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Suporturi active şi orteze
Prin suporturile active şi ortezele noastre moderne şi terapeutice, ne-am propus 
ca sarcină să contribuim la ajutarea oamenilor să rămână activi şi mobili la 
vârste înaintate. Doctorii şi fizioterapeuţii folosesc produsele noastre pentru 
prevenirea, terapia şi ca asistenţă în procesul de recuperare după leziuni.

Ciorapi compresivi medicinali
Ciorapi compresivi potriviţi oricărei afecţiuni venoase:  
ciorapii şi colanţii compresivi VenoTrain oferă îngrijire pentru afecţiunile 
venoase uşoare până la cele mai severe. 
Verificat conform normei RAL în vigoare1, garantează întregului sortiment de 
produse VenoTrain o eficacitate medicală corespunzătoare indicaţiilor şi se 
impune prin materialele semipermeabile, paleta largă de culori şi un profil 
optim. În serie şi pe măsură, întrunesc utilităţile terapeutice cu cel mai înalt 
confort în timpul purtării.

Suporturile plantare şi încălţămintea
Impunem standarde în Europa în domeniul suporturilor plantare, cu produse 
tradiţionale şi concepte inovative de suport plantar cum ar fi TRIactive 
şi ErgoPad work. Pantofii terapeutici, ortezele care disipează presiunea 
şi sistemul pentru îngrijirea picioarelor pentru pacienţi cu afecţiuni ale 
picioarelor, completează produsele oferite pentru îngrijirea ortopedică a 
picioarelor.

Tehnologie de măsurare
Prin sistemele de măsurare inovatoare Bodytronic, Bauerfeind oferă posibili-
tatea de a adapta suporturile active, ciorapii compresivi medicinali, suporturi 
plantare şi încălţăminte  în funcţie de pacient. Acest fapt asigură fixarea 
perfectă, un confort sporit la purtare şi o eficienţă medicală maximă – pentru 
o terapie de cea mai înaltă calitate.

Bauerfeind AG este unul dintre 

producătorii principali de dispozitive 

medicale din lume, iar prin produsele 

şi conceptele de îngrijire asigură o 

contribuţie importantă la menţinerea şi 

refacerea sănătăţii şi creşterea bunăstării 

– pentru o calitate mai bună a vieţii.

Combinăm experienţa în tehnologie şi 

producţie, câştigată de-a lungul anilor, 

cu puterea de inovaţie, tradiţia unei 

companii condusă de o familie de clasă 

mijlocie cu o viziune globală. Încă de 

la început, specialiştii noştrii au lucrat 

în strânsă legătură cu doctori, oameni 

de ştiinţă şi producători. Rezultatele 

au fost produse patentate câştigătoare 

de premii şi servicii cu calitate 

„Fabricat în Germania”.

Produse şi concepte de îngrijire a sănătăţii 
pentru o calitate mai bună a vieţii.

1  Norma RAL în vigoare GZ 387 pentru ciorapi compresivi medicinali garantează utilitatea terapeutică şi asigură 
compensarea financiară. Marca de calitate este administrată de Gütezeichengemeinschaft Medizinische 
Kompressionsstrümpfe e.V. (www.gzg-kompressionstruempfe.de).
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Suporturi active şi orteze
Calitate până la ultimul detaliu

Bauerfeind AG este una din cele mai inovative companii 

din domeniul dispozitivelor ortopedice.  

Acest lucru este rezultatul eforturilor constante ale 

companiei de a inova, de a menţine un standard ridicat al 

calităţii produselor şi de a angaja personalul cel mai bine 

calificat.

Bauerfeind s-a angajat să folosească tehnologie ortopedică 

modernă pentru a oferi o viaţă activă şi fără durere, chiar 

şi la o vârstă înaintată. Suporturile active şi ortezele 

terapeutice ale firmei Bauerfeind au realizat standardul 

pentru ajutorul medical încă de la început. Ele oferă suport 

în timpul recuperării de pe urma leziunilor, modificărilor 

degenerative şi chirurgie, dar furnizează şi noi nivele 

de mobilitate. Standardele înalte de calitate ale firmei 

Bauerfeind garantează o funcţionare excelentă a produselor. 

Toate suporturile active şi ortezele îndeplinesc standardele 

impuse de directivele din Legea produselor medicale din 

Germania şi UE 93/42/CEE. Certificarea CE şi sigla TÜV 

garantează o calitate pe care vă puteţi baza. Design-urile 

funcţionale şi dinamice ale produselor Bauerfeind au primit 

multe premii. În plus, toate materialele şi textilele sunt 

testate pentru a nu fi toxice înainte de a fi implementate. 
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...  Train

SecuTec... 

Visco...

...  Loc

SofTec/Spinova...

Suporturi active şi orteze
Concepte inovative pentru o mobilitate mai mare

  Suporturi active

De fiecare dată când problemele articulaţiilor opresc mişcarea, suporturile active Train ajută la restabilirea mobilităţii! 
Sub numele grupului de produse Train, Bauerfeind oferă suporturi compresive ţesute cu formă anatomică cu inserţii 
vâsco-elastice. Activitatea nu este restricţionată şi chiar se creşte gradul mobilităţii: Suporturile active Train 
acţionează împreună cu organismul pentru a exercita un efect terapeutic. Masajul intermitent combinat cu 
compresia exercitată de ţesătura specială ajută la stimularea circulaţiei, intensifică metabolismul şi astfel 
grăbesc recuperarea. Toate articulaţiile principale pot fi tratate cu suporturi active Train. Materialele permeabile  
şi calitatea procesului de producţie sunt caracteristici suplimentare care asigură un confort maxim la purtare.

  Orteze funcţionale

Obiectivul primar al ortezelor funcţionale este să redea şi să menţină mobilitatea aparatului locomotor. Ele reprezintă 
o componentă importantă în arsenalul terapeutic, cu proprietăţi de securizare a funcţiei, mobilizare şi corectare. 
SecuTec poate fi folosit direct după traumatism sau chirurgie, sau conservativ pentru a reda, securiza şi proteja funcţia 
articulaţiei în legătură cu condiţiile degenerative. Utilizarea exclusivă de materiale de înaltă calitate în producerea 
SecuTec asigură un confort maxim şi complianţa pacientului. Aceste orteze funcţionale asigură o administrare medicală 
optimă a genunchiului şi coloanei.

              Perniţe vâsco-elastice de călcâi

Perniţele vâsco-elastice care se folosesc exclusiv pentru picior, caracterizează acest grup de produse.  
Acestea absorb şocurile, uşurează durerea şi redistribuie presiunea. Produsele ViscoSpot pot fi folosite pentru 
administrarea unei mare varietăţi de indicaţii privind piciorul, cu materiale de diferite grosimi, densităţi  
şi forme pentru a se potrivi respectivei funcţii.

  Orteze stabilizatoare

Gama de produse Loc include atele şi orteze. Produsele din această categorie se focalizează pe stabilitate. Acest concept 
caracterizează principalele caracteristici ale grupului Loc care conduc la beneficiile scontate – ele uşurează, stabilizează 
şi susţin. Produsele Loc funcţionează într-un mod cu totul diferit faţă de suporturile active Train, care în primul rând 
folosesc principiul terapiei compresive. Toate produsele Loc încorporează elemente de susţinere cum ar fi bare de 
metal sau plastic şi sunt fabricate din materiale moderne, permeabile. La fel ca suporturile active Train, ortezele 
stabilizatoare Loc sunt disponibile pentru administrarea medicală a tuturor articulaţiilor principale.

                                 Orteze multifuncţionale

Ortezele multifuncţionale sunt produsele cele mai avansate din punct de vedere tehnic de la Bauerfeind. 
Acest grup include orteze versatile care pot fi ajustate pentru a se potrivi cerinţelor particulare ale pacienţilor. 
Ortezele multifuncţionale sunt proiectate pentru a răspunde cerinţelor îngrijirii medicale moderne. În acelaşi timp ele 
satisfac o mare varietate de cerinţe datorită structurii inovative, construcţiei şi design-ului. De exemplu, SofTec Genu 
poate fi utilizat în rupturile de ligament încrucişat. Aici se pun în evidenţă la un loc detalii bine gândite cum ar fi 
ţesătura orientată vectorial, mecanismul inovator al articulaţiei şi inserţia profilului vâsco-elastic. Astfel sunt 
puse în evidenţă atât proprietăţile dinamice, cât şi gradul necesar de stabilitate. Ortezele multifuncţionale creează pe 
această bază condiţii optime pentru succesul terapeutic rapid.
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AchilloTrain®

     

inserţie care merge de-a 
lungul tendonului lui Ahile

Mărime	 	 1	 2	 3	 4	 5	 	 Număr	de	comandă
Circumferinţa benzii în cm  17-19 19-21 21-23 23-25 25-27  110110130*0+0°

*1 = natural, *7 = negru, *8 = titan, +6 = dreptul, +7 = stângul, °= mărime

Caracteristici

• Ţesătura supraelastică din material  
care respiră asigură o compresie 
 eficientă şi un confort excelent la 
purtare.

• Tesătura suportului activ are formă 
anatomică pentru un confort maxim.

• Suportul integrat pentru tendon este 
vâsco-elastic şi are formă anatomică.

• O piesă detaşabilă pentru călcâi este 
integrată în suport.

• O perniţă separată pentru călcâi este 
furnizată pentru piciorul neafectat 
pentru a compensa diferenţa de lungime.

Mod de acţiune

• Inserţia profilului merge de-a lungul 
tendonului lui Ahile pentru a produce 
o presiune uniformă şi un efect de 
masaj în timpul mişcării. Acest mod de 
acţiune îmbunătăţeşte metabolismul 
local şi reduce edemul.

• Suportul vâsco-elastic integrat pentru 
călcâi ridică călcâiul (aproximativ 6 mm) 
pentru a relaxa tendonul lui Ahile.

• Controlul coordonării musculare este 
asistat prin intermediul efectului 
asupra proprioceptorilor.

Indicaţii

• Ahilodinie (tendinoză, peritendinită, 
bursită subahileană, [deformarea 
Haglund])

• Iritaţii cronice, posttraumatice sau 
postoperatorii, de ex. la rupturi ale 
tendonului lui Ahile

Suport activ pentru relaxarea tendonului lui Ahile.
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AchilloTrain® Pro

     

inserţie cu fricţiune la nivel 
înalt, care merge de-a lungul 
tendonului lui Ahile

Mărime	 	 1	 2	 3	 4	 5	 	 Număr	de	comandă
Circumferinţa benzii în cm  17-19 19-21 21-23 23-25 25-27  110110510*000°

*1 = natural, *7 = negru, *8 = titan, °= mărime

Indicaţii

• Ahilodinie (tendinoză, peritendinită, 
bursită subahileană, [deformarea 
Haglund])

• Iritaţii cronice, posttraumatice sau 
postoperatorii

• Procese inflamatorii la tendonul lui 
Ahile

Caracteristici

• Noua inserţie vâsco-elastică 
prezintă noduli moi, care stimulează 
proprioceptorii, pe partea internă şi 
şanţuri longitudinale. Treimea de sus  
a tendonului şi tranziţia muşchi-
tendon împreună cu „terminaţiile 
nervoase” sunt stimulate de două 
inserţii asemănătoare cu aripile.

• Ţesătura cu zona elastică integrată, în 
regiunea anterioară a tibiei uşurează 
aplicarea şi înlăturarea suportului de 
către pacient.

• La nevoie, un ridicător de călcâi cu  
o perniţă de călcâi absorbantă de 
şocuri este recomandată.

• Porţiunea scurtă de ţesătură de la 
nivelul piciorului previne punctele 
de presiune de la nivelul osului 
metatarsian 5.

• Suportul activ este lucrat sub formă 
anatomică pentru a oferi o potrivire 
excelentă şi este foarte confortabil la 
purtare.

Mod de acţiune

• Tranziţia continuă între compresie 
şi decompresie (similar unui masaj 
frecţionat) prin nodulurile integrate 
accelerează procesul de vindecare,  
iar prin şanţurile longitudinale reduce 
edemul.

• Stimularea proprioceptivă simultană 
a terminaţiilor nervoase la nivelul 
tranziţiei musculare îmbunătăţeşte 
controlul muscular. Calitatea 
senzitivo-motorie este influenţată 
pozitiv iar sistemul neuromuscular 
suportat. Acest lucru determină 
sincronizarea activităţii musculare.

Suport activ cu inserţie cu fricţiune la nivel înalt.
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MalleoTrain®

Mărime	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Număr	de	comandă
Circumferinţa benzii în cm 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 110111020*0+0°

*1 = natural, *7 = negru, *8 = titan, +6 = dreptul, +7 = stângul, °= mărime  Mărimile seriei, potrivite începând cu aprox. 10 ani
Mărime	la	comandă: Vă rugăm să găsiţi punctele exacte de măsurare pentru EpiTrain la comandă în broşura detaliată de măsuri.  
Făcut la comandă în natural (culoarea pielii) şi acum şi în titan.

inserţii orientate pe  
interiorul şi exteriorul  
gleznei

Suport activ pentru stabilizarea musculară a gleznei.

Indicaţii

• Iritaţii cronice, postoperatorii sau 
posttraumatice, de exemplu după 
entorse

• Efuziuni şi umflături ale articulaţiilor 
din cauza artrozei şi artritei

• Tendomiopatii

• Slăbiciune ligamentară

Caracteristici

• Ţesătura supraelastică din material  
care respiră asigură o compresie 
 eficientă şi un confort excelent la 
purtare.

• Două inserţii vâsco-elastice, cu formă 
anatomică şi aliniate.

• Marginile cu compresie redusă deviază 
presiunea către porţiunile terminale 
ale suportului.

• Potrivire sigură datorită ţesăturii 
anatomice şi inserţiilor liniare.

Mod de acţiune

• Compresia gradată stimuleaza 
reabsorbţia edemului, a efuziunilor, 
şi a hematoamelor.

• Inserţia redistribuie compresia departe 
de maleola afectată la nivelul ţesutului 
moale înconjurător.

• Compresia intermitentă este exercitată 
în timpul mişcării pentru a susţine 
circulaţia prin capsula articulară şi 
inserţiile tendonului.

• Efectele asupra funcţiei senzitivo-
motorii ajută la stabilizarea activă  
a gleznei.
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MalleoTrain® S

sistem cu bandă 
parţial elastic 
înfăşurat în sistemul 
de fixare în formă de 8

Mărime	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Număr	comandă
Circumferinţa benzii în cm 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27         27-29 1100111120*0+0°

*7 = negru, *8 = titan, +6 = dreptul, +7 = stângul, °= mărime   Mărimile seriei, potrivite începând cu aprox. 10 ani 

Suport activ pentru stabilizarea gleznei şi  
siguranţă în timpul activităţii fizice.

Indicaţii

• Insuficienţă ligamentară

• Reabilitare postoperatorie

• Entorse uşoare

• Profilaxia supinaţiei şi în timpul 
activităţilor sportive

Caracteristici

• Suport activ cu calităţile unui bandaj 
adeziv funcţional al articulaţiei 
gleznei.

• Stabilizarea tuturor planurilor de 
mişcare a articulaţiei gleznei printr-un 
sistem cu bandă în 3 trepte (elastic, 
neelastic, parţial elastic).

• Chinga leagă partea din mijloc a 
piciorului de gamba distală sub forma 
unui tur vertical în 8.

• Ţesăturile sunt deosebit de elastice, 
permit respiraţia şi elimină umezeala, 
asigurând o compresie eficientă şi un 
confort excelent.

Mod de acţiune

• MalleoTrain S acţionează prin acelaşi 
mecanism precum bandajele adezive 
funcţionale şi menajează pielea.

