Zastosowanie i w³aœciwoœci:

Stosowana jest do czêœciowej stabilizacji oraz czêœciowego unieruchomienia krêgos³upa w czêœci lêdŸwiowo-krzy¿owej przy:
- zespo³ach bólowych spowodowanych zmianami zwyrodnieniowymi i zniekszta³caj¹cymi
- zwê¿eniach tarczek miêdzykrêgowych
- przy wzmo¿onym napiêciu miêœniowym spowodowanym dyskopati¹ lêdŸwiow¹
- zmianach kostnych i miêœniowych u osób w starszym wieku lub os³abionych d³ugotrwa³ymi wyniszczaj¹cymi chorobami
Zastosowanie elastycznej tkaniny z przodu a z ty³u stabilnej , oraz 4 sprê¿ystych fiszbin pozwala na bardzo dobre wrêcz
idealne dopasowanie wyrobu do sylwetki pacjenta a dodatkowe trzy taœmy doci¹gowe zapewniaj¹ prawid³owe usztywnienie
i stabilizacjê oraz zabezpieczaj¹ wyrób przed niekontrolowanym rozpiêciem siê lub przesuniêciem, czym zapewniaj¹ komfort
i bezpieczeñstwo u¿ytkownikowi wyrobu.
Wskazania i zasady stosowania sznurówki zale¿ne s¹ od decyzji lekarza prowadz¹cego.
Wyrób produkujemy w kolorze bia³ym, be¿owym i czarnym.

Wyrób medyczny
klasy I

Model 416

Sznurówka krzy¿owo-lêdŸwiowa
kod NFZ: M.060.00

Zastosowanie i w³aœciwoœci:

Stosowana do stabilizacji i czêœciowego unieruchomienia krêgos³upa w czêœci lêdŸwiowo-krzy¿owej przy:
- wypadniêciu tarcz miêdzykrêgowych
- dyskopatii lêdŸwiowej
- zespo³ach bólowych spowodowanych zmianami zwyrodnieniowymi i zniekszta³caj¹cymi
Dobra tkanina konstrukcyjna, elastyczne gumy, zapiêcie sznurowane lub na rzep oraz 6 sprê¿ystych fiszbin pozwalaj¹
na bardzo dobre wrêcz idealne dopasowanie wyrobu do sylwetki pacjenta. Zastosowanie taœmy krzy¿owo-doci¹gowej
w wyrobie zapewnia dodatkowe usztywnienie i wzmocnienie odcinka lêdŸwiowo-krzy¿owego krêgos³upa oraz zabezpiecza
wyrób przed niekontrolowanym rozpiêciem siê, czym poprawia komfort i bezpieczeñstwo u¿ytkownika wyrobu.
Wskazania i zasady stosowania sznurówki zale¿ne s¹ od decyzji lekarza prowadz¹cego.
Sznurówka wystêpuje z dwoma rodzajami zapiêæ: na sznurowanie lub na rzep,
W obydwu rodzajach zapiêæ wystêpuj¹ dodatkowe taœmy dopinaj¹ce wyrób.
Wyrób produkujemy w kolorze bia³ym, be¿owym i czarnym.

Wyrób medyczny
klasy I

str. 13

Model 410

Pas przepuklinowy jednostronny
kod NFZ: P.113.00

Zastosowanie i w³aœciwoœci:

Posiada sprê¿ynê dociskow¹ i pelotê gruszkow¹ lub anatomiczn¹.
Stosowany do zamkniêcia ma³ych otworów przepuklin pachwinowo-jednostronnych. Zapobiega przed uwiêzieniem
lub powiêkszeniem siê przepukliny. Zastosowanie sprê¿yny w konstrukcji pasa pozwala na bardzo dobre zamkniêcie
otworu przepuklinowego.
Wystêpuj¹ jako: P - prawe, L - lewe.

Pelota anatomiczna

Pelota gruszkowa
Wyrób medyczny
klasy I

Model 411

Pas przepuklinowy obustronny
kod NFZ: P.114.00

Zastosowanie i w³aœciwoœci:

Posiada sprê¿yny dociskowe i peloty gruszkowe lub anatomiczne.
Stosowany do zamkniêcia ma³ych otworów przepuklinowych obustronnych.
Zapobiega przed uwiêzieniem lub powiêkszeniem siê przepuklin.
Zastosowanie sprê¿yn w konstrukcji pasa pozwala na bardzo dobre zamkniêcie otworów przepuklinowych .

