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Atomedical Vest, producător și distribuitor de dispozitive medicale destinate recuperării unor 
deficiențe organice sau funcționale înţelege pe deplin suferinţa şi nevoile pacienţilor. Fiind 
dedicaţi îmbunătăţirii rezultatelor recuperării medicale, în egală măsură ne preocupăm de 
nevoile emoţionale ale pacienţilor şi ale familiilor acestora.

 Personalul nostru specializat oferă soluții individualizate oferind consiliere pre şi post protezare, 
confecționarea de proteze și orteze pe măsură individuală, incălţăminte ortopedică, susţinători 
plantari pe bază de amprentare computerizată și pe bază de mulaj gipsat, reparaţii şi întreţinere 
în perioada de garanţie şi post garanţie. Ne-am propus ca scop menținerea calitații produselor 
și a serviciilor, colaborând cu firme de renume din Germania, Franta, Italia, Olanda, Spania, 
Ungaria. Am creat un brand propriu de dispozitive medicale ATOMED, având posibilitatea de 
a ne adapta cu ușurință la nevoile pacienților. Totodată în gama noastră de produse găsiți 
dispozitive de mers, ciorapi medicinali de compresie, produse pentru protezare stomii, produse 
tehnico medicale, produse pentru gravide, produse naturiste.

Ne-am propus să fim alături de clienţi şi de medicii specialişti, nu doar cu cele mai performante 
dispozitive medicale dar şi cu cele mai recente informaţii, date de cea mai bună calitate din 
domeniul nostru de activitate, tehnologii noi, rezultate ale cercetărilor ştiinţifice ori modificări 
ale legislaţiei.

Compania noastră se află în relaţii contractuale cu majoritatea Caselor Judeţene de Asigurări 
de Sănătate, precum şi cu Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei 
Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, dispozitivele medicale, care fac obiectul contractelor 
încheiate cu CAS, putând fi decontate de către pacienţi total sau parţial.

Produsul nu se compensează
prin sistemul CNAS

Produsul se compensează
prin sistemul CNAS

DESPRE NOI

LEGENDA
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DISPOZITIVE DE MERS
Dispozitivele de mers sunt destinate perosanelor cu dificultăți de 
deplasare. Acestea oferă un suport și siguranță în mers, transportul 
persoanelor cu dizabilități motorii temporare sau permanente, 
reduc riscul de cădere, și sunt indispensabile pentru patologii în 
care este interzisă încărcarea membrului pelvin.
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1. BASTON, BASTON CU TREI/PATRU 
PICIOARE

DESCRIERE
 ͦ confecţionat din tub de duraluminiu, ușor
 ͦ reglabil la 10 trepte diferite în funcție de 

inălțimea utilizatorului
 ͦ protejate împotriva coroziunii
 ͦ cu mâner anatomic care oferă confort la 

utilizare
 ͦ fiecare capăt inferior este 

prevăzut cu un amortizor 
din cauciuc cu proprietăți 
antiderapante care poate fi 
înlocuit.

INDICAȚII
 ͦ persoane vârstnice
 ͦ instabilitate la mers
 ͦ descărcarea în timpul 

mersului a membrului 
inferior afectat post afecțiuni 
traumatice
 ͦ afecțiuni neurologice
 ͦ dureri reumatismale
 ͦ după diferite intervenții 

chirurgicale.
 ͦ disponibil în mai multe culori
 ͦ max 90 kg
 ͦ reglabil pe înălțime 

82.5-92.5 cm

4. CÂRJĂ CU SPRIJIN SUBAXILAR 
METALICĂ

DESCRIERE
 ͦ confecţionat din tub de duraluminiu ușor
 ͦ reglabil la 10 trepte diferite în funcție de statura utilizatorului
 ͦ protejate împotriva coroziunii
 ͦ cu sprijin subaxilar
 ͦ suprafață de sprijin subaxilar confecționată din poliuretan moale
 ͦ capătul inferior este prevăzut cu un amortizor din cauciuc cu 

proprietăți antiderapante care poate fi înlocuit.

INDICAȚII
 ͦ copii cu dizabilități motorii
 ͦ persoane vârstnice
 ͦ instabilitate la mers
 ͦ descărcarea în timpul mersului 

a membrului inferior afectat post 
afecțiuni traumatice
 ͦ afecțiuni neurologice
 ͦ dureri reumatismale
 ͦ după diferite intervenții chirurgicale.

MĂRIMI
 ͦ copii: reglabilă în înălțime de la 93 

cm la 114 cm
 ͦ adulți: reglabilă în înălțime de la 

112.5 cm la 140 cm
 ͦ incarcare: 130kg

3. CÂRJĂ CU SPRIJIN PE ANTEBRAŢ 
METALICĂ

DESCRIERE
 ͦ mâner siliconat
 ͦ capătul inferior este prevăzut cu un amortizor din cauciuc cu 

proprietăți antiderapante tip ventuză care poate fi înlocuit.