• Sporirea percepţiei tactile 
îmbunătăţeşte la fiecare mişcare 
controlul subconştient al mişcărilor de 
la nivelul articulaţiei gleznei.

• Lungimea chingii poate fi adaptată 
continuu cu ajutorul închizătorului 
cu scai, fără a limita gradul normal de 
mişcare.

• „Turul în 8“ stabilizează şi protejează 
articulaţia gleznei.
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MalleoTrain® S open heel

sistem cu bandă parţial 
elastic înfăşurat în 
sistemul de fixare în 
formă de 8

Mărime	 1	 2	 3	 4	 5	 	 Număr	comandă
Circumferinţa benzii în cm 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27  110111500*0+0°

*1 = natural, *8 = titan, +6 = dreptul, +7 = stângul, °= mărime   Mărimile seriei, potrivite începând cu aprox. 10 ani

Suport activ cu decupaj pentru călcâi, pentru o  
stabilitate şi o siguranţă sporită a articulaţiei  
gleznei în timpul mişcării.

Indicaţii

• Insuficienţă ligamentară

• Reabilitare postoperatorie

• Entorse uşoare

• Profilaxia supinaţiei şi în timpul 
activităţilor sportive

• Profilaxie

Caracteristici

• Zonă de călcâi deschisă, pentru o 
senzaţie mai bună a solului, special 
concepută pentru activităţi precum 
dansul, gimnastica sau sporturile de 
luptă. 

• Suport activ cu calităţile unui bandaj 
adeziv funcţional al articulaţiei 
gleznei.

• Stabilizarea tuturor planurilor de 
mişcare a articulaţiei gleznei printr-un 
sistem cu bandă în 3 trepte (elastic, 
neelastic, parţial elastic).

• Chinga leagă partea din mijloc a 
piciorului de gamba distală sub forma 
unui tur vertical în 8.

• Ţesăturile sunt deosebit de elastice, 
permit respiraţia şi elimină umezeala, 
asigurând o compresie eficientă şi un 
confort excelent.

Mod de acţiune

• MalleoTrain S open heel acţionează 
prin acelaşi mecanism precum 
bandajele adezive funcţionale şi 
menajează pielea.

• Sporirea percepţiei tactile 
îmbunătăţeşte la fiecare mişcare 
controlul subconştient al mişcărilor de 
la nivelul articulaţiei gleznei.

• Lungimea chingii poate fi adaptată 
continuu cu ajutorul închizătorului 
cu scai, fără a limita gradul normal de 
mişcare.

• „Turul în 8“ stabilizează şi protejează 
articulaţia gleznei.
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MalleoTrain® Plus

Mărime	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Număr	de	comandă
Circumferinţa benzii în cm 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 11011120080+0°

+6 = dreptul, +7 = stângul, °= mărime  Mărimile seriei, potrivite începând cu aprox. 10 ani 

sistem cu bandă parţial 
elastic înfăşurat în  
sistemul de fixare în  
formă de 8

Indicaţii

• Stări de iritaţie cronică, 
posttraumatice sau postoperatorii ale 
părţilor moi în zona articulaţiei gleznei

• Terapie funcţională precoce a 
întinderilor ligamentelor capsulare 
ale articulaţiei gleznei superioară, 
respectiv inferioară

• Insuficienţă ligamentară

• Profilaxia supinaţiei, în mod special în 
timpul practicării sportului

• Reabilitare postoperatorie

Caracteristici

• Suport activ cu calităţile unui bandaj 
adeziv al articulaţiei gleznei.

• Stabilizarea tuturor planurilor de 
mişcare a articulaţiei gleznei printr-un 
sistem cu bandă în 3 trepte (elastic, 
neelastic, parţial elastic).

• Chinga leagă partea din mijloc  
a piciorului cu gamba distală sub 
forma unei figuri în 8.

Mod de acţiune

• MalleoTrain Plus acţionează prin 
acelaşi mecanism ca bandajele 
adezive.

• Suportul active îmbunătăţeşte 
sensibilitatea tactilă şi propriocepţia 
în gleznă.

• Lungimea chingii este adaptabilă 
progresiv cu închizătorul cu scai, fără  
a limita gradul normal de mişcare.

• Inserţiile, cusute medial şi lateral, sunt 
cuprinse strâns cu chinga în formă 8 şi 
asigură o stabilitate suplimentară.

• MalleoTrain Plus îşi etalează calităţile 
sale în prevenirea traumatismelor 
şi în reabilitarea articulaţiilor 
posttraumatic.

Bandaj activ pentru o stabilitate crescută şi 
siguranţa articulaţiei gleznei. 
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AirLoc®

	 	 	 	 	 	 	 	 Număr	de	comandă
Disponibil în mărime universală        12013031080+00

+6 = dreptul, +7 = stângul

suport  
flexibil

suport îngust  
de plastic

Indicaţii

• Leziuni acute ale ligamentelor capsulei 
gleznei

• Instabilitate ligamentară cronică

• Reabilitare postoperatorie

• Prevenirea recidivelor

• Stabilizarea articulaţiei gleznei 
cu limitarea prosupinaţiei şi/sau 
supinaţiei

• Terapie conservativă cu entorse ale 
articulaţiei gleznei

• Fracturi ale articulaţiei gleznei 
(Weber A)

Caracteristici

• AirLoc este o orteză stabilizatoare 
care încorporează o carcasă inovativă 
flexibilă. Acest lucru permite o adaptare 
optimă la lăţimea individuală a 
piciorului şi la gradul umflăturii.

• Carcasele de plastic sunt conturate 
anatomic şi astfel se potrivesc 
confortabil cu glezna.

• Fixare uşoară cu patru benzi 
individuale ajustabile Velcro.

• Perniţe de aer care pot fi umflate 
individual facilitează potrivirea perfectă 
pentru gradul respectiv de edem.

• Sistemul AirLoc furnizează un grad 
înalt de stabilizare a gleznei.

• Profilul carcasei oferă avantaje când 
aceasta este purtată într-un pantof.

• AirLoc este disponibil într-o mărime 
universală pentru piciorul drept şi 
pentru cel stâng.

Mod de acţiune

• Orteza suportă funcţia 
senzitivomotorie pentru a combate 
răsucirea gleznei.

• Orteza stabilizează ligamentul 
capsular lateral al gleznei, în special 
când este combinat cu un pantof.

Orteză stabilizatoare a articulaţiei gleznei.
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MalleoLoc®

Mărime	 1=Normal	 2=Larg	 Număr	de	comandă
Lăţimea călcâiului < 6 cm > 6 cm 12013013080+0°

+6 = dreptul, +7 = stângul, °= mărime

 
limbă plantară

Indicaţii

• Terapie funcţională precoce al 
traumatismelor părţii exterioare a 
ligamentelor (şi a Lig. bifurcati)

• Protecţie postoperatorie după sutura/
reconstrucţia ligamentelor

• Insuficienţă ligamentară cronică

• Terapie conservativă a distorsiunilor 
grave ale articulaţiei gleznei şi rupturi 
ale ligamentelor

• Întinderi ale ligamentelor capsulare

• Prevenirea entorselor, de ex. la efort 
sportiv

Caracteristici

• Calitate optimă a îngrijirii acute, 
fără necesitate de formare. În caz de 
necesitate este posibilă o adaptare 
individuală.

• Forma anatomică cu cuprinderea 
marginii exterioare acţionează 
antisupinatoric chiar şi fără pantof  
şi este eficientă funcţional.

• Perna specială anti-oboseală asigură 
un confort excelent în timpul purtării.

• Influenţa neuromusculară a limbii 
plantare ajută la activarea muşchiului 
levator al piciorului şi contracarează 
astfel supinaţia.

• Sistemul cu bandă Velcro care trebuie 
înfăşurat în sistemul de fixare în formă 
de 8 garantează aplicarea uşoară şi 
rapidă şi un confort suplimentar.

Mod de acţiune

• Orteza duce la o stabilizare împotriva 
mişcărilor laterale de îndoire ale 
piciorului fără o obstrucţionare 
notabilă a comportamentului  
normal de derulare.

• MalleoLoc se află anterolateral pe 
articulaţie şi funcţionează în sens 
contrar avansului osului astragal,  
fără a limita mobilitatea liberă la  
flexia plantară.

• Gradul de imobilizare este adaptabil 
progresiv prin sistemul cu bandă,  
fără a limita flexia plantară şi  
extensia dorsală.

• Prin limba plantară sunt susţinute 
influenţele neuromusculare şi astfel 
este stabilizată activ articulaţia 
gleznei prin musculatură.

Orteză stabilizatoare a articulaţiei gleznei.
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CaligaLoc®

Mărime	 	 1	 	 2	 	 3	 	 Număr	de	comandă
Mărimea pantofului  34-38  39-43  44-48  12013004080+0°

+6 = dreptul, +7 = stângul, °= mărime

atela posturala  
pentru suport

Orteză stabilizatoare pentru imobilizarea parţială a gleznei.

Indicaţii

• Tratament conservativ pentru rupturile 
de ligamente de la nivelul articulaţiei 
gleznei

• Protecţie postoperatorie după 
suturare/reconstrucţie ligamentară

• Stabilizare temporară pentru sindromul 
de sinus tarsal post-traumatic 
şi instabilitate decompensată 
a articulaţiei subtalare

• Stabilizare permanentă pentru 
instabilitatea cronică a gleznei 
superioare sau inferioare în caz  
de contraindicaţie a tratamentului 
chirurgical

Caracteristici

• CaligaLoc este rezultatul logic al 
perfecţionării atelei de gleznă 
demonstrată în cadrul MHH.

•  La nevoie, carcasa din plastic cu 
formă anatomică poate fi remodelată 
termoplastic. O pernă moale 
antioboseală captuseste interiorul 
carcasei laterale a ortezei şi creşte 
confortul în timpul purtării.

•  Cureaua cu bandă Velcro şi formă 
anatomică garantează o aplicare 
simplă şi rapidă şi confort suplimentar.

• CaligaLoc poate fi purtat non-stop,  
ca atelă de suport în  pantofii normali 
pe parcursul zilei şi ca atelă de 
postură, fără pantofi, noaptea.

Mod de acţiune

• CaligaLoc previne situaţiile anormale 
de încărcare în partea superioară 
şi până la un anumit punct în zona 
inferioară a gleznei.

• Secţiunea pronatoare superioară de la 
nivelul călcâiului preia din tensiunea 
exercitată la nivelul ligamentelor 
maleolare laterale şi stabilizează 
antisupinatoric.
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ValguLoc®

Mărime	 	 1	 	 2	 	 3	 	 Număr	de	comandă
Mărimea pantofului  34-36  37-40  41-46  12013102080+0°

+6 = dreptul, +7 = stângul, °= mărime

atelă posturală

Orteză stabilizatoare pentru corectarea halucelui.

Indicaţii

• Halus valgus – tratament conservativ 
şi postoperator

Caracteristici

• ValguLoc este o atelă posturală pentru 
corectarea halus valgus.

• ValguLoc este conturat anatomic  
iar construcţia sa simplă asigură  
o folosire uşoară de către pacient.

• Închiderea Velcro permite o ajustare 
variabilă permanentă a presiunii  
de corecţie.

• ValguLoc trebuie purtat fără pantofi şi 
nu este adecvat pentru mers.

Mod de acţiune

• Prin acţionarea unor forţe reduse,  
halucele este adus în poziţie axială 
corectă.

• ValguLoc corectează halus valgus în 
acord cu principiul celor trei puncte şi 
întinde zonele scurtate ale capsulei şi 
ale ţesuturilor moi.

• Scăderea corectării postoperatorii  
(de exemplu datorită formării 
cicatricei), poate fi evitată, iar  
atela ajută la protejarea halucelui  
de forţele mecanice.
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ValguLoc® II

	 	 	 	 	 	 	 	 Număr	de	comandă
Disponibil în mărime universală        12013160050000

flexie limitată 
cu blocare în 
trepte

extensie  
limitată cu  
blocare în trepte

Orteză stabilizatoare pentru corectarea halucelui.

Indicaţii

• Post-operativ după operaţii pentru 
corectarea halus valgus

• Terapie conservativă şi funcţională 
pentru repoziţionarea halus valgus

Caracteristici

•  Articulaţie multidimensională
 –  Unghiul halucelui este reglabil în 

funcţie de rezultatul operaţiei şi 
adaptabil la forma individuală  
a piciorului.

 –  Unghiul halucelui nu se modifică în 
timpul flexiei sau extensiei.

 –  Flexia/extensia cu blocare în 
trepte, pentru atelare/imobilizare 
postoperatorie.

 –  Degrevare a articulaţiei 
metatarsofalangeană printr-o prin 
construcţie plană şi formă anatomică 
de cochilie în articulaţia ortezei.

•   Poate fi purtată în orice fel de pantof 
mai lat datorită design-ului îngust şi 
mulat pe picior.

•   Captuşeala specială care reduce 
oboseala, suportul şi articulaţia 
anatomică asigură comfortul sporit  
al ortezei.

•    Uşor de folosit datorită inchizătorilor 
plate cu Velcro.

•   Materialul termoformabil al atelei 
previne formarea punctelor de presiune.

Mod de acţiune

• Atelarea post-operatorie imobilizează 
articulaţia metatarsofalangeană.

•  Menţine poziţia postoperatorie (unghiul 
halucelui) in timpul mobilizaţiei.

• Corectivă.
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ViscoHeel®

Mărime	 1	 2	 3	 Număr	de	comandă	N	 Număr	de	comandă	K
Mărimea pantofului 25-32 33-40 41-47 1301700100000° 1301710100000°

°= mărime

piese detaşabile  
cu contur anatomic

Indicaţii

ViscoHeel N

• Artroză la nivelul articulaţiilor 
piciorului şi când se poartă 
endoproteze (absorbţia şocurilor)

• Ahilodinie – tendomiopatie

• Deformarea Haglund – ameliorare 
parţială

• Diferenţele de lungime ale picioarelor 
până la aproximativ 1 cm (egalizare)

• Durere calcaneană

ViscoHeel K

• Poziţia varus sau valgus a călcâiului

Caracteristici

• Perniţele pentru călcâi sunt fabricate 
dintr-un material vâsco-elastic care 
este confortabil pentru piele.

• Suporturile ViscoHeel sunt formate 
anatomic.

• La versiunea ViscoHeel K suprafaţa 
suportului coboară pe o parte.

Mod de acţiune

• ViscoHeel reduce sarcinile de impact la 
nivelul gleznei, genunchiului, şoldului 
şi coloanei.

• Suporturile de călcâi asigură  
o ameliorare eficientă pentru muşchii 
şi tendoanele gambei.

• Căptuşeala moale reduce disconfortul 
dat de presiune sub călcâi.

• ViscoHeel K poate fi folosit pentru 
pronaţie (ridicare laterală) sau 
supinaţie (ridicare medială).

Perniţe vâsco-elastice pentru călcâi pentru ameliorarea 
durerii de la nivelul călcâiului, ligamentelor şi articulaţiilor.
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ViscoSpot®

Mărime	 1	 2	 Număr	de	comandă	D+S	 Număr	de	comandă	D	 Număr	de	comandă	S
Mărimea pantofului 32-40 41-47 1301720100050° 1301720100060° 1301720100070°

°= mărime

suport pentru călcâi

Indicaţii

• Excrescenţe calcaneene (tendopatie 
de inserţie la nivelul aponevrozei 
plantare)

• Artroză la nivelul articulaţiilor 
piciorului şi când se poartă 
endoproteze (absorbţia şocurilor)

• Ahilodinie – tendomiopatie

• Deformarea Haglund – ameliorare 
parţială

• Diferenţele de lungime ale picioarelor 
până la aproximativ 1 cm (egalizare)

• Durere calcaneană

Caracteristici

• ViscoSpot este un suport vâsco-
elastic pentru călcâi cu o căptuşeală 
moale conturată anatomic.