Pelota gruszkowa

Pelota anatomiczna
Wyrób medyczny
klasy I

str. 14

Model 122, 123, 124

Materace szpitalne

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Stanowi¹ wyposa¿enie ³ó¿ka szpitalnego, rehabilitacyjnego, ortopedycznego i sanatoryjnego.
Pokrowce na materace wykonane s¹ z atestowanych dzianin poliestrowo-bawe³nianych, nieprzemakalnych
oraz zmywalnych, zamykanych na suwak. Wype³nienie stanowi g¹bka poliuretanowa.
Zastosowanie sprê¿ystej g¹bki poliuretanowej przyczynia siê do równomiernego i pe³nokontaktowego oparcia
poszczególnych odcinków krêgos³upa i dodatkowo oddzia³uje na spoczynkow¹ regulacjê napiêcia miêœniowego.
Materace w pokrowcach nieprzemakalnych oraz zmywalnych s¹ ³atwe do utrzymania w czystoœci.
Uwaga: Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia indywidualnych rozmiarów oraz samych pokrowców.

Wyrób medyczny
klasy I

Model 143, 144

Materace paroprzepuszczalne

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Stanowi wyposa¿enie ³ó¿ka szpitalnego, rehabilitacyjnego, ortopedycznego i sanatoryjnego. Pokrowiec wykonany
z tkaniny paroprzepuszczalnej umo¿liwiaj¹cej oddychanie cia³a i odprowadzanie wilgoci przez co pacjent siê nie poci.
Pokrowiec zamykany jest na suwak. Wype³nienie stanowi g¹bka poliuretanowa lub g¹bka typu goffer.
Zastosowanie sprê¿ystej g¹bki poliuretanowej przyczynia siê do równomiernego i pe³nokontaktowego oparcia
poszczególnych odcinków krêgos³upa i dodatkowo oddzia³uje na spoczynkow¹ regulacjê napiêcia miêœniowego.
G¹bkê typu goffer stosuje siê do profilaktyki zespo³ów bólowych krêgos³upa szyjnego, piersiowego i lêdŸwiowego,
oraz narz¹dów ruchu. Materace z tego typu piank¹ zalecane s¹ dla osób zmuszonych przebywaæ przez d³u¿szy
okres czasu w pozycji le¿¹cej bez mo¿liwoœci zmiany pozycji.
Uwaga: Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia indywidualnych rozmiarów oraz samych pokrowców.

Wyrób medyczny
klasy I

str. 15

Model 107, 107-1 Materace przeciwodle¿ynowe typu goffer
Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Stosowany do profilaktyki zespo³ów dolegliwoœci bólowych krêgos³upa szyjnego, piersiowego i lêdŸwiowego oraz
narz¹dów ruchu. Specjalna konstrukcja materaca w postaci wciêæ powoduje ci¹g³y przep³yw powietrza miêdzy cia³em,
a materacem ch³odz¹c i zapobiegaj¹c powstaniu odle¿yn. Zastosowanie g¹bki o odpowiedniej sprê¿ystoœci sprawia,
i¿ podczas le¿enia materac dopasowuje siê automatycznie i indywidualnie do le¿¹cego, równomiernie rozk³adaj¹c
ciê¿ar cia³a, zachowuj¹c naturalne krzywizny krêgos³upa. Nie upoœledza funkcji oddechowej, kr¹¿eniowej i trawiennej.
Bawe³niany pokrowiec zasuwany na zamek lub zapinany na rzep, czyni go dodatkowo ³atwiejszym w utrzymaniu czystoœci.
Uwaga: Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia indywidualnych rozmiarów oraz samych pokrowców.

Wyrób medyczny
klasy I

Model 108

Materac przeciwodle¿ynowy z kana³ami

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Posiada w³aœciwoœci zdrowotne i profilaktyczne w zespo³ach korzeniowych i psychosomatycznych.
Rozmieszczenie i odpowiednia wielkoœæ otworów zapewnia „dobry" klimat i swobodny przep³yw powietrza
w miejscach szczególnie wra¿liwych i podatnych na pocenie. Zastosowanie sprê¿ystej g¹bki poliuretanowej
przyczynia siê do równomiernego i pe³nego podparcia poszczególnych odcinków krêgos³upa i dodatnio oddzia³uje
na spoczynkow¹ regulacjê napiêcia miêœniowego. Pokrowiec wykonany z dzianiny bawe³nianej, zamykany na suwak.
Uwaga: Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia indywidualnych rozmiarów oraz samych pokrowców.
Rozmiar katalogowy materaca: 200 x 90 x 12 cm

Wyrób medyczny
klasy I

Model 300

Pokrowce na materace

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Pokrowce stosowane s¹ do materacy szpitalnych typu
goffer i kana³, oraz ka¿dego innego rodzaju materaca.
Pokrowce produkujemy z trzech rodzajów tkanin:
• tkanina paroprzepuszczalna-nieprzemakalna
• tkanina zmywalna-nieprzemakalna
• tkanina bawe³niana kolorowa
Wszystkie rodzaje pokrowców zabezpieczaj¹ materace
przed zabrudzeniem, a z tkanin nieprzemakalnych oraz
zmywalnych dodatkowo przed zamoczeniem. Tkanina
paroprzepuszczalna posiada specjaln¹ pow³okê
poliuretanow¹ która zapewnia pacjentowi profilaktykê
przeciwodle¿ynow¹ i przeciwodparzeniow¹.
Ka¿dy rodzaj pokrowca zamykany jest na zamek.

Uwaga:
- Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia pokrowców o innych wymiarach.
- Tylko model 300/PP posiada certyfikat CE.

Wyrób medyczny
klasy I
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Model 104, 105, 106, 112, 113

Materace przeciwodle¿ynowe granulat
kod NFZ: P.117.00

Zastosowanie i w³aœciwoœci:

Stosowany do profilaktyki i leczenia odle¿yn. Jego konstrukcja pozwala na uzyskanie optymalnej pozycji przeciwbólowej.
Wewnêtrzny wk³ad z granulatu polistyrenowego gwarantuje równomierne dopasowanie siê materaca do ka¿dej zmiany
u³o¿enia cia³a. Jego znakomite dzia³anie wynika z:
-du¿ej przepuszczalnoœci powietrza i wilgoci,
-delikatnego masa¿u s³abo ukrwionych tkanek,
-ci¹g³ej zmiany punktu podparcia.
Wype³nienie:
granulat polistyrenowy

Wyrób medyczny
klasy I

Model 130, 131, 131/1

Materace rehabilitacyjne

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
- do æwiczeñ czynnych koñczyn górnych i dolnych z obci¹¿eniem lub bez,
- do æwiczeñ miêœni,
- do rehabilitacji dzieci z dzieciêcym pora¿eniem mózgowym.
Pokrowce na materace jednolite i sk³adane wykonane s¹ z porodermu, zamykane na suwak.
Wype³nienie materacy stanowi mata kokosowa i pianka poliuretanowa lub sama pianka poliuretanowa.
Konstrukcja materaca sk³adanego z trzech czêœci pozwala na wygodny transport.
Wielkoœæ materaca sk³adanego po z³o¿eniu: 100 x 70 cm.

Wyrób medyczny
klasy I
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Model 100, 101

Wa³ek przeciwodle¿ynowy

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Jego kszta³t i rozmiar pozwala na uzyskanie optymalnej pozycji przeciwbólowej i rozluŸniaj¹cej oraz zapobiega tworzeniu
siê przykurczu w stawie kolanowym np. w pora¿eniu po³owicznym. Wewnêtrzny wk³ad w postaci granulatu polistyrenowego
gwarantuje równomierne dopasowanie do ka¿dej zmiany u³o¿enia cia³a, jak równie¿ przepuszczalnoœæ powietrza i wilgoci.
Pow³oka wykonana jest z tkaniny bawe³nianej.

Wyrób medyczny
klasy I

Model 102, 103

Poduszka przeciwodle¿ynowa pe³na

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Jej kszta³t pozwala na uzyskanie optymalnej pozycji przeciwbólowej i rozluŸniaj¹cej miêœnie. Wewnêtrzny ruchomy wk³ad
z granulatu polistyrenowego gwarantuje równomierne dopasowanie do ka¿dej zmiany pozycji cia³a.
Du¿a przepustowoœæ powietrza i wilgoci zapobiega tworzeniu siê odle¿yn. Pow³oczka wykonana jest z tkaniny bawe³nianej.