• Partea de ancorare în formă de stea  
a punctului albastru asigură o tranziţie 
uşoară între materialele mai tari şi cele 
mai moi, astfel reducând presiunea  
la margini.

• ViscoSpot este disponibil pentru 
utilizarea fie la nivelul unui picior 
(cu un suport de compensare pentru 
celălalt picior) fie la nivelul ambelor 
picioare.

Mod de acţiune

• Materialul mai moale (punctul albastru) 
încorporat în zona excrescenţei 
calcaneene oferă ameliorarea urmărită 
la acest nivel.

• ViscoSpot reduce sarcinile de impact la 
nivelul gleznei, genunchiului, şoldului 
şi coloanei.

Perniţe vâsco-elastice pentru tratamentul excrescenţelor calcaneene.
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ViscoBalance®

Mărime	 1	 2	 3	 4	 Număr	de	comandă
Înălţimea 3 mm 33-35 36-39 40-43 44-47 1301741005000°
Înălţimea 5 mm 33-35 36-39 40-43 44-47 1301742005000°
Înălţimea 10 mm 33-35 36-39 40-43 44-47 1301743005000°

°= mărime

3 înălţimi  
diferite

Indicaţii

• Diferenţele de lungime ale picioarelor

• Simptomele tendonului lui Ahile 
(ahilotendinie)

Caracteristici

• ViscoBalance este un egalizator 
de lungime a picioarelor realizat 
din material vâsco-elastic, material 
comfortabil pentru piele.

• Egalizatorul de lungime a picioarelor 
este disponibil în patru mărimi şi trei 
înălţimi diferite, 3 mm, 5 mm şi 10 mm.

• Perniţele pentru călcâi ViscoBalance 
sunt aderente şi pot fi purtate în 
pantofi de mers, sport şi muncă. 
Schimbarea de la un pantof la altul  
se face fără dificultate.

Mod de acţiune

• Simptomele de postură deficitară ale 
coloanei, genunchiului şi şoldului pot 
fi îmbunătăţite ca rezultat al corectării 
discrepanţei de lungime.

• ViscoBalance reduce sarcinile de 
impact la nivelul gleznei, genunchiului, 
şoldului şi coloanei.

Perniţe vâsco-elastice pentru călcâi pentru diferenţele de lungime 
ale picioarelor.
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ViscoPed®

Mărime	 1	 2	 3	 4	 5	 Număr	de	comandă
Mărimea pantofului 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 1301730000000°

°= mărime

inserţii de mărimea tălpii

Suporturi plantare vâsco-elastice pentru reducerea sarcinilor de şoc.

Indicaţii

• Durere plantară

• Deformări ale picioarelor şi degetelor

• Redistribuirea presiunii

• Artralgie

Caracteristici

• ViscoPed este o inserţie vâsco-elastică 
de mărimea talpei.

• ViscoPed încorporează un suport 
metatarsian şi un suport uşor arcuit al 
arcadei plantare.

• Inserţiile ViscoPed sunt aderente şi 
pot fi purtate în pantofi de mers, sport 
şi muncă.

Mod de acţiune

• Inserţiile vâsco-elastice reduc 
sarcinile de şoc, în special în zonele 
piciorului  
şi călcâiului.

• Suporturi speciale moi în zonele 
călcâiului şi capului metatarsului reduc 
sarcinile maxime şi uşurează  
sau elimină iritaţiile dureroase.

• ViscoPed reduce sarcinile de impact la 
nivelul gleznei, genunchiului, şoldului 
şi coloanei.
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GenuTrain®

1

2

Mărime	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 Număr	de	comandă
1 Circumferinţa în cm jos 25-28 28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 46-49 

110412050* 00°
2 Circumferinţa în cm sus 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56 56-59

*1 = natural, *7 = negru, *8 = titan, °= mărime     Mărimile seriei, potrivite începând cu aprox. 12 ani
0 = fără siliconare, 9 = cu siliconare

Mărime	la	comandă: Vă rugăm să găsiţi punctele exacte de măsurare pentru  
GenuTrain la comandă în broşura detaliată de măsuri. Făcut la comandă în natural (culoarea pielii) şi acum şi în titan.

Inserţie Omega

Indicaţii

• Iritaţii (tendomiopatie, degenerarea 
inserţiei ligamentare, meniscopatie, 
artroză, artrită, cronic, posttraumatic 
sau postoperator)

• Tendinţă de instabilitate

• Efuziune recidivantă

Caracteristici

• Noua inserţie Omega:  
Inserţie integrată vâsco-elastică, care 
înconjoară patela, cu două puncte de 
presiune în secţiunea distală  
a suportului şi cu două aripi laterale  
la înălţimea meniscurilor.

• Concept nou de ţesătură: elastică 
în mod special, permeabilă şi care 
disipează umezeala pentru confort 
excelent la purtare.

• Zonă nouă cu ţesătură deosebit de 
moale şi fină în spatele genunchiului.

• Ţesătură cu formă anatomică pentru  
o potrivire aderentă.

• Marginile cu compresie redusă deviază 
presiunea către porţiunile terminale 
ale suportului.

• Noul mijloc auxiliar de aplicare 
integrat facilitează aplicarea suportului.

Mod de acţiune

• Inserţia redistribuie compresia 
dinspre patelă spre ţesuturile moi 
înconjurătoare.

• Mişcările articulaţiei genunchiului 
masează structurile de ţesut moale 
peripatelar prin inserţia de formă 
rotundă.

 
• Efectele de compresie şi masaj 

accelerează reabsorbţia edemului  
şi a efuziunilor.

• Punctele de presiune ale inserţiei 
Omega exercită o presiune asupra 
părţilor moi subcutanate infrapatelare. 
Acestea reduc presiunea şi uşurează 
durerea în zona retropatelară.

• Aripile laterale ale inserţiei Omega  
vin în contact cu partea frontală  
a meniscului şi contribuie la alinarea 
durerii printr-o compresie alternativă.

• Stimularea proprioceptorilor de către 
suport are un efect pozitiv  asupra 
sistemului senzitivo-motor şi astfel 
acţioneaza benefic asupra controlului 
neuro-muscular.

Suport activ pentru ameliorarea şi stabilizarea genunchiului.
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GenuTrain® P3

1

2

Mărime	 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Număr	de	comandă
1 Circumferinţa în cm jos  28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 

110414030* +0°
2 Circumferinţa în cm sus  39-42 42-45 45-48 48-51 51-54 54-57 

*1 = natural, *7 = negru, *8 = titan, +6 = dreapta, +7 = stânga, °= dimensiune 
0 = fără siliconare, 9 = cu siliconare (numai titan)

Mărime	la	comandă: Vă rugăm să găsiţi punctele exacte de măsurare pentru produsul la comandă în broşura detaliată de măsuri. 
Făcut la comandă numai în natural.

Suport pentru patelă cu bandă de ajustare reglabilăSuport de relaxare musculară

Suport activ de genunchi pentru îmbunătăţirea cursei patelare.

Indicaţii

• Sindrom patelofemural dureros  
(condropatie, condromalacie)

• Lateralizarea patelei  
(tendinţă de dislocare)

• Postoperatoriu, de ex. chirurgie de 
eliberare laterală

• Tendinită patelară

• Tendinţă de instabilitate

• Durere articulară anterioară

• Poziţie ridicată a patelei

• Runners Knee / Jumpers Knee

Caracteristici

• Concept de ţesătură „Train“: foarte 
elastică, permeabilă şi care disipează 
umezeala pentru un confort excelent 
la purtare, în special în zona poplitee.

• Un material special, confortabil pentru 
piele, acoperă zona critică poplitee.

• Cusătura laterală evită punctele de 
presiune în zona poplitee.

• Noul suport cu formă anatomică este unul 
foarte uşor. Ajută la asigurarea poziţiei şi 
garantează un confort mărit la purtare.

• Banda de ajustare trece peste marginea 
laterală a patelei şi este reglabilă individual.

• În secţiunea distală a suportului se 
găsesc două puncte de fricţiune.

• Secţiunea proximală a suportului se 
extinde până la joncţiunea tendon-
muşchi a muşchiului vast medial. 

• Un înveliş în formă de semilună pe 
partea medială patelară este integrat 
în nişa patelară a suportului.

• Suportul relaxant al musculaturii 
(primul din lume) este situat lateral pe 
marginea superioară a acestuia.

Mod de acţiune

• Compresia externă accelerează 
absorbţia edemului şi efuziunilor. 
Propriocepţia este mărită ajutând la 
stabilitatea articulaţiei.

• Materialul moale al ţesăturii folosit 
pentru zona poplitee furnizează un 
confort excelent la purtare şi compresie 
medicală eficientă.

• Împreună cu banda de ajustare 
reglabilă, suportul centrează patela. 
Banda de ajustare ghidează patela în 
calea ei de alunecare.

• După o operaţie, banda de ajustare 
reglabilă asigură rezultatul acesteia.

• Punctele de fricţiune reduc 
presiunea şi uşurează durerea în zona 
retropatelară.

• Compresia alternantă a suportului, incl. 
secţiunea proximală a suportului care 
se află pe muşchiul vast medial, reduce 
durerea şi stimulează metabolismul. 
Propriocepţia este mărită ajutând la 
stabilitatea articulaţiei.

• Suprafaţa medială patelară 
contracarează devierea medială a 
patelei în timpul mişcării. Acest lucru 
ajută la mişcarea fiziologică a patelei.

• Utilizând feedback-ul senzitivomotor, 
suportul de relaxare musculară 
relaxează uşor tractul iliotibial de 
pe partea laterală a retinaculului. 
Astfel se minimizează forţa de tragere 
laterală asupra patelei. Acest lucru 
preia greutatea de pe patelă şi durerea 
este redusă.
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GenuTrain® A3

1

2 Mărime	 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Număr	de	comandă
1	Circumferinţa în cm jos  28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 

110412510*0+0°
2	Circumferinţa în cm sus  38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56 

*1 = natural, *8 = titan, +6 = dreptul, +7 = stângul, °= mărime

 inserţie pentru patelă cu 
zone de fricţiune

Indicaţii

• Stări de iritaţie a genunchiului, în 
special la gonartroză (cronică, post-
traumatică şi postoperatorie, afectarea 
ligamentelor şi tendomiopatie)

• Durere la nivelul genunchiului cu 
instabilitate funcţională datorită 
dezechilibrului general muscular

• Lateralizare patelară

• Osteoartrită tip varus

• Efuziune recidivantă

Caracteristici

• Concept nou de ţesătură: foarte 
elastică, permeabilă şi care disipează 
umezeala pentru un confort excelent 
la purtare, în special în zona poplitee.

• Noua inserţie dezvoltată oferă suport 
zonelor tipice de durere şi zonelor 
importante de receptori la nivelul 
articulaţiei genunchiului.

• În plus, inserţia vâsco-elastică prezintă 
zone de fricţiune care sunt acoperite 
cu noduli.

• Ghidul corector al patelei este 
implementat în zona de inserţie.

• Ţesătura cu formă anatomică, permeabilă 
este foarte confortabilă la purtare.

• Doi fixatori spiralaţi localizaţi pe margini 
menţin forma ţesăturii.

• Un material special, neiritant este 
încorporat în aria critică din spatele 
genunchiului.

• O zonă elastică în partea de jos  
a piciorului facilitează aplicarea  
şi înlăturarea. 

Mod de acţiune

• Efectul de compresie/decompresie 
rezultat din mişcarea asemănătoare cu 
masajul de fricţiune susţine reducerea 
edemului şi resorbţia umflăturii. Acest 
lucru accelerează procesul de vindecare 
şi determină reducerea durerilor în zona 
medială a capsulei articulare.

• Stimularea receptorilor pielii şi  
a terminaţiilor nervoase la nivelul 
tranziţiei muşchi-tendon susţine 
sistemul neuromuscular. Aceasta 
determină o sincronizare şi activare 
a musculaturii. Muşchiul vast medial 
este stimulat în particular. Tendonul 
muşchiului drept este liber.

• Ghidul corector integrat contracarează 
alunecarea patelară.

Suport activ pentru tratamentul complex al durerilor de genunchi.
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GenuTrain® S

1

2 Mărime	 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Număr	de	comandă
1	Circumferinţa în cm jos  28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 

110413040*0+0°
2	Circumferinţa în cm sus  38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56 

*1 = natural, *7 = negru, *8 = titan, +6 = dreptul, +7 = stângul, °= mărime

bare laterale

Suport activ cu bare laterale.

Indicaţii

• Instabilităţi uşoare până la medii

• Osteoartrita genunchiului

• Artrite (de exemplu artrite 
reumatoide)

Caracteristici

• Barele cu formă anatomică pot fi 
încălzite şi remodelate şi sunt inserate 
în canale laterale ghidate.

• Barele laterale sunt asigurate adiţional 
cu benzi circulare, neelastice.

• Concept nou de ţesătură: foarte 
elastică, permeabilă şi care disipează 
umezeala pentru un confort excelent 
la purtare, în special în zona poplitee.

• Tehnicile speciale de cusut fac din 
suport un produs extrem de confortabil 
la purtare, inclusiv în spatele 
genunchiului.

• O inserţie circulară vâsco-elastică 
înconjoară patela şi facilitează 
poziţionarea corectă a suportului.

Mod de acţiune

• Combinaţia dintre bare şi  sistemul 
de benzi furnizează un suport pasiv 
adiţional genunchiului.

• Efectul pozitiv asupra sistemului 
senzitivomotor furnizează suport activ 
adiţional genunchiului.

• Mişcările articulaţiei genunchiului 
deformează suportul rotund, astfel 
masând structurile peripatelare de 
ţesut moale.

• Efectul de compresie şi masaj 
accelerează absorbţia edemului  
şi efuziunilor.
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GenuTrain® S Pro

1

2 Mărime	 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Număr	de	comandă
1	Circumferinţa în cm jos  28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 

110413500*0+0°
2	Circumferinţa în cm sus  38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56 

*1 = natural, *7 = negru, *8 = titan, +6 = dreptul, +7 = stângul, °= mărime

Articulaţie ce poate fi 
limitată

Suport activ cu şine pentru articulaţii, ce pot fi limitate,  
pentru stabilizarea laterală.

Indicaţii

• Instabilităţi uşoare şi medii

• Osteoartrita genunchiului

• Artrite (de exemplu artrite 
 reumatoide)

• Leziuni ale meniscului

Caracteristici

• Barele laterale cu preformare anatomi-
că pot fi încălzite şi remodelate şi sunt 
inserate în canale laterale ghidate.

• Barele laterale pot fi limitate la 
 flexiuni de 30°-60°-90° şi la extensii 
de 20°.

• Două benzi circulare neelastice pe 
pulpă şi coapsă fixează suplimentar 
barele laterale şi stabilizează împreună 
articulaţia genunchiului.

• Ţesătură foarte elastică din materiale, 
care respiră asigură forma de profil 
optimă şi un confort înalt la purtare.

• În special ţesăturile moi şi fine 
 protejează zona sensibilă a fosei 
 poplitee.

• O inserţie circulară vâsco-elastică  
înconjoară patela şi facilitează 
 poziţionarea corectă a suportului.

Mod de acţiune

• Limitarea mişcării articulaţiilor permite 
limitarea gamei de mişcări posibile 
pentru articulaţia genunchiului, ca şi 
factor asistent în terapie.

• Combinaţia de bare laterale şi şine 
permite articulaţiei genunchiului în 
mod pasiv o susţinere suplimentară şi 
îi conduce cu siguranţă mişcările.