Wype³nienie:
granulat polistyrenowy.

Wyrób medyczny
klasy I
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Model 114, 115, 116, 117

Poduszki przeciwodle¿ynowe z otworem

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
S³u¿y do zabezpieczenia szczególnie wra¿liwych miejsc: okolic koœci krzy¿owej i ogonowej, piêt oraz ³okci przed odle¿ynami
i otarciami. Mo¿e byæ zabezpieczeniem stopy w stawie skokowym przy ustawieniu koñskim lub koñsko-szpotawym.
Wewnêtrzny wk³ad poduszki w postaci polistyrenowego granulatu gwarantuje równomierne dopasowanie siê poduszki
do ka¿dej zmiany u³o¿enia cia³a, jak równie¿ przepuszczalnoœæ powietrza i wilgoci.

Wype³nienie:
granulat polistyrenowy

Model 120, 121

Poduszki przeciwodle¿ynowe z otworem
w tkaninie paroprzepuszczalnej

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Poduszki przeciwodle¿ynowe w pokrowcu z tkaniny paroprzepuszczalnej w du¿ym stopniu zmniejszaj¹ mo¿liwoœæ wyst¹pienia
odle¿yn, tkanina ta przepuszcza powietrze i dodatkowo jest nieprzemakalna. Wewnêtrzny wk³ad w postaci ruchomego
granulatu polistyrenowego gwarantuje równomierne dopasowanie siê do ka¿dej zmiany u³o¿enia cia³a, jak równie¿ w po³¹czeniu
z pokrowcem zapewnia tak wa¿n¹ przy odle¿ynach przepuszczalnoœæ powietrza. Poduszki przeznaczone s¹ do stosowania
miejscowego, maj¹ za zadanie zapobiegaæ powstawaniu odle¿yn, ale równie¿ doskonale sprawdzaj¹ siê podczas leczenia
ju¿ powsta³ych odle¿yn oraz otaræ. Otwór w œrodku poduszki zapewnia sta³y dostêp powietrza do zagro¿onej odle¿ynami
powierzchni skóry i skutecznie odci¹¿a centraln¹ czêœæ podpieranej koñczyny. Poduszki skutecznie zabezpieczaj¹ g³owê,
³okcie, kolana, piêty, ramiona, oraz okolice koœci krzy¿owej i ogonowej.Stosowane s¹ najczêœciej u osób le¿¹cych jako podk³ad
pod poœladki, celem odci¹¿enia miejsc bolesnych. Doskonale odci¹¿aj¹ miejsca bolesne, zranione, po zabiegach operacyjnych
i z opatrunkiem.Poduszki ³atwo jest utrzymaæ w czystoœci poniewa¿ tkanina z której s¹ wykonane jest nieprzemakalna i zmywalna.
Poduszki produkowane s¹ w wersji kwadratowej i okr¹g³ej (kr¹¿ki).

M-120

M-121

Wype³nienie:
granulat polistyrenowy
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Model 132

Kr¹¿ki przeciwodle¿ynowe z otworem
w tkaninie bawe³nianej, wype³nione granulatem

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Kr¹¿ki przeciwodle¿ynowe w pokrowcu z tkaniny bawe³nianej przeznaczone s¹ do stosowania miejscowego, maj¹ za zadanie
zapobiegaæ powstawaniu odle¿yn, ale równie¿ doskonale sprawdzaj¹ siê podczas leczenia ju¿ powsta³ych odle¿yn.
Wewnêtrzny wk³ad w postaci ruchomego granulatu polistyrenowego gwarantuje
równomierne dopasowanie siê do ka¿dej zmiany u³o¿enia cia³a, jak równie¿ w po³¹czeniu z pokrowcem wykonanym z tkaniny
bawe³nianej zapewnia tak wa¿n¹ przy odle¿ynach przepuszczalnoœæ powietrza.
Otwór w œrodku kr¹¿ka zapewnia sta³y dostêp powietrza do zagro¿onej odle¿ynami powierzchni skóry i skutecznie odci¹¿a
centraln¹ czêœæ podpieranej koñczyny.
Kr¹¿ki skutecznie zabezpieczaj¹ g³owê, ³okcie, kolana, piêty, ramiona, oraz okolice koœci krzy¿owej i ogonowej.
Doskonale odci¹¿aj¹ miejsca bolesne, zranione, po zabiegach operacyjnych i z opatrunkiem.
Wk³ad granulat polistyrenowy, pokrowiec – tkanina bawe³niana