• Influenţarea pozitivă a funcţiei 
 senzitivo-motorii oferă articulaţiei 
genunchiului o susţinere suplimentară 
şi o stabilizează pe termen lung.

• Mişcările articulaţiei genunchiului 
deformează inserţia de formă rotundă,  
ceea ce duce la aplicarea unui  masaj 
cu presiune alternativă asupra 
 structurilor de ţesut moale peripatelar, 
care reduce durerile.

• Efectul de compresie şi masaj al 
 suportului accelerează absorbţia 
 edemului şi efuziunilor.
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MyoTrain®

1

22

Mărime	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 Număr	de	comandă
1 Circumferinţa în cm 32-35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 

1103250008000°
2 Circumferinţa în cm 44-48 48-52 52-56 56-60 60-64 64-68 68-72

°= mărime

Utilizabile opţional:  
suporturi acute şi 
funcţionale

Suport pentru tratamentul leziunilor musculare la nivelul coapsei.

Indicaţii

• Leziuni musculare la nivelul coapsei 
(în special crampe, întinderi, rupturi, 
sfâşieri)

• Profilaxie, în special împotriva 
accidentărilor repetate

• Contuzii musculare la nivelul coapsei

• Suport adiţional pentru tratamentul 
de întreţinere

Caracteristici

• Ţesătura cu formă anatomică, 
siliconată şi cu zona marginală cu 
compresie redusă asigură o potrivire 
optimă şi un confort excelent.

• Ambele inserţii (suporturi acute 
şi funcţionale) pot fi adăugate sau 
înlăturate; MyoTrain poate fi folosit de 
asemenea fără inserţii.

• Benzile Velcro fac mai uşoară montarea 
şi înlăturarea şi furnizează compresie 
individuală.

• Ţesătura cu formă anatomică 
furnizează de asemenea un efect 
proprioceptiv, chiar şi când este 
folosită fără benzi.

Mod de acţiune

• MyoTrain funcţionează conform 
principiilor aşa numitelor benzi 
musculare de susţinere (bandaj adeziv) 
folosind compresia. 

• Imediat după lezare, un suport acut 
mic adiţional poate adăuga compresie 
pe zona lezată pentru a opri hemoragia 
şi întinderea hematomului.

• Suportul funcţional mai mare adaugă 
compresie în zona înconjurătoare  
a leziunii pentru a minimiza edemul 
care apare de obicei.

• Întăritura continuă de-a lungul 
suprafeţei suportului funcţional 
îmbunătăţeşte circulaţia limfatică.

• MyoTrain reglează tonusul muscular şi 
împiedică refacerea leziunilor.
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SofTec® Genu

2

1

3

Mărime	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Număr	de	comandă
3 Circumferinţa în cm sus 38-42 41-45 44-49 48-53 51-57 54-60
1 Circumferinţa în cm mijloc 29-32 32-35 35-38 38-41 41-44 44-47 122460010*0+0°
2 Circumferinţa în cm jos 28-32 31-35 34-38 36-40 39-43 42-46 
Curea protectoare disponibilă ca accesoriu       12946011070000

*7 = negru, *8 = titan, +6 = dreptul, +7 = stângul, °= mărime

bare laterale  
cu articulatii  
ajustabile

Orteză multifuncţională pentru stabilizarea genunchiului.

Indicaţii

• Ruptura ligamentului încrucişat 
anterior şi/sau posterior

 – Terapie conservativă
 –  Îngrijire preoperatorie, postoperatorie 

tardivă
 –  Reabilitare de durată – terapie prin 

sport
 – Insuficienţă cronică

• Instabilităţi grave şi/sau complexe 
(traumatice, degenerative, de exemplu 
„triada nefericită“)

• Instabilităţi funcţionale, de ex. deficite 
ale comenzii neuromusculare

• Terapia conservativă, funcţională a 
leziunilor ligamentelor laterale

• Tratamentul „instabilităţii articulaţiei 
genunchiului”

 – Osteoartrită severă a genunchiului
 – Artrită reumatoidă – PCP
 – Endoprotezare – reabilitare secundară
 – Traumatologie – posttraumatic

• Pentru a restrânge gama de mişcări 
a genunchiului (de exemplu, după 
suturări sau implant de menisc)

Caracteristici

• Ţesătura conturată este permeabilă şi 
oferă o suprafaţă mare de contact cu 
piciorul.

• Ţesătura conturată anatomic are o 
suprafaţă mare de contact pe picior, 
previne formarea punctelor de presiune 
şi susţine activitatea musculară.

• Materialul ţesăturii cu formă anatomică 
este formată din secţiuni neelastice 
într-o direcţie şi alte secţiuni cu 
stabilitate mărită la tensiune.

• Patru benzi neelastice Velcro formează 
o conectare stabilă, circulară.

• Barele laterale de aluminiu sunt 
conturate anatomic.

• Articulaţiile speciale pentru orteze se 
adaptează, independent una de alta, 
la punctele de pivotare compromise 
şi astfel iau în considerare poziţia 
individuală a axului de rotaţie compromis 
al genunchiului în spaţiu tridimensional.

• Articulaţiile permit restricţionarea 
extensiei şi flexiei în intervale de 10°.

• Suportul asigură poziţionarea simplă şi 
corectă a ortezei pe picior.

Mod de acţiune

• Secţiunea ţesută neelastică stabilă 
la tensiune în combinaţie cu barele 
laterale şi benzile Velcro stabilizează 
genunchiul într-un sistem cu patru 
puncte.

• Doarece ţesătura este flexibilă, 
orteza permite contracţile musculare 
simultane.

• Reglajul tridimensional al articulaţiilor 
ortezei la nivelul axului de rotaţie 
compromis evită forţe de constrângere 
dăunătoare asupra genunchiului.

• Inserţia susţine controlul corect 
al poziţiei patelei şi contracarează 
durerea genunchiului în partea 
anterioară.

• Masajul efectuat de ţesătura de 
compresie şi de inserţie accelerează 
reabsorbţia efuziunilor şi edemului.

• Stimularea proprioceptorilor de către 
ţesătura specială are un efect pozitiv 
asupra sistemului senzitivomotor şi 
astfel asupra controlului muscular.
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SofTec® OA

2

1

3
Mărimi	standard	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 Număr	de	comandă
3 Circumferinţa în cm sus 41-45 44-49 48-53 51-57 54-60 57-63 60-66
1 Circumferinţa în cm mijloc 32-35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 122468000*0+0°
2 Circumferinţa în cm jos 31-35 34-38 36-40 39-43 42-46 45-49 48-52

*7 = negru, *8 = titan, +6 = dreptul, +7 = stângul, °= mărime

articulaţie bi-centrală 
 îmbină barele din fibră 
de carbon

Orteză multifuncţională pentru relaxarea compartimentului medial 
al genunchiului.

Indicaţii

• Osteoartrita compartimentului medial 
al genunchiului

Caracteristici

• Ţesătura conturată anatomic, permeabilă 
pe lângă suprafaţa mare de contact cu 
piciorul şi potrivirea excelentă, face ca 
suportul să fie plăcut la purtare.

• Ţesătura SofTec oferă stabilitate la 
tensiuni de grad înalt şi cea mai bună 
mişcare musculară posibilă.

• Două inserţii deasupra porţiunilor 
proximală şi distală ale patelei indică  
o potrivire perfectă a ortezei.

• Două fermoare asigură o potrivire 
uşoară.

• Patru benzi neelastice pe ambele porţiuni 
superioară şi inferioară ale picioarelor 
permit ajustarea fină şi sigură a ortezei 
împotriva oricăror forţe de rotaţie care 
survin în timpul mişcării.

• Barele laterale din fibre de carbon 
conturate anatomic pot fi încălzite şi 
remodelate.

• Carcasele sunt conectate de o curea 
foarte eficientă, plată, cu dublu centru 
care asigură un transfer eficient de 
greutate a întregului sistem către picior.

• Pacientul poate să ajusteze presiunea 
de valgus în orice moment prin 
umplerea sau golirea pernei cu aer.

• Suporturi de silicon sunt poziţionate 
între sistemul de pernă de aer şi 
suprafaţa piciorului.

• Înainte de orice modificare sau spălare, 
elementul funcţional poate fi scos cu 
uşurinţă din buzunarul de material al 
secţiunii din ţesătură prin înlăturarea 
benzilor Velcro.

Mod de acţiune

• Elementul funcţional cu ţesătura 
stabilă la tensiune şi sistemul de benzi 
relaxează compartimentul medial al 
genunchiului conform principiului 
celor 3 puncte.

• Forţa de valgus poate fi ajustată 
individual conform simptomelor 
pacientului.

• Secţiunea din ţesătură ajută 
la activarea muşchilor şi astfel 
stabilizează articulaţia prin mecanisme 
senzitivo-motorii.

• Efectul de susţinere accelerează 
scăderea iritaţiei ţesutului moale,  
a edemului şi efuziunilor articulaţiei.
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SecuTec® Genu

1

2

Mărime	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Număr	de	comandă
1 Circumferinţa în cm jos 28-32 31-35 34-38 36-40 39-43 42-46  
2 Circumferinţa în cm sus 38-42 41-45 44-49 48-53 51-57 54-60 

12146140050+0°
 

+6 = dreptul, +7 = stângul, °= mărime

Căptuşeală anti-alunecare pe 
părţile interioare ale benzii

Articulatii 
 ajustabile

Orteză funcţională pentru stabilizarea genunchiului.

Indicaţii

• Instabilitate după rupturi ale 
ligamentelor încrucişate anterioare  
şi/sau posterioare (ACL/PCL)

• După chirurgie/plastie de sindesmoză 
ligamentară

• Instabilităţi grave şi/sau complexe 
(traumatice, degenerative)

• Pentru a restrânge gama de mişcări 
a genunchiului (de exemplu, după 
leziuni ligamentare colaterale, suturări 
sau implant de menisc)

• Terapia conservativă şi postoperatorie 
a fracturii patelare

Caracteristici

• SecuTec Genu este foarte uşor.

• Rama subţire de aluminiu este conturată 
anatomic, plată şi se potriveşte aproape 
de corp.

• Construcţia specială a ramei oferă  
o potrivire simplă şi fără efort la 
geometria piciorului şi respectă  
planul articulaţiei.

• Aliajul special de aluminiu face ca rama 
să fie foarte uşoară, stabilă şi maleabilă.

• Orteza poate fi aplicată din faţa piciorului.

• Articulaţiile fiziologice pot fi uşor ajustate 
pentru diverse nevoi terapeutice ale 
piciorului. Cu un sistem de siguranţă 
în patru puncte, articulaţia bi-axială 
este foarte stabilă.

• Protejate de praf şi purtare, articulaţiile 
prezintă o amortizare de 0 grade.

• Perna permeabilă şi protectoare pentru 
piele este acoperită cu un strat anti-
alunecare şi poate fi uşor prinsă şi 
desprinsă din scai în vederea curăţării.

• Pentru adaptarea la lăţimea individuală 
a genunchiului (umflături) există mai 
multe suporturi de condili de grosimi 
variabile.

• Suporturile de condili aşezate mobil 
previn iritaţiile pielii.

• Benzile pot fi legate în două poziţii 
pentru uşurarea aplicării şi sunt 
pivotante pe laterale pentru ca benzile 
să urmărească geometria piciorului.

• Banda distală de lângă articulaţie este 
foarte ajustabilă pentru a se potrivi 
formei gambei.

• Pentru tratarea PCL, banda proximală  
de lângă articulaţie poate fi poziţionată 
ventral. Pentru a trata o instabilitate 
complexă, poate fi folosită o bandă 
adiţională.

• Flexia şi extensia pot fi limitate 
independent una de alta.

 (Flexie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 
  75°, 90°, 120°)

 (Extensie: 10°, 20°, 30°, 45°)

Mod de acţiune

• Orteza de genunchi se bazează pe 
Principiul celor 4 puncte deja demonstrat.

• Construcţia ramei rezistentă la torsionare 
contracarează efectul de tragere anterior/
posterior şi stabilizează genunchiul 
împotriva forţelor de varus/valgus.

• Forţele posibile de constrângere 
exercitate de orteză asupra 
genunchiului sunt minimalizate 
datorită adaptării ramei conturate 
anatomic la articulaţiile bi-centrale.
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MOS-Genu®

Mărime	 1	 2	 3	 4	 5	 Număr	de	comandă/scurt	 Număr	de	comandă/lung
Lăţimea max.  85-95 95-105 105-115 115-125 125-135 12146604051+0° 12146604052+0° 
a genunchiului în mm
+6 = dreptul, +7 = stângul, °= mărime
Măsurarea lăţimii genunchiului trebuie efectuată cu picioarele pacientului flectate la 30°, cu ajutorul MOS Goniometer  
(fără aplicarea de presiune). Luarea măsurii lăţimii genunchiului M-L se face la înălţimea condilelor femurale cu ortometrul  
MOS-Genu (fără presiune). Mărimea ortezei se citeşte în fereastra de afişare. Dacă măsura este între două mărimi, gradul umflăturii 
sau atrofiei şi lăţimea celuilalt genunchi trebuie luate în considerare.

Versiune lungă  
cu cupe de extensie 
detaşabile

Indicaţii

• Terapie conservativă
 –  Terapie funcţională a leziunilor 

ligamentelor încrucişate şi 
ligamentare colaterale

 – Instabilităţi grave şi/sau complexe
 –  Relaxarea compartimentului 

respectiv la gonartroză varus şi 
valgus

• Postoperator MOS-Genu scurt
 –  După chirurgie/plastie de 

sindesmoză ligamentară
 –  Suturarea meniscului şi implant de 

menisc

• Postoperator MOS-Genu lung
 – După osteotomii corective (Tibia)

• După reconstrucţii ligamentare 
complexe

 –  În cazuri individuale pentru fracturi 
în apropierea articulaţiilor, chirurgie 
de implant, protecţie

• MOS-Genu scurt/lung (cu bandă 
încrucişată)

 – Genu recurvatum

Caracteristici

• Rama de aluminiu este conturată 
anatomic şi se poate modifica forma 
ulterior după cerinţă.

• Rama este disponibilă şi ca versiune 
lungă care poate fi rapid convertită la 
lungimea normală prin îndepărtarea 
cupelor de extensie.

• Suporturile cupă cu o căptuşeală 
permeabilă, aderentă, protectoare 
pentru piele asigură o fixare sigură  
cu benzile Velcro.

• Articulaţiile monocentrice sunt 
aliniate cu axul pivot compromis al lui 
Nietert şi permite restricţia extensiei 
şi flexiei în intervale de 10°.

• Suporturi de condili de diferite grosimi 
pot fi folosiţi pentru a compensa 
umflarea de severitate diferită  
a genunchiului.

• O bandă opţională pentru zona 
poplitee este folosită pentru a 
stabiliza genunchiul în cazul 
instabilităţii posterioare sau genu 
recurvatum.

Mod de acţiune

• Orteza de genunchi este bazată pe 
Principiul celor 4 puncte şi astfel 
contracarează fenomenul de tragere 
spre anterior.

• Ajustarea varus/valgus permite 
adaptarea la axul individual al 
piciorului pacientului şi urmăreşte 
relaxarea genunchiului şi a 
ligamentului lateral.

• Proiectul ramei stabilizează 
genunchiul împotriva forţelor de 
varus/valgus; versiunea lungă are un 
braţ mai lung.

• Banda pentru zona poplitee preia 
sarcina de pe articulaţiile ortezei prin 
prevenirea hiperextensiei.

• Presiunea dorsală exercitată de banda 
pentru zona poplitee contracarează 
fenomenul de tragere posterior.

• Forţele posibile de constrângere 
exercitate de orteză asupra 
genunchiului sunt minimizate datorită 
adaptării ramei la articulaţiile 
monocentrice.