Wype³nienie:
granulat polistyrenowy

Model 133

Kr¹¿ki przeciwodle¿ynowe z otworem
wk³ad piankowy, tkanina bawe³niana-frotte

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Kr¹¿ki przeciwodle¿ynowe z pianki poliuretanowej rozk³adaj¹ nacisk cia³a zmniejszaj¹c do minimum mo¿liwoœæ wyst¹pienia
odle¿yn, przeznaczone s¹ do stosowania miejscowego, doskonale sprawdzaj¹ siê podczas leczenia ju¿ powsta³ych odle¿yn
oraz otaræ. Otwór w œrodku kr¹¿ka zapewnia sta³y dostêp powietrza do zagro¿onej odle¿ynami powierzchni skóry
i skutecznie odci¹¿a centraln¹ czêœæ podpieranej koñczyny.
Kr¹¿ki skutecznie zabezpieczaj¹ g³owê, ³okcie, kolana, piêty, ramiona, oraz okolice koœci krzy¿owej i ogonowej.
Doskonale odci¹¿aj¹ miejsca bolesne, zranione, po zabiegach operacyjnych i z opatrunkiem.
Pokrowiec wykonany z tkaniny frotte zamykany na zamek mo¿na zdejmowaæ i praæ.
Wk³ad pianka, pokrowiec - tkanina frotte.
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Model 109, 110, 111

Poduszka przeciwodle¿ynowa pikowana

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Stosowana jako podk³ad do wózków inwalidzkich. Jej konstrukcja oparta na stosowaniu granulatu polistyrenowego gwarantuje
równomierne dopasowanie siê do ka¿dej zmiany u³o¿enia cia³a. Posiada du¿¹ przepuszczalnoœæ powietrza i wilgoci,
zapobiegaj¹c powstawaniu odle¿yn. Pow³oka wykonana jest z tkaniny bawe³nianej.

Wype³nienie:
granulat polistyrenowy.

Wyrób medyczny
klasy I

Model 118, 119

Poduszki do wózka inwalidzkiego

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Zastosowanie g¹bki o odpowiedniej sprê¿ystoœci sprawia, ¿e poduszka dopasowuje siê automatycznie i indywidualnie
do siedz¹cego, równomiernie rozk³adaj¹c ciê¿ar cia³a. Specjalna konstrukcja poduszki w postaci wciêæ powoduje ci¹g³y
przep³yw powietrza miêdzy cia³em a poduszk¹ ch³odz¹c i zapobiegaj¹c powstawaniu odle¿yn.
Bawe³niany pokrowiec daje mo¿liwoœæ utrzymania jej w ci¹g³ej czystoœci.
goferek

kana³

Wyrób medyczny
klasy I

Model 125

Poduszka przeciwodle¿ynowa piankowa
do wózka inwalidzkiego

Zastosowanie i w³aœciwoœci:

Stosowana jest jako podk³ad do wózków inwalidzkich. Zastosowanie g¹bki o odpowiedniej sprê¿ystoœci sprawia,
¿e poduszka dopasowuje siê automatycznie i indywidualnie do siedz¹cego, równomiernie rozk³adaj¹c ciê¿ar cia³a.
Specjalna konstrukcja pokrowca, gdzie zosta³a zastosowana wk³adka z tkaniny antypoœlizgowej zabezpiecza poduszkê
przed niekontrolowanym zsuniêciem siê z wózka.
Uwaga! Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia innych rozmiarów.
wk³adka z tkaniny antypoœlizgowej

Wyrób medyczny
klasy I
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Model 201

Kule pachowe
kod NFZ: P.120.00

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Stosowane s¹ przy pora¿eniach koñczyn dolnych, po amputacjach oraz innych schorzeniach wg wskazañ lekarza.
Wykonane z litego drewna bukowego, lakierowane lakierem wodorozcieñczalnym (ekologicznym). Sk³adaj¹ siê z:
- dwóch listew bocznych,
- cz³onu dolnego zakoñczonego gumow¹ nasadk¹
- rêkojeœci o regulowanej wysokoœci,
- podpaszki ob³o¿onej ³atwo zmywaln¹ tkanin¹.
Cechuje je ³atwoœæ regulacji ze wzglêdu na zastosowanie nakrêtek motylkowych.