Orteză funcţională pentru stabilizarea genunchiului.
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GenuLoc®

	 	 	 	 	 	 	 	 Număr	de	comandă
Disponibil în mărime universală        12043200070000

Bare din aluminiu

Indicaţii

• Preoperator, postoperator sau 
posttraumatic, pentru imobilizarea 
temporară a genunchiului

• Tratament conservativ al fracturilor 
patelare

Caracteristici

• Materialul suport este permeabil  
şi lavabil.

• Benzile Velcro facilitează o fixare uşoară 
a GenuLoc la nivelul genunchiului 
afectat.

• Două bare dorsale integrate de 
aluminiu, cu contur anatomic permit 
adaptarea individuală a unghiului de 
flexie a genunchiului.

• Barele de aluminiu sunt conturate 
pentru a asigura un unghi de flexie  
a genunchiului de 20°.

• Benzile laterale Velcro permit adaptarea 
individuală la circumferinţa piciorului 
respectiv.

• Bare laterale de plastic întind 
materialul suport şi se adaptează  
la unghiul barelor de aluminiu.

Mod de acţiune

• Bara imobilizează piciorul la un 
anumit unghi de flexie presetat al 
genunchiului.

• Suportul din spatele genunchiului 
furnizează suport suplimentar şi 
măreşte siguranţa poziţionării barei 
imobilizatoare contra piciorului.

Orteză stabilizatoare pentru imobilizarea genunchiului.
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SofTec® Coxa

	 	 	 	 Număr	de	comandă/	 Număr	de	comandă/	
Mărime	 1	 2	 3	 articulaţie	specială*	 articulaţie	dreaptă**
Circumferinţa  75-95 95-115 115-135 1222524008000° 1222525008000° 
corpului în cm

°= mărime 
* pentru femei, ** pentru bărbaţi

Harnaşament 
pelvian alcătuit din 
3 parţi, din plastic

Articulaţie monocentrică 
pentru aducţie/abducţie 
şi flexie/extensie

Indicaţii

• Stări după luxarea articulaţiei şoldului

• Intervenţie endoprotetică totală la 
articulaţia şoldului

• Chirurgie de revizuire a endoprotezei 
la articulaţia şoldului

• Rezecţia capului femural (artroplastie 
Girdlestone)

• Chirurgia de revizuire a protezei de 
şold în două stagii cu spacer de şold

• Coxartroză de gravitate medie până la 
mare

• Instabilitate a articulaţiei şoldului

Caracteristici

• Foarte confortabilă la purtare datorită 
materialelor care respiră şi nu jenează 
pielea.

• Confortabil şi uşor de folosit datorită 
inchizătorilor ergonomice cu Velcro cu 
fante corespunzătoare pentru degete.

• Sistemul de suport şi susţinere pelvian 
este format anatomic şi integrat în 
material pentru asigurarea poziţiei 
corecte.

• Harnaşamentul pelvian este alcătuit 
din 3 parţi şi este uşor de potrivit 
pentru diferite mărimi.

• Porţiunea alcătuită din material 
şi chingile pentru presiune de pe 
harnaşamentul pentru coapsă şi picior 
pot fi tăiate pentru mărimea adecvată.

• Articulaţia ortotică monocentrică asigură 
potrivirea anatomică şi permite terapia 
optimă a articulaţiei coxo-femurale.

• Geometria asimetrică a articulaţiei 
permite ajustarea independentă  
a aducţiei/abducţiei şi a flexiei/extensiei.

• Extensia şi flexia articulaţiei poate fi 
limitată incremental cu 10° de la -10° 
la + 90°. Aducţia şi abducţia poate fi 
ajustată în continuu de la -6° la +6°. 

• Articulaţia este disponibilă asimetrică 
sau dreaptă şi poate fi folosită pentru 
partea dreaptă sau stângă.

• Orteza se poate potrivi în perioada 
spitalizării.

Mod de acţiune

• Orteza stabilizează capul femural 
printr-o combinaţie de: 

 –  Design-ul anatomic al ortezei 
preia stresul de pe articulaţia 
metatarsofalangeană,

 –  adaptarea individuală  
a harnaşamentului lateral  
al coapsei şi 

 –  adaptarea articulaţiei ortotice 
pentru indicaţiile terapeutice. 

• Combinaţia dintr-un material moale şi 
suportul flexibil al porţiunii pelviene 
permite presiune uniformă de contact 
care imobilizează capul femural.

• Limitarea mişcării asigură succesul 
tratamentului chirurgical.

• Mişcările care ar putea produce luxaţii 
repetate de şold sunt eliminate.

Orteză multifuncţională pentru stabilizarea şoldului.



33

DorsoTrain®

Mărime	 1	 2	 3	 4	 Număr	de	comandă/scurt	 Număr	de	comandă/lung
Mărime 36-38/S 40-42/M 44-46/L 48-50/XL 1108455008100° 1108455008200°

°= mărime 
lung  > 170 cm înălţime 
scurt < 170 cm înălţime

zone funcţionale 
neelastice

Reclinator cu formă  
anatomică din plastic  
întărit cu fibră de sticlă

Indicaţii

• Afecţiuni degenerative/Insuficienţă 
musculară a coloanei

• Osteoporoză

• Fracturi vertebrale fără deplasare, 
osteoporotice

Caracteristici

• DorsoTrain este o orteză pentru 
îndreptarea şi suportul coloanei.

• DorsoTrain încorporează suporturi de 
plastic întărit cu fibră de sticlă lungi 
de 35 de cm (reclinator) care merg 
de-a lungul vertebrelor.

• Reclinatorul este conturat anatomic şi 
poate fi adaptat individual la cerinţă.

• Libertate maximă de mişcare.

• Fibre textile permeabile, protectoare 
pentru piele care fac ca DorsoTrain să 
fie extrem de confortabil la purtare.

• Materialul flexibil asigură o potrivire 
ideală şi este unul din motivele pentru 
complianţa pacienţilor.

• Combinarea unui fermoar lung şi 
a unui clin frontal de închidere 
garantează o fixare şi înlăturare uşoară 
a DorsoTrain.

Mod de acţiune

• Coloana spinală este îndreptată şi 
susţinută de un reclinator semiflexibil 
combinat cu zone funcţionale 
neelastice pe zona corpului.

• Centura de la nivelul taliei permite 
ajustarea individuală a compresiei 
exercitate pe cavitatea abdominală.

Suport activ cu elemente funcţionale stabilizatoare.
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LumboTrain®
LumboTrain® Lady

Mărime	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 Număr	de	comandă
Circumferinţa corpului în cm 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 130-145 1108410408000°

°= mărime

Mărime	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 Număr	de	comandă
Circumferinţa corpului în cm 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 130-145 1108411408000°

°= mărime

LumboTrain®

LumboTrain® Lady

LumboTrain®  
Lady Perniţă spate

Închizător 
perforat cu  
pori de aer

Indicaţii

• Lumbago acut şi cronic

• Afecţiuni degenerative ale coloanei 
lombare (de ex. osteocondroză, 
spondilartroză, deformaţii lombare, 
spondiloze fără alunecarea vertebrelor)

• Postoperatoriu/posttraumatic

• Terapie conservativă după prolaps

Caracteristici

• Suport activ din ţesătură, conturat 
anatomic, ajustabil individual pentru 
confort maxim.

• Benzi de legare practice de mână care 
reprezintă o metodă uşoară de fixare 
fără depunerea unui efort considerabil.

• Sistemul de fixare perforat permite 
permeabilitatea şi asigură un comfort 
sporit.

Suport activ pentru stabilizarea musculară
a coloanei lombare.

Mod de acţiune

• Combinarea suportului activ cu 
suportul vâsco-elastic de masaj 
îndepărtează durerea şi tensiunea 
şi activează controlul muscular prin 
propriocepţie mărită.
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LordoLoc®

Mărime	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Număr	de	comandă
Circumferinţa corpului în cm 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 1218500008000°

°= mărime

Chingi elastice pentru 
presiune, pentru compresie 
ajustabilă individual

Indicaţii

• Dureri în zona lombară

• Afecţiuni degenerative/Insuficienţă 
musculară a coloanei (moderată)

Caracteristici

• LordoLoc este o orteză stabilizatoare 
uşoară pentru coloana lombară şi 
zona de tranziţie lombosacrală cu 
proprietăţi de activare şi relaxare  
a musculaturii.

• Produsul elastic, permeabil se 
adaptează singur la anatomia 
individului, şi prezintă o proiectare 
compactă pentru un confort maxim.

Mod de acţiune

• Suporturile flexibile integrate în zona 
din spate pot fi adaptate individual 
pentru a oferi un suport corect din 
punct de vedere anatomic pentru zona 
afectată.

• Chingile pentru presiune adiţionale 
permit ajustarea individuală  
a compresiei şi astfel o ajustare 
variabilă a efectului stabilizator.

Orteză stabilizatoare pentru relaxarea coloanei lombare.
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SacroLoc®

Mărime	 1	 2	 3	 4	 5	 	 Număr	de	comandă
Circumferinţa pelvisului în cm 70-85 85-100 100-115 115-130 130-145   1208416108000°

°= mărime

închizător îngust Inserţie vâsco-elastică din două părţi

Indicaţii

• Afecţiuni ale articulaţiei sacroiliace 
(sindrom de articulaţie sacroiliacă, 
osteoartrita articulaţiei sacroiliace, 
instabilitatea articulaţiei sacroiliace)

• Blocaj al articulaţiei sacroiliace 
(acut şi profilactic)

• Mialgii şi tendinopatii în zona pelviană

• Instabilitatea centurii pelviene, de ex. 
ruptură şi relaxare de simfiză

• Disfuncţie structurală după 
 spondilozele la trecerea L5-S1

• Tratamente conservative după 
 fracturile de bazin

Caracteristici

• Inserţie vâsco-elastică din două părţi 
pentru masaj ţintit.

• Combinaţie între ţesătura elastică şi 
rigidă şi benzi funcţionale asigură 
potrivirea individuală a gradului de 
stabilizare.

• Formă anatomică pentru un confort 
crescut şi o potrivire perfectă.

• Orteza poate fi fixată uşor datorită 
benzilor de legare practice de mână. 

• Purtată sub haine orteza nu se 
 observă; asigură complianţa 
 pacientului.

Mod de acţiune

• Inserţia vâsco-elastică din două părţi 
stimulează circulaţia sangvină a 
 tesuturilor prin efectul de masaj.

• Stimularea propriocepţiei 
 îmbunătăţeşte tonusul muscular.

• Orteza stabilizează şi relaxează 
 articulaţia sacroiliacă şi pelvisul 
 datorită combinaţiei proprietăţilor 
elastice şi rigide a ţesăturii.

• Gradul de stabilizare poate fi ajustat 
individual cu benzile funcţionale de 
fixare.

Orteză stabilizatoare pentru suportul pelvisului şi 
a articulaţiilor sacroiliace.
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LumboLoc

Mărime	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Număr	de	comandă
Circumferinţa corpului în cm 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 1218400308000°

°= mărime

Bare de corset dorsale integrate

Orteză stabilizatoare pentru relaxarea coloanei lombare.

Indicaţii

• Dureri în zona lombară

• Afecţiuni degenerative/Insuficienţă 
musculară a coloanei (moderată)

Caracteristici

• Ţesătura conturată anatomic asigură 
o adaptare individuală la forma 
pacientului pentru un confort maxim.

• Benzi de legare practice de mână care 
reprezintă o metodă uşoară de fixare 
a ortezei fără depunerea unui efort 
considerabil.

Mod de acţiune

• Orteza stabilizatoare relaxează spatele 
prin compresia ajustată individual 
asupra cavităţii abdominale.

• Suporturile corsetului conturat 
anatomic încorporate în zona spatelui 
facilitează o postură anatomică 
corectă a coloanei lombare, în timp 
ce permite adaptarea individuală fără 
probleme la condiţia pacientului.
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LumboLoc® Forte

Mărime	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Număr	de	comandă
Circumferinţa corpului în cm 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 1218403008000°

°= mărime

LumboLoc® Forte

	 	 	 	 	
	 Număr	de	comandă	suport	lombar	 Număr	de	comandă	suport	sacral
Disponibil în mărime universală 12184050050001 12184040050001

LumboLoc® Forte Inserţii

Sistem cu bandă 
LPT, pentru fixare 
fara efort din partea 
pacientului Suport sacral Suport lombar

Indicaţii

• Ischialgii lombare moderate cu mici 
deficite, în condiţii de protuzii discale 
intervertebrale/prolaps

• Sindrom radicular, pseudoradicular 
lombar de gravitate medie

• Spondilolistezis de grad I

• Deformare lombară de grad mediu

• Stările care succed operaţiei la nivelul 
discurilor intervertebrale

Caracteristici

• Orteza stabilizatoare cu ţesătură 
conturată anatomic asigură adaptarea 
individuală la condiţia pacientului 
pentru un confort maxim.

• Fantele practice pentru degete şi 
sistemul de chingi pentru presiune cu 
tensiune de putere mică permit ortezei 
să fie fixată uşor fără depunerea unui 
efort considerabil.

Mod de acţiune

• Suporturile corsetului conturat 
anatomic încorporate în zona spatelui 
facilitează o postură anatomică 
corectă a coloanei lombare, în timp 
ce permite adaptarea individuală fără 
probleme la condiţia pacientului.

• Coloana lombară este relaxată prin 
compresia ajustabilă individual asupra 
cavităţii abdominale.

• Banda funcţională ajustabilă permite 
ajustarea individuală a forţei 
exercitate, cu respectarea locaţiei 
şi intensităţii şi susţine efectul 
suportului.

• O perniţă de spate care poate fi 
adaptată la poziţia corectă din punct 
de vedere anatomic exercită un masaj 
continuu, extensiv a muşchilor spatelui 
(suport lombar sau sacral).  
Orteza stabilizatoare formează cu 
suportul o unitate funcţională.

Orteză stabilizatoare pentru postura optimă a coloanei şi relaxarea 
coloanei lombare.



39

SecuTec® Dorso

Sistem 
de reţea 
 integrator

Bare de corset cu contur 
anatomic

Mărime	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Număr	de	comandă
Circumferinţa corpului în cm 75-85 85-95 95-105 105-115 115-125 125-135 1218470008000°

°= mărime

Indicaţii

• Spondiloză/Spondilolistezis

• Operativ după discectomie

• Tratamente conservative

• Osteoporoză

• Afecţiuni degenerative/Insuficienţă 
musculară a coloanei

Caracteristici

• Ţesătura conturată anatomic asigură  
o potrivire optimă.

• Sistemul de chingi pentru presiune 
cu tensiune cu putere mică permite 
aplicarea unei forţe considerabile 
împotriva corpului fără prea mult efort 
din partea pacientului.

• Fante practice pentru degete care 
reprezintă o metodă uşoară de fixare 
a ortezei fără depunerea unui efort 
considerabil.

• Confort maxim datorită materialelor 
protectoare pentru piele, permeabile  
şi uşoare.

• Suporturile corsetului pot fi modificate 
individual pentru o poziţie anatomică 
corectă.

Mod de acţiune

• Cele opt-zece suporturi ale corsetului, 
aranjate într-un cerc în zona spatelui, 
sunt legate structural în sistemul reţelei. 
Compresia exercitată asupra cavităţii 
abdominale de materialele de la baza 
ortezei relaxează coloana lombară şi 
asigură suport suplimentar până la 
nivelul coloanei toracice inferioare.

Orteză funcţională pentru suportul gradat al 
coloanei lombare şi toracice inferioare.



Spinova® Support Plus
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NOU 

Perniţă-punte
demontabilă

Orteză multifuncţională pentru detensionare reglabilă şi pentru 
sprijinirea coloanei lombare şi toracice inferioare, cu funcţie de 
mobilizare.