Wyrób medyczny
klasy I

Model 202

Podci¹g gumowy na opadaj¹c¹ stopê
kod NFZ: J.037.00

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Stosowany do podtrzymywania stopy opadaj¹cej przy pora¿eniu nerwu kulszowego i strza³kowego.
Wykonany ze skóry i taœmy gumowej. Produkowany w jednym rozmiarze, posiada regulacjê wysokoœci.
Wystêpuje jako: P-prawy, L-lewy.

Wyrób medyczny
klasy I
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Model 834

£uska na d³oñ i przedramiê - sta³a
kod NFZ: L.048.00

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
- pora¿enie i niedow³ady miêœniowe,
- zmiany zniekszta³caj¹ce w stawach,
- stany pourazowe i pooperacyjne w obrêbie nadgarstka i d³oni,
- zabezpieczenie przed powstaniem przykurczy po zabiegach operacyjnych,
- mo¿e zast¹piæ opatrunek gipsowy.
Wystêpuj¹ jako: P-prawa, L-lewa.
Wyrób w kolorze bia³ym - nr kat. 834/B

Wyrób medyczny
klasy I

Model 832

£uska na opadaj¹c¹ stopê
kod NFZ: J.037.00

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
- przeciwdzia³anie opadaniu stopy,
- przy pora¿eniu nerwu strza³kowego.
Stosowana do dowolnego obuwia.
Wystêpuj¹ jako: P-prawa, L- lewa.
Uwaga: wyrób w kolorze bia³ym - nr kat. 832/B

Wyrób medyczny
klasy I
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Model 602

Poñczochy kikutowe
kod NFZ: podudzie P.107.00, udo P.108.00, przedramiê P.110.00, ramiê P.111.00

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
S³u¿¹ jako ochrona kikuta przed otarciami i urazami przy u¿ywaniu protez.
Poñczochy kikutowe na koñczynê doln¹ i górn¹.
Wykonane s¹ z przêdzy: we³na 100%.

Wyrób medyczny
klasy I

Model 951, 952

Wk³adki ortopedyczne

Zastosowanie i w³aœciwoœci:
Wk³adki stosuje siê dla stóp p³askich, koœlawych i p³askokoœlawych. Koryguj¹ koœlawoœæ stêpu oraz podparcie sklepienia
pod³u¿nego i poprzecznego stopy, lub tylko sklepienia pod³u¿nego stopy.
- profilaktyka,
- stan po operacjach stopy,
- korekcja wad zwyrodnieniowo - zniekszta³caj¹cych.
Wk³adki wykonane s¹ z naturalnej skóry.
Nr kat. 952 - wskazania:
Podparcie sklepienia pod³u¿nego.
Wielkoœæ: od 14 do 32 cm

Nr kat. 951 – wskazania
Podparcie sklepienia poprzecznego
i pod³u¿nego.
Wielkoœæ: od 23 do 32 cm

Model 952

Model 951

Wyrób medyczny
klasy I
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ZAPRASZAMY DO NASZYCH SKLEPÓW FIRMOWYCH
Rzeszów, al. T. Rejtana 10, tel. 17 853 79 16
Przemyœl, ul. Sportowa 6,
tel. 16 675 11 35 w. 27
Sanok,
ul. Lipiñskiego 10, tel. 606 411 131
Jaros³aw, ul. Grunwaldzka 3, tel. 16 623 59 65
Wyroby medyczne klasy I, zgodnie
z dyrektyw¹ Rady93/42/EWG
w sprawie wyrobów medycznych

RENA Spó³dzielnia, Al. T. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, www.rena.rzeszow.pl
hurt: tel. 17 853 79 14, fax. 17 853 79 64, e-mail: ortohurt@rena.rzeszow.pl
Data aktualizacji: 31.08.2016 r
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Realizujemy zlecenia refundowane przez NFZ

9

Wykonujemy równie¿ na indywidualne zamówienie:
- protezy koñczyn dolnych
- protezy koñczyn górnych
- obuwie ortopedyczne
- wk³adki ortopedyczne
- aparaty ortopedyczne