Mărime	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Număr	de	comandă
Circumferinţa corpului în cm 70-80 80-90 90-105 105-115 115-125 125-140 1228542100000°

°= mărime

Indicaţii

• Spondiloliză/spondilolisteză grad II 

• Sindrom Facet 

• Sindrom (pseudo)-radicular lombar de 
gravitate medie/ischialgie lombară de 
gravitate medie

• Stenoze de canal spinal lombar 
(conservativ, postOP)

• Fracturi (ale coloanei lombare) 
detensionarea aspectului anterior a 
coloanei vertebrale

• Afecţiuni degenerative/insuficienţă 
musculară la nivelul coloanei

• După prolaps (conservativ, 
postoperatoriu)

• Discectomie

• Postoperatoriu o zi/mai multe zile  
(de ex. spondilodeză)

• Osteoporoză

Caracteristici

• Noua închizătoare a curelei de la 
sistemul de chingi pentru presiune 
permite un reglaj de bază simplu al 
circumferinţei individuale şi al forţei 
aplicate prescrise terapeutic.

• Aplicarea forţelor se face conform 
indicaţiei terapeutice direct pe 
coloana vertebrală, datorită chingilor 
pentru presiune variabile pe înălţime.

• Barele de aluminiu integrate permit 
o adaptare a casetei pentru spate 
Spinova la forma corpului pacientului 
şi la indicaţia terapeutică.

• Materialul elastic tip plasă Spinova 
garantează un profil optim şi oferă un 
confort excepţional la purtare.

• Barele corsetului adaptate în prealabil 
la anatomia umană se mulează 
individual după forma corpului. 

• Perniţa-punte se adaptează formei 
individuale a spatelui. Căptuşeala de 
pe interior oferă un confort ridicat la 
purtare.

• Preluarea dublă cu arici de la sistemul 
de închidere de pe abdomen permite 
o adaptare simplă, anatomică la forma 
bazinului.

• Sistem de închidere pe abdomen 
Spinova cu zonă de margine flexibilă 
pentru un confort sporit la purtare, 
inclusiv în poziţie şezut.

• Aplicare confortabilă şi facilă pentru 
pacient, datorită sistemului de chingi 
pentru presiune Spinova (sistem 
integrat de tragere).

Mod de acţiune

• Datorită combinaţiei dintre materialul 
tip plasă Spinova, sistemul de chingi 
pentru presiune şi perniţa-punte, 
coloana vertebrală este stabilizată şi 
detensionată. Mişcările dăunătoare 
coloanei vertebrale sunt limitate.

• Sistemul de închidere ajustabil de 
la nivelul abdomenului combinat cu 
sistemul de chingi pentru presiune 
Spinova permite ajustarea individuală 
a compresiei exercitate asupra 
abdomenului.

• Presiunea abdominală asupra coloanei 
lombare creşte datorită unei perniţe 
pentru abdomen suplimentare.
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Multifuncţionalitate

• Structura modulară a Spinova Support 
Plus permite o terapie controlată 
conform unei scheme de tratament în 
două trepte, adaptate la individ.

• Treapta 1: (faza de stabilizare)
 Pentru stabilizarea postoperatorie 

eficientă sau corectura iniţială 
conservativă a segmentelor vertebrale, 
orteza este folosită împreună cu 
perniţa-punte.  

• Treapta 2: (faza de mobilizare)
 Pe măsură ce mobilizarea creşte în 

timpul stadiilor de reabiltare avansată, 
perniţa-punte este îndepărtată şi 
barele de aluminiu din caseta pentru 
spate Spinova sunt scoase. Barele de 
corset care rămân în orteză vizează un 
efect extern de sprijinire. 

• O ajustare a Spinova Support Plus în 
funcţie de indicaţia terapeutică este 
oricând posibilă. 
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Spinova® Unload Plus NOU  

Indicaţii

• Spondiloliză/spondilolisteză  
grad I şi II

• Sindrom Facet cu hipermobilitate

• Sindrom (pseudo)-radicular lombar 
deosebit de grav/ischialgie lombară 
deosebit de gravă

• Stenoze de canal spinal lombar 
(conservativ, postoperatoriu)

• Stenoze foraminale, lateral

• Fracturi (ale coloanei lombare) 
detensionarea muchiei posterioare a 
coloanei vertebrale

• Postoperatoriu o zi/mai multe zile  
(de ex. spondilodeză)

Caracteristici

• Noua închizătoare a curelei de la 
sistemul de chingi pentru presiune 
permite un reglaj de bază simplu al 
circumferinţei individuale şi al forţei 
aplicate prescrise terapeutic.

• Aplicarea forţelor se face conform 
indicaţiei terapeutice direct pe 
coloana vertebrală, datorită chingilor 
pentru presiune variabile pe înălţime.

• Barele de aluminiu integrate permit 
o adaptare a casetei pentru spate 
Spinova la forma corpului pacientului 
şi la indicaţia terapeutică.

• Materialul elastic tip plasă Spinova 
garantează un profil optim şi oferă un 
confort excepţional la purtare.

• Cadrul-punte se adaptează formei 
corpului. Barele de aluminiu ale 
cadrului pot fi modelate fără a folosi 
scule.

• Datorită perniţei suplimentare pentru 
abdomen este intensificată apăsarea 
abdominală pe coloana lombară şi se 
amplifică astfel efectul de susţinere 
şi delordozant al ortezei flexibile 
(aplecarea înainte a trunchiului, 
răsturnarea spre spate a bazinului).

• Preluarea dublă cu arici de la sistemul 
de închidere de pe abdomen permite 
o adaptare simplă, anatomică la forma 
bazinului.

• Deschidere şi închidere uşoară a 
ortezei cu ajutorul orificiilor mari 
pentru degete de la sistemul de 
închidere pe abdomen.

• Sistem de închidere pe abdomen 
Spinova cu zonă de margine flexibilă 
pentru un confort sporit la purtare, 
inclusiv în poziţie şezut.

• Aplicare confortabilă şi facilă pentru 
pacient, datorită sistemului de chingi 
pentru presiune Spinova (sistem 
integrat de tragere).

• Barele corsetului adaptate în prealabil 
la anatomia umană se mulează 
individual după forma corpului.

Mod de acţiune

• Datorită construcţiei produsului 
Spinova Unload Plus se poate reduce 
lordoza lombară, iar mişcările de rotaţie 
se pot limita.

• Sistemul de chingi pentru presiune 
Spinova permite, datorită aplicării 
precise a forţelor, un efect optim al 
cadrului-punte.

Orteză multifuncţională pentru reducerea lordozei lombare.

Cadru-punte

Mărime	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Număr	com./Short	 Număr	com./Long
Circumferinţa corpului (cm) 70-80 80-90 90-105 105-115 115-125 125-140 1228543100100° 1228543100200°

°= mărime; versiuni: Long înălţime > 170 cm,  Short înălţime < 170 cm
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Spinova® Immo 

Indicaţii

• Imobilizarea coloanei vertebrale 
(preoperatoriu, postoperatoriu, 
posttraumatic, afecţiuni inflamatorii)

• Tratament conservativ al fracturilor 
simple şi stabile

Caracteristici

• Noua închizătoare a curelei de la 
sistemul de chingi pentru presiune 
permite un reglaj de bază simplu al 
circumferinţei individuale şi al forţei 
aplicate prescrise terapeutic.

• Aplicarea forţelor se face conform 
indicaţiei terapeutice direct pe 
coloana vertebrală, datorită chingilor 
pentru presiune variabile pe înălţime.

• Cupele din plastic cu formă fidelă 
anatomiei umane se pot adapta cu 
uşurinţă la circumferinţa şi la forma 
individuală a bazinului.

• Barele de aluminiu integrate permit 
o adaptare a casetei pentru spate 
Spinova la forma corpului pacientului 
şi la indicaţia terapeutică.

• Preluarea dublă cu arici de la sistemul 
de închidere de pe abdomen permite 
o adaptare simplă, anatomică la forma 
bazinului.

• Deschidere şi închidere uşoară a 
ortezei cu ajutorul orificiilor mari 
pentru degete de la sistemul de 
închidere pe abdomen.

• Sistem de închidere pe abdomen 
Spinova cu zonă de margine flexibilă 
pentru un confort sporit la purtare, 
inclusiv în poziţie de şezut.

• Aplicare confortabilă şi facilă pentru 
pacient, datorită sistemului de chingi 
pentru presiune Spinova (sistem 
integrat de tragere).

Mod de acţiune

• Datorită combinaţiei dintre sistemul 
de chingi pentru presiune Spinova 
şi sistemul de cupe din plastic, 
coloana vertebrală este stabilizată şi 
detensionată. Mişcările dăunătoare 
coloanei vertebrale sunt limitate.

Orteză multifuncţională pentru stabilizarea coloanei lombare 
şi a zonei de tranziţie lombosacrală.

Mărime	 1	 2	 3	 4	 5	 	 Număr	de	comandă
Circumferinţa corpului în cm 70-80 80-90 90-105 105-115 115-140  1228540100000°

°= mărime

NOU  



Spinova® Immo Plus
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NOU  
Orteză multifuncţională pentru stabilizarea coloanei lombare şi a 
zonei de tranziţie lombosacrală, cu funcţie de mobilizare.

Mărime	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Număr	de	comandă
Circumferinţa corpului în cm 70-80 80-90 90-105 105-115 115-125 125-140 1228541100000°

°= mărime

Sistem de cupe

Indicaţii

• Spondiloliză/spondilolisteză  
grad II şi III

• Sindrom Facet cu hipermobilitate/
spondilită

• Spondilartroză

• Sindrom (pseudo)-radicular lombar 
deosebit de grav/ischialgie lombară 
deosebit de gravă

• Stenoze de canal spinal lombar 
(conservativ, postoperatoriu)

• Stenoze foraminale, lateral

• Fracturi (coloana lombară) de 
amploare considerabilă, detensionare 
a aspectului anterior şi/sau posterior 
a coloanei vertebrale

• Tumori (metastaze)

• Afecţiuni degenerative grave/
insuficienţă musculară foarte gravă la 
nivelul coloanei

• După prolaps (conservativ, 
postoperatoriu) 

• Discectomie

• Postoperatoriu o zi/mai multe zile  
(de ex. spondilodeză/chifoplastie)

• Osteocondroză

Caracteristici

• Noua închizătoare a curelei de la 
sistemul de chingi pentru presiune 
permite un reglaj de bază simplu al 
circumferinţei individuale şi al forţei 
aplicate prescrise terapeutic.

• Aplicarea forţelor se face conform 
indicaţiei terapeutice direct pe 
coloana vertebrală, datorită chingilor 
pentru presiune variabile pe înălţime.

• Cupele din plastic cu formă fidelă 
anatomiei umane se pot adapta cu 
uşurinţă la circumferinţa şi la forma 
individuală a bazinului.

• Barele de aluminiu integrate permit 
o adaptare a casetei pentru spate 
Spinova la forma corpului pacientului 
şi la indicaţia terapeutică.

• Materialul elastic tip plasă Spinova 
garantează un profil optim şi oferă un 
confort excepţional la purtare.

• Preluarea dublă cu arici de la sistemul 
de închidere de pe abdomen permite 
o adaptare simplă, anatomică la forma 
bazinului.

• Deschidere şi închidere uşoară a 
ortezei cu ajutorul orificiilor mari 
pentru degete de la sistemul de 
închidere pe abdomen.

• Sistem de închidere pe abdomen 
Spinova cu zonă de margine flexibilă 
pentru un confort sporit la purtare, 
inclusiv în poziţie de şezut.

• Aplicare confortabilă şi facilă pentru 
pacient, datorită sistemului de chingi 
pentru presiune Spinova (sistem 
integrat de tragere).

Mod de acţiune

• Datorită combinaţiei dintre sistemul 
de chingi pentru presiune Spinova 
şi sistemul de cupe din plastic, 
coloana vertebrală este stabilizată şi 
detensionată. Mişcările dăunătoare 
coloanei vertebrale sunt limitate.
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Multifuncţionalitate

• Structura modulară a Spinova Immo 
Plus permite o terapie controlată 
conform unei scheme de tratament în 
trei trepte, adaptate la individ.

• Treapta 1: (faza de stabilizare)
 Pentru stabilizarea postoperatorie 

eficientă sau stabilizarea iniţială 
conservativă a segmentelor vertebrale, 
orteza este folosită împreună cu cupa. 

• Treapta 2: (faza de mobilizare)
 Pentru mobilizare în timpul stadiilor 

de reabilitare avansată, cupa este 
înlăturată. Barele de corset care se 
află în orteză şi barele de aluminiu din 
caseta pentru spate Spinova oferă un 
grad maxim de mobilitate în condiţiile 
unei stabilizări conform indicaţiei 
terapeutice.

• Treapta 3: (faza de activitate) 
 Pe măsură ce creşte mobilitatea, barele 

de aluminiu sunt îndepărtate din 
caseta pentru spate. Barele de corset 
care rămân în orteză vizează un efect 
extern de sprijinire.

• O ajustare a Spinova Immo Plus în 
funcţie de indicaţia terapeutică este 
oricând posibilă.
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SofTec® Dorso

Bandă de întindere 
de umăr şi chingi de 
presiune Reclinator

Mărime	 1	 2	 3	 4	 Număr	de	comandă/scurt	 Număr	de	comandă/lung
Circumferinţa corpului în cm 75-90 90-105 105-120 120-135 1228490008100° 1228490008200°

°= mărime 
Versiuni: lung > 170 cm înălţime
 scurt < 170 cm înălţime

Indicaţii

• Fracturi vertebrale fără deplasare 
(până la TH 8)

• Terapie conservativă în caz de tumori 
(metastaze) şi spondilită

• Osteoporoză

• Spondilodeză

• Stabilizare postoperatorie

• Boala Scheuermann

Caracteristici

• SofTec Dorso este o orteză 
hiperextensibilă pentru stabilizarea 
tranziţiei lombosacrale (L2-T8) şi 
pentru îndreptarea coloanei spinale.

• Barele CFR (plastic întărit cu fibră de 
carbon) sunt aranjate paralel cu coloana, 
ceea ce înseamnă că în timpul folosirii 
postoperatorii, nici o presiune directă nu 
este exercitată asupra zonei lezate.

• Banda de întindere de umăr şi chingile 
pentru presiune permit ajustarea 
intensităţii forţei exercitate împotriva 
corpului fără prea mult efort din partea 
pacientului. Ortezele permit ajustarea 
intensităţii forţei exercitate împotriva 
corpului fără prea mult efort din partea 
pacientului, inclusiv datorită fantelor 
pentru degete.

• SofTec Dorso este foarte confortabil la 
purtare, astfel asigurând un grad înalt 
de complianţă.

Mod de acţiune

• Ţesătura stabilă la tensiune, împreună 
cu rama din bare de fibră de carbon şi 
poziţionarea unei cruce stabilizatoare 
de carbon, funcţionează pentru  
a stabiliza pelvisul.

• SofTec Dorso este proiectat pentru  
a contracara cifoza.

• Gradul de flexibilitate al ramei CFR este 
ajustabil la infinit.

• Banda de întindere de umăr permite 
ajustarea continuă a transferului de 
greutate pentru a întâmpina nevoile 
individuale ale pacientului.

Creat de Prof. Harms

Orteză multifuncţională pentru îndreptarea şi 
stabilizarea coloanei.
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ManuTrain®

Suporturi pentru 
uşurarea presiunii 
la nivelul nervilor şi 
vaselor de sânge de la 
încheietura mâinii

Mărime	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Număr	de	comandă
Circumferinţa încheieturii mâinii în cm 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 110515030*0+0°

*1 = natural, *7 = negru, *8 = titan, +6 = dreptul, +7 = stângul, °= mărime  Mărimile seriei, potrivite începând cu aprox. 10 ani

Indicaţii

• Postoperatoriu

• Posttraumatic

• Artroză

• Tendovaginită

• Iritaţii cronice, posttraumatice sau 
postoperatorii

Caracteristici

• Concept nou de ţesătură: elastică în mod 
particular, permeabilă şi care disipează 
umezeala pentru o compresie eficientă şi 
pentru un confort la purtare excelent.

• ManuTrain este un suport activ pentru 
stabilizarea încheieturii.

• Suport din ţesătură cu contur anatomic,  
cu dublă-întindere.

• Suportul maleabil pe partea interioară 
a mâinii permite ajustarea funcţională 
a poziţiei mâinii pentru diverse indicaţii.

• O curea adiţională cu Velcro ajută 
efectul stabilizator al suportului de pe 
partea ventrală a mâinii.

Mod de acţiune

• Stabilizarea şi activarea încheieturii 
mâinii printr-o compresiune circulară 
uniformă a ţesăturii.

• Suporturile uşurează presiunea la 
nivelul nervilor şi vaselor de sânge.

• Compresia circulară accelerează 
vindecarea iritaţiei ţesuturilor moi.

Suport activ pentru încheietura mâinii.
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ManuLoc®

tije laterale şi tijă în 
zona metacarpului

versiune Uni portabilă pe 
dreapta şi stânga

Mărime	 0	 1	 2	 Număr	de	comandă
Circumferinţa încheieturii mâinii în cm 12-15 14-19 18-23 1205340208000°

°= mărime  Mărimile seriei, potrivite începând cu aprox. 12 ani 
Pentru mărimi intermediare, folosiţi lăţimea mâini pentru a determina mărimea corectă.

Indicaţii

• Iritaţii preoperatorii şi postoperatorii

• Posttraumatic

• Formă uşoară a sindromului de tunel 
carpian

Caracteristici

• ManuLoc este o orteză stabilizatoare 
pentru imobilizarea încheieturii mâinii.

• Bara metacarpiană cu formă anatomică 
stabilizează încheietura mâinii în 
poziţia dorită.

• Construcţia barei metacarpiene 
furnizează o mişcare funcţională de 
apucare; previne mobilitatea.

• Materialele permeabile, uşoare şi 
calitatea execuţiei (fără cusături) 
asigură un confort maxim.

• Benzile mari Velcro facilitează fixarea 
şi înlăturarea ortezei stabilizatoare.

Mod de acţiune

• Barele integrate de aluminiu sunt 
conturate anatomic şi stabilizează 
încheietura mâinii.

• Orteza previne poziţionarea incorectă 
a porţiunilor distală şi proximală  
a încheieturii mâinii.

• Barele laterale limitează mişcările 
radiale şi ulnare.

Orteză stabilizatoare pentru imobilizarea încheieturii mâinii.
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RhizoLoc®

1

2

Bandă  
Velcro

Mărime	 1	 2	 Număr	de	comandă
1 Circumferinţa încheieturii mâinii în cm 12,5-16 16-20 

12053301080+0°
2 Circumferinţa policelui în cm 5-7 6,5-9 

+6 = dreptul, +7 = stângul, °= mărime  Mărimile seriei, potrivite începând cu aprox. 10 ani

Indicaţii

• Postoperatoriu

• Posttraumatic

• Artroza policelui (Rizartroză)

• Policele schiorului

• Iritaţii degenerative

Caracteristici

• RhizoLoc este o orteză stabilizatoare.

• Banda de aluminiu maleabilă 
individual asigură stabilitate maximă.

• Banda Velcro pentru police permite 
ajustarea în plus a mişcărilor 
restricţionate la baza policelui.

• Articulaţia mâinii îsi pastreaza liberta-
tea de miscare, datorită benzii înguste 
şi inelului de întoarcere mic.

• Sistemele de închidere cu arici, uşor de 
desfăcut, facilitează fixarea şi înlătu-
rarea ortezei stabilizatoare cu o mână.

Mod de acţiune

• Stabilizează baza policelui şi prima 
articulaţie metacarpofalangiană.

• Eliberare limitată a mişcărilor la baza 
policelui (dinamizare).

Orteză stabilizatoare pentru fixarea policelui şi a primei  
articulaţii metacarpofalangiene.
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ManuRhizoLocManuRhizoManuRhizo

bare de aluminiu laterale şi 
tijă în zona metacarpului

orificiu mare 
pentru deget

sistem de închidere cu 
arici, pe suprafaţă mare

Mărime	 0	 1	 2	 Număr	de	comandă
Circumferinţa încheieturii mâinii în cm 12-15 14-19 18-23 12053450080+0°

+6 = dreptul, +7 = stângul, °= mărime  Mărimile seriei, potrivite începând cu aprox. 12 ani 
Pentru mărimi intermediare, folosiţi lăţimea mâini pentru a determina mărimea corectă.

Orteză stabilizatoare pentru imobilizarea încheieturii mâinii  
cu fixarea degetului mare.

Indicaţii

• Preoperator

• Iritaţii în zona articulatiei mâinii, 
în zona articulatiei bazale şi a 
articulaţiei carpometacarpiene a 
degetului mare (stare posttraumatică 
şi postoperatorie)

• Rizartroză gravă

• Leziuni combinate la articulaţia mâinii 
şi articulaţia carpometacarpiană  
a degetului mare

• Formă uşoară a sindromului de tunel 
carpian

Mod de acţiune

• Barele integrate de aluminiu, conturate 
anatomic şi adaptabile individual 
stabilizează încheietura mâinii.

• Stabilizarea bazei policelui şi primei 
articulaţii metacarpofalangiană prin 
intermediul dispozitivului individual 
de fixare a degetului mare.

• Orteza previne poziţionarea incorectă  
a porţiunilor distală şi proximală  
a încheieturii mâinii, precum şi  
a bazei policelui şi primei articulaţii 
metacarpofalangiană.

• Complementar în cursul terapiei se 
poate mari libertatea de miscare a 
bazei policelui (dinamizare) prin  
îndepartarea dispozitivului de fixare a 
degetului mare.

Caracteristici

• ManuRhizoLoc este o orteză 
stabilizatoare pentru imobilizarea 
încheieturii mâinii cu fixarea degetului 
mare în poziţie funcţională.

• Bara metacarpiană cu formă anatomică 
stabilizează încheietura mâinii în 
poziţia dorită.

• Banda de aluminiu maleabilă indivi-
dual asigură stabilitate maximă a dis-
pozitivului de fixare a degetului mare 
demontabil şi adaptabil la lungime.

• Banda Velcro pentru police permite 
ajustarea mişcărilor restricţionate la 
baza policelui (dinamizare).

• Construcţia ortezei permite o mişcare 
funcţională de apucare şi sustine 
astfel mobilitatea.

• Materialele permeabile, uşoare şi 
calitatea execuţiei (fără cusături) 
asigură un confort maxim.

• Benzile mari Velcro, uşor de desfăcut, 
facilitează fixarea şi înlăturarea 
ortezei stabilizatoare.
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EpiPoint®

Inserţie 
rotativă

Mărime	 	 	 Universal	 	 	 	 	 Număr	de	comandă
Circumferinţa antebraţului în cm   22,5-33     12063501080000

Orteză stabilizatoare pentru tratamentul cotului jucătorului de tenis.

Indicaţii

• Epicondilis humeri

• Epicondilopatie cronică sau 
recidivantă

Caracteristici

• EpiPoint este o orteză stabilizatoare. 
Banda elastică permite ajustarea 
dinamică a presiunii.

• Domeniul de utilizare îl constituie 
iritaţiile muşchiilor şi tendoanelor în 
zona cotului.

• Adaptare dinamică a presiunii prin 
banda elastică de reglare.

• Domeniul de semnalizare roşu indică  
o presiune prea mare.

• Deoarece suportul poate fi rotit, 
EpiPoint poate fi purtat pe antebraţul 
drept sau stâng.

• O mărime universală.

Mod de acţiune

• Suportul vâsco-elastic exercită  
o compresie mare ţintită pe muşchi 
pentru a relaxa punctele de inserţie 
musculară.
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EpiTrain®

Mărime	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Număr	de	comandă
Circumferinţa în cm 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 29-31 110616030*000°

*1 = natural, *7 = negru, *8 = titan, °= mărime
Mărime	la	comandă: Vă rugăm să găsiţi punctele exacte de măsurare pentru EpiTrain la comandă în broşura detaliată de măsuri.  
Făcut la comandă în natural (culoarea pielii) şi acum şi în titan.

Inserţii cu decupări la 
nivelul epicondililor

Suport activ pentru compresia ţintită a cotului.

Indicaţii

• Artroză

• Iritaţii postoperatorii

• Posttraumatic

• Epicondilis humeri

• Tendomiopatie

• Epicondilopatie

Caracteristici

• Concept nou de ţesătură: elastică 
în mod particular, permeabilă şi 
care disipează umezeala pentru o 
compresie eficientă în zona cotului.

• Ţesătură cu formă anatomică: pentru 
confort la purtare şi poziţionare 
sigură.

• Inserţii vâsco-elastice cu decupări la 
nivelul epicondililor scad presiunea  
şi facilitează poziţionarea sigură  
a suportului.

• Compresia redusă pe marginile 
suportului reduce riscul problemelor 
circulatorii.

Mod de acţiune

• Compresia regulată înlătură durerea şi 
ajută la rezolvarea spasmelor.

• Inserţia redistribuie compresia departe 
de epicondili la nivelul ţesutului moale 
înconjurător.

• Profilul inserţiei furnizează compresie 
intermitentă pentru îmbunătăţirea 
metabolismului în zonele radială şi 
ulnară.
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OmoTrain®

Mărime	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Număr	de	comandă
Circumferinţa în cm 20-22 22-24 24-26 26-29 29-32 32-36 36-40 1107170208000°

°= mărime

suport Delta  
demontabil

Suport activ pentru tratamentul funcţional 
iniţial al articulaţiei umărului.

Indicaţii

• Artroză (omartroză)

• Iritaţii cronice, posttraumatice şi 
postoperatorii

• Inflamaţii ale ţesuturilor moi la nivelul 
umărului (cronice, posttraumatice/
postchirurgicale)

Caracteristici

• OmoTrain este un suport activ pentru 
tratamentul articulaţiei umărului.

• Ţesătura activă tridimensională Train 
se mulează în mod optim pe corp, 
garantând un confort avansat la 
purtare.

• Noul suport Delta vâsco-elastic cu 
noduli de fricţiune poate fi inserat 
la alegere şi poziţionat în funcţie de 
necesităţi.

• Sistemul de ghidare a benzii degajează 
zona pieptului.

• Ţesătura şi sistemul de benzi sunt din 
materiale care respiră şi nu jenează 
pielea.

Mod de acţiune

• Ţesătura cu efect de comprimare 
şi strângere a sistemului de benzi 
centrează articulaţia glenohumerală.

• În ansamblu, funcţia articulaţiei este 
îmbunătăţită. Mişcările de abducţie, 
anteversiune şi retroversiune sunt 
stimulate.

• În timpul mişcării, suportul Delta 
masează părţile moi ale umărului. 
Percepţia articulaţiei este 
îmbunătăţită, durerile alinate.

• Suportul protejează articulaţia de 
mişcările dureroase.
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OmoTrain® S

suport Delta  
demontabil

Mărime	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Număr	de	comandă
Circumferinţa în cm 20-22 22-24 24-26 26-29 29-32 32-36 36-40 11071710080+0°

+6 = dreptul, +7 = stângul, °= mărime

Suport activ pentru sprijinirea stabilizării  
musculare a articulaţiei umărului.

Indicaţii

• Artroză (omartroză)

• Iritaţii postoperatorii

• Iritaţii posttraumatice

Caracteristici

• OmoTrain S este un suport activ pentru 
tratamentul articulaţiei umărului.

• Ţesătura activă tridimensională Train 
se mulează în mod optim pe corp, 
garantând un confort avansat la 
purtare.

• Noul suport Delta vâsco-elastic cu 
noduli de fricţiune poate fi inserat 
la alegere şi poziţionat în funcţie de 
necesităţi.

• Datorită sistemului direct de ghidare 
a benzilor, suportul se aplică rapid şi 
uşor.

• Ţesătura şi sistemul de benzi sunt din 
materiale care respiră şi nu jenează 
pielea.

Mod de acţiune

• Ţesătura cu efect de comprimare 
şi strângere a sistemului de benzi 
îmbunătăţesc potrivirea dintre capul 
humeral şi glenoidă.

• În timpul mişcării, suportul Delta 
masează părţile moi ale umărului. 
În acest fel durerile sunt uşurate, 
percepţia articulaţiei este 
îmbunătăţită şi musculatura care 
stabilizează articulaţia este activată.
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Produse MalleoTrain® MalleoTrain® S MalleoTrain® S 
open heel

MalleoTrain®  
Plus

AirLoc® MalleoLoc® CaligaLoc® AchilloTrain® AchilloTrain®  
Pro

Descriere Suport activ  
pentru 
 stabilizarea 
musculară a 
gleznei

Suport activ 
 pentru stabiliza-
rea gleznei şi  
siguranţă în 
timpul activităţii 
fizice

Suport activ cu 
decupaj pentru 
călcâi, pentru o  
stabilitate şi o 
siguranţă sporită 
a articulaţiei  
gleznei în timpul 
mişcării

Suport activ 
pentru o stabi-
litate crescută 
şi siguranţa 
articulaţiei 
gleznei

Orteză sta-
bilizatoare a 
articulaţiei 
gleznei

Orteză sta-
bilizatoare a 
articulaţiei 
gleznei

Orteză 
stabili zatoare 
 pentru 
 imobilizarea 
parţială a 
gleznei

Suport activ 
pentru relaxarea 
tendonului lui 
Ahile

Suport activ 
cu inserţie cu 
 fricţiune la 
nivel înalt

 

Indicaţii

Stabilizare la participarea zonei 
inferioare a gleznei     

Terapie funcţională timpurie 
la afecţiunea ligamentelor 
 exterioare ale gleznei
Protecţie postoperatorie după suturare/
reconstrucţie ligamentară
Profilaxia supinaţiei, în mod 
special în timpul practicării 
sportului

  

Terapie conservativă a 
 leziunilor ligamentelor capsulei
Instabilitate cronică a 
 ligamentelor
Instabilități complexe
Osteoartrită/artrite
Iritaţii  
(posttraumatice/postoperatorii)
Ahilotendinie/postoperator
Instabilitate ligamentară
Reabilitare postoperatorie
Entorse uşoare
Profilaxie

Stabilizare crescândă

Ghid cu indicații în terapia piciorului
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Ghid cu indicații în terapia genunchiului

Produse GenuTrain®A3 GenuTrain® GenuTrain® P3 GenuTrain® S GenuTrain® S Pro SecuTec® Genu MOS-Genu® SofTec® Genu GenuLoc® SofTec® OA

Descriere Suport activ 
pentru trata-
mentul complex 
al durerilor de 
genunchi

Suport activ 
pentru ame-
liorarea şi 
stabilizarea 
genunchiului

Suport activ de 
genunchi pentru 
îmbunătăţirea 
cursei patelare

Suport activ cu 
bare laterale

Suport activ 
cu şine pentru 
articulaţii, ce 
pot fi limitate, 
pentru stabilizarea 
laterală

Orteză 
funcţională 
 pentru 
 stabilizarea 
genunchiului

Orteză 
funcţională 
pentru 
stabilizarea 
genunchiului

Orteză multi-
funcţională 
pentru 
 stabilizarea 
genunchiului

Orteză 
stabiliza-
toare pentru 
imobilizarea 
genunchiului

Orteză multi-
funcţională 
pentru relaxarea 
compartimen-
tului medial al 
genunchiului

 

Indicaţii

Iritaţii, de exemplu post-
traumatic/postoperator      

Osteotomii corective
Corectări varus/valgus
Genu recurvatum   
Leziuni ale meniscului
Leziuni ligamentare colaterale
Ruptura ligamentului încrucişat anterior
Ruptura ligamentului încrucişat posterior
Instabilităţi complexe, de exemplu „Unhappy Triad“
Instabilități funcționale
Instabilităţi (de exemplu degenerative)  
de diferite grade
Lateralizare patelară şi 
sindrom patelofemural 
dureros
Terapia conservativă şi  
postoperativă a fracturii patelare
Osteoartrita 
 genunchiului/artrite
Poziţie ridicată a patelei

Stabilizare crescândă



57

Ghid cu indicații în terapia brațului

Activarea muşchiilor Stabilizator Relaxant

Produse ManuTrain® EpiTrain® OmoTrain® OmoTrain® S RhizoLoc® ManuLoc® ManuRhizoLoc EpiPoint®

Descriere Suport activ 
pentru 
 sprijinirea 
ţintită a 
încheieturii 
mâinii

Suport activ 
pentru 
compresia 
ţintită a 
cotului

Suport activ 
pentru 
tratamentul 
funcţional iniţial 
al articulaţiei 
umărului

Suport activ 
pentru sprijinirea 
stabilizării  
musculare a 
articulaţiei 
umărului

Orteză stabili-
zatoare pentru 
fixarea policelui 
şi a primei articu-
laţii metacarpo-
falangiene

Orteză stabili-
zatoare pentru 
imobilizarea 
încheieturii 
mâinii

Orteză stabili-
zatoare pentru 
imobilizarea 
încheieturii 
mâinii cu fixarea 
degetului mare

Orteză 
stabilizatoare 
pentru 
tratamentul 
cotului jucătorului 
de tenis

Indicaţii

Osteoartrită
Iritaţii postoperatorii
Stări posttraumatice
Inflamaţii ale ţesuturilor moi  
la nivelul umărului
Epicondilis humeri
Tenosinovită
Formă uşoară a sindromului 
de tunel carpian
Artroza policelui (Rizartroză)
Policele schiorului
Preoperator
Leziuni combinate la articulaţia mâinii  
şi articulaţia carpometacarpiană  
a degetului mare
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Activarea muşchiilor Relaxant Stabilizator

Produse LumboTrain®/Lady LordoLoc® LumboLoc® LumboLoc® Forte SacroLoc®

Descriere Suport activ pentru 
 stabilizarea musculară 
a coloanei lombare

Orteză stabilizatoare 
pentru relaxarea 
 coloanei lombare

Orteză stabilizatoare 
pentru relaxarea  
coloanei lombare

Orteză stabilizatoare 
pentru postura optimă 
a coloanei şi relaxarea 
 coloanei lombare

Orteză stabilizatoare  
pentru suportul  
 pelvisului şi a 
articulaţiilor  
sacroiliace

 

Indicaţii

Sindrom lombar   acut       cronic   
Afecţiuni degenerative/ 
Insuficienţă musculară a coloanei   uşoară   moderată   moderată    severă

Sindrom Facet  
Spondiloză/Spondilolistezis    
Discectomie
Tratamente conservative
Sindrom de/Osteoartrita/Instabilitatea/
Disfuncţia articulaţie sacroiliacă
Mialgii şi tendinopatii în zona  
pelviană
Instabilitate pelviană
Profilaxia disfuncţiilor recurente a articulaţiei 
sacroiliace şi miotendinopatiilor
Symphysis diastasis şi simfizioloză
Disfuncţie structurală după 
spondilodeza vertebrelor lombare
• Indicatie primara,  Indicaţie secundară

Ghid cu indicații în terapia spatelui
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Stabilizator,  
lordozant / 
delordozant

Stabilizator / delordozant Stabilizator / ridicător

Produse SecuTec® Dorso Spinova® Support Plus Spinova® Unload Plus Spinova® Immo Spinova® Immo Plus DorsoTrain® SofTec® Dorso

Descriere Orteză funcţională 
pentru suportul gradat 
al coloanei lombare şi 
toracice inferioare

Orteză multifuncţională 
pentru detensionare 
reglabilă şi pentru 
 sprijinirea coloanei 
lombare şi toracice 
inferioare, cu funcţie 
de mobilizare 

Orteză 
multifuncţională 
pentru reducerea 
lordozei lombare

Orteză multi-
funcţională 
 pentru stabili-
zarea coloanei 
lombare şi a 
 zonei de tranzi-
ţie lombosacrală

Orteză multi-
funcţională pentru 
 stabilizarea coloanei 
lombare şi a zonei 
de tranziţie lombo-
sacrală, cu funcţie 
de mobilizare

Suport activ 
cu elemente 
funcţionale 
stabilizatoare

Orteză multi-
funcţională  pentru 
îndreptarea  
 coloanei spinale  
şi relaxarea  
 tranziţiei 
 lombosacrale

 

Indicaţii

Afecţiuni degenerative/ 
Insuficienţă musculară a coloanei   severă

Ischialgie lombară cu deficite 
 musculare, în condițiile unor 
 protruzii discale intervertebrale/ 
unui prolaps

 severă  moderată  severă  severă

Sindrom radicular sau pseudo-
radicular lombar   moderată  severă  severă

Spondiloză/Spondilolistezis  grad II  grad I şi II  grad II şi III
Stări care succed operaţiei la 
nivelul discurilor intervertebrale  

Discectomie

Fracturi        Fractură 
simplă, stabilă

Sindrom Facet     cu hipermobili-
tate

  cu hipermobili-
tate

Tratamente conservative
Spondilodeză
Tumori (metastaze)
Stenoze de canal spinal lombar
Osteoporoză
Stenoze foraminale, lateral
Imobilizarea coloanei vertebrale
Spondilartroză
Osteocondroză

• Indicatie primara,  Indicaţie secundară
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EpiTrain®
f1 Braţul superior
 (cel puţin 10 cm deasupra e)

f Partea inferioară a braţului superior

e Cotul flexor

d Centrul muşchiului antebraţului

c Partea inferioară a muşchiului antebraţului
 (cel puţin 12 cm sub e)

Atenţie!
Dimensiunile de lungime se măsoară pe partea 
interioară a braţului pornind de la punctul e cu  
o uşoară flexie (30°).

GenuTrain®
f1 Coapsă
 Măsuraţi circumferinţa la min. 14 cm deasupra 

mijlocului genunchiului (e). Dacă circumferinţa la f1 
este mai mare de 47 cm, atunci măsuraţi obligatoriu 
mai sus, cel puţin la ef1 = 17 cm.

f Coapsa inferioară

e Mijlocul genunchiului

d Cel mai subţire loc de sub genunchi

c Circumferinţa maximă a gambei  
(minim 12 cm sub mijlocul genunchiului)

Atenţie! 
Creşterea circumferinţei de la circumferinţa e la 
circumferinţa f1 nu are voie să fie mai mare decât 
lungimea de la e la f1!

Distanţa ef1 nu trebuie să fie mai scurtă decât ec.

GenuTrain® P3
f1 Coapsă
 (cel puţin 17 cm deasupra mijlocului genunchiului)

f Coapsa inferioară

e Mijlocul genunchiului

d Cel mai subţire loc de sub genunchi

c Partea inferioară a gambei
 (cel puţin 15 cm sub mijlocul genunchiului)

Atenţie! 
Vă rugăm să indicaţi întotdeauna manevra de corecţie!

Standard: Banda de ajustare este situată la marginea 
laterală a patelei
Abatere: Banda de ajustare este situată medial la 
marginea patelei

 
Făcut la comandă în culorile natural şi titan (excepţie GenuTrain® P3).  
Pentru indicaţii greşite ale dimensiunii, răspunde persoana care înaintează comanda.  
Produsele executate la comandă nu pot fi returnate.

MalleoTrain®
b1 Partea inferioară a gambei 

(minim 16 cm deasupra punctului A)

b Circumferinţa minimă deasupra gleznei

h Partea superioară a labei piciorului (dimensiune 
circulară măsurată de la partea superioară a labei 
piciorului peste călcâi)

a Circumferinţa în spatele hallux rigidus

A Călcâi

Aa Lungimea piciorului fără vârf, minim 15 cm

  Punctele inserţiei sunt indicate numai la 
poziţionarea specială!

1 Distanţa de la interiorul gleznei la exteriorul gleznei 
(măsurată orizontal peste tendonul lui Ahile)

2 Distanţa de la interiorul gleznei la exteriorul gleznei 
(măsurată peste talpă)

Instrucţiuni pentru comenzile după măsură
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A

➁

➀

A

➁

➀

A

➁

➀
A

➁

➀

EpiTrain® GenuTrain®

GenuTrain® P3 MalleoTrain®

Motion is Life: www.bauerfeind.com

Număr client

Data Ştampila/semnătura

Comanda după măsură

Circumferinţa Lungimea Diverse
 

  dreapta 

  stânga

   Bandă 
adezivă*

 Închidere 
Velcro*

  sus

  jos

* supus preţului 
adiţional

f1

f

e

d

c

e-f1

e-f

e-d

e-c

Circumferinţa Lungimea Diverse
 

  dreapta 

  stânga

   Bandă 
adezivă*

   Bucle de 
strângere*

 Închidere Velcro*

  sus

  jos

* supus preţului 
adiţional

f1

f

e

d

c

e-f1

e-f

e-d

e-c

Circumferinţa Lungimea Diverse

  dreapta 

  stânga

   Bandă 
adezivă*

Poziţia manevrei 
de corecţie

  Standard 
  Abatere 

(vezi instrucţiunile 
de măsurare)

* supus preţului 
adiţional

Circumferinţa Lungimea Diverse

  dreapta 

  stânga
 
Punctele de 
măsurare  
a perniţelor
 

�*                      
 
�*                     

   Închidere 
Velcro**

** supus preţului 
adiţional

f1

f

e

d

c

e-f1

e-f

e-d

e-c

A-b1

A-b

A-a 
(lungimea 
piciorului)

b1

b

h

a

*  Poziţia specială a inserţiilor (poziţiile gleznei diferă mult faţă de normă) 

Vă rugăm trimiteţi comanda dumneavoastră după măsură la numărul de fax de mai sus. 
Pentru o procesare corectă sunt necesare neapărat toate datele de dimensiune. 

   Clinica 
 

      feminin   masculin
    (Vă rugăm să completaţi cu litere de tipar.)
      muscular   adipos

  Talie: Culoarea:   natural   titan (cu excepţia P3) Vârsta:

Numele pacientului:
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Austria 
Bauerfeind Ges.m.b.H. 
Hainburger Strasse 33
A-1030 Wien 
Phone +43 (0) 800 44 30 130 
Fax +43 (0) 800 44 30 131 
E-mail info@bauerfeind.at

Benelux 
Bauerfeind Benelux B.V. 
Waarderveldweg 1 
NL-2031 BK Haarlem

The Netherlands 
Phone +31 (0) 23 531 94 27 
Fax +31 (0) 23 532 19 70 
E-mail info@bauerfeind.nl 
www.bauerfeind.nl

Belgium 
Phone +32 (0) 2 527 40 60 
Fax +32 (0) 2 502 94 10 
E-mail info@bauerfeind.be 
www.bauerfeind.be

Bosnia and Herzegovina 
Bauerfeind d.o.o.
Midžić Mahala 133 
BA-77000 Bihać 
Phone +387 (0) 37 313 198 
Fax +387 (0) 37 319 074 
E-mail bauerfeind@bosnia.ba

Croatia  
Bauerfeind d.o.o.  
Goleška 20 
HR-10020 Zagreb 
Phone +385 (0) 1 65 42 855  
Fax +385 (0) 1 65 42 860  
E-mail info@bauerfeind.hr

France 
Bauerfeind France S.A.R.L. 
B.P. 50258 
F-95957 Roissy CDG Cedex 
Phone  +33 (0) 1 48 63 28 96 
Fax  +33 (0) 1 48 63 29 63 
E-mail  info@bauerfeind.fr

Italy 
Bauerfeind GmbH & Co. 
Filiale Italiana   
Via Po 9 
I-20871 Vimercate (MB)
Phone  +39 039 6 08 12 52 
Fax  +39 039 6 08 26 68 
E-mail info@bauerfeind.it

Republic of Macedonia  
Bauerfeind Dooel Skopje  
50 Divizija 24 a 
MK-1000 Skopje 
Phone  +389 (0) 2 3179 002  
Fax  +389 (0) 2 3179 004
E-mail info@bauerfeind.mk

Nordic 
Bauerfeind Nordic AB 
Roslagsgatan 24  
SE-113 55 Stockholm 
Phone  +46 (0) 774-100 020  
Fax  +46 (0) 774-100 021  
E-mail  info@bauerfeind.se 

Poland
Bauerfeind Polska Sp. z o.o.
ul. Postepu 15C
PL-02-676 Warszawa
Phone +48 727 677 675
 +48 608 722 543
 +49 (0)36628 66 1667
E-mail info@bauerfeind.pl

Serbia 
Bauerfeind d.o.o.  
Miloja Djaka 6 
CS-11000 Beograd 
Phone +381 (0) 11 26 65 999 
Fax +381 (0) 11 26 69 745  
E-mail info@bauerfeind.co.yu

Singapore 
Bauerfeind Singapore Pte Ltd. 
Blk 41 Cambridge Road  
#01-21 Singapore 210041 
Phone +65 6396 3497 
Fax +65 6295 5062 
E-mail info@bauerfeind.com.sg

Slovenia 
Bauerfeind d.o.o. 
Cvetkova 25
SI-1000 Ljubljana
Phone +386 (0) 1 4272 941
Fax +386 (0) 1 4272 951
E-mail   info@bauerfeind.si

Spain 
Bauerfeind Ibérica, S.A. 
Historiador Diago 13 
E-46007 Valencia 
Phone  +34 96 385 66 33 
Fax  +34 96 385 66 99 
E-mail  info@bauerfeind.es

Switzerland 
Bauerfeind AG 
Vorderi Böde 5 
CH-5452 Oberrohrdorf 
Phone  +41 (0) 56 485 82 42 
Fax  +41 (0) 56 485 82 59 
E-mail  info@bauerfeind.ch

United Arab Emirates 
Bauerfeind Middle East FZ-LLC 
Dubai Healthcare City 
P.O. Box 505116 
UAE-Dubai 
Phone  +971 4 4335 685 
Fax  +971 4 4370 344 
E-mail info@bauerfeind.ae

United Kingdom 
Bauerfeind UK 
Phyllis House 
229 Bristol Road 
GB-Birmingham B5 7UB 
Phone  +44 (0) 121 446 53 53 
Fax  +44 (0) 121 446 54 54 
E-mail info@bauerfeind.co.uk

USA
Bauerfeind USA, Inc. 
3005 Chastain Meadows Parkway 
Suite 700 
Marietta, GA 30066 
Phone 1 800 423 34 05 
Phone (770) 429 83 30 
Fax (770) 429 84 77 
E-mail info@bauerfeindusa.com

Motion is Life: www.bauerfeind.com

Bauerfeind AG
Triebeser Strasse 16
07937 Zeulenroda-Triebes 
Germany
Phone +49 (0) 36628 - 66 -40  00
Fax +49 (0) 36628 - 66 -49  99
E-mail info@bauerfeind.com
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Ortomed Import SRL 
Medical Plaza
Str. Republicii 65-67, et. 3
400489 Cluj Napoca
Romania
Tel. 0040-264-446006
Fax 0040- 264-596611
E-Mail contact@ortomed-import.ro