INDICAȚII
 ͦ persoane vârstnice
 ͦ instabilitate la mers
 ͦ descărcarea în timpul mersului a membrului inferior afectat post 

afecțiuni traumatice
 ͦ afecțiuni neurologice
 ͦ dureri reumatismale
 ͦ după diferite intervenții chirurgicale.

MĂRIMI
 ͦ max 130 kg
 ͦ reglabilă în înălțime 74-97cm

2. CÂRJĂ CU SPRIJIN PE ANTEBRAŢ 
METALICĂ

DESCRIERE
 ͦ confecţionat din tub de duraluminiu,ușor
 ͦ reglabil la 10 trepte diferite în funcție de statura utilizatorului
 ͦ protejate împotriva coroziunii
 ͦ cu sprijin pe antebraț
 ͦ dotat cu „ochi de pisică”
 ͦ capătul inferior este prevăzut cu un amortizor din cauciuc cu 

proprietăți antiderapante care poate fi înlocuit.

INDICAȚII
 ͦ persoane vârstnice
 ͦ instabilitate la mers
 ͦ descărcarea în timpul mersului a membrului inferior 

afectat post afecțiuni traumatice
 ͦ afecțiuni neurologice
 ͦ dureri reumatismale
 ͦ după diferite intervenții 

chirurgicale.

MĂRIMI
 ͦ disponibil în mai multe culori
 ͦ incarcare maxima: 130 kg
 ͦ adulți: reglabilă în înălțime 

74-97cm
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5. CADRU DE MERS
PLIABIL

DESCRIERE
 ͦ confecționat din aluminiu anodizat ajustabil în înălțime cu mâner
 ͦ capătul inferior este prevăzut cu amortizoare din cauciuc cu 

proprietăți antiderapante care pot fi înlocuite.

INDICAȚII
 ͦ persoane vârstnice
 ͦ instabilitate la mers
 ͦ descărcarea totală sau parțială în timpul mersului a membrului 

inferior afectat post afecțiuni traumatice
 ͦ afecțiuni neurologice
 ͦ dureri reumatismale
 ͦ după diferite intervenții chirurgicale

MĂRIMI
 ͦ înălțime ajustabilă la fiecare 2,5 cm de la 80.5 la 98 cm
 ͦ forma trapez 61÷62cm x 

47÷50 cm h x 59÷61cm

8. CADRU DE MERS
ROLATOR

DESCRIERE
 ͦ scaun și coș cu mânere ergonomice
 ͦ structură de oțel vopsită epoxy
 ͦ 4 roți pline
 ͦ 2 roți fixe,2 roți mobile
 ͦ amplifică senzaţia de stabilitate şi siguranţă în timpul mersului
 ͦ prevăzut cu frână de siguranţă care se acţionează cu forţă egală
 ͦ oferă spijin simetric și posibilitate de ședere pentru odihnă
 ͦ greutate rolator inclusiv scaun: 12 kg

INDICAȚII
 ͦ persoane vârstnice
 ͦ în deplasarea persoanelor cu dizabilităţi cronice severe de etiologie 

neurologică (ataxie, sindrom parkinsonian,TVM,TCC)
 ͦ instabilitate și tulburări de echilibru în mers de diferite etiologii 

(algice, musculare, anxiozitate)
 ͦ Se utilizează numai pe 

suprafeţe netede şi solide

MĂRIMI
 ͦ ajustabil în înălțime 80-99cm
 ͦ greutate maximă utilizator: 

120 kg

7. CADRU DE MERS 
PĂȘITOR

DESCRIERE
 ͦ forma trapez 57÷58cmx43÷44hx52÷53cm
 ͦ fiecare parte a structurii se mișcă alternativ, oferind posibilitatea 

de menținere sau recuperare progresiva a mersului, independent de 
prezența unei persoane insoțitoare
 ͦ pliere ușoară prin apăsarea unui mecanism.
 ͦ mânere și amortizoare de cauciuc moi și sigure

INDICAȚII
 ͦ persoane vârstnice
 ͦ în deplasarea persoanelor cu dizabilităţi cronice severe de etiologie 

neurologică (ataxie, sindrom parkinsonian,TVM,TCC)
 ͦ instabilitate și tulburări de echilibru în mers de diferite etiologii 

(algice, musculare, anxiozitate)
 ͦ se utilizează numai pe suprafeţe netede şi solide

MĂRIMI
 ͦ înălțime ajustabilă la fiecare 

2,5 cm de la 71 la 86 cm
 ͦ greutatea maximă 130kg

6. CADRU DE MERS
FIX

DESCRIERE
 ͦ confecționat din aluminiu anodizat ajustabil în înălțime cu mâner
 ͦ capătul inferior este prevăzut cu amortizoare din cauciuc cu 

proprietăți antiderapante care pot fi înlocuite.

INDICAȚII
 ͦ persoane vârstnice
 ͦ instabilitate la mers
 ͦ descărcarea totală sau parțială în timpul mersului a membrului 

inferior afectat post afecțiuni traumatice
 ͦ afecțiuni neurologice
 ͦ dureri reumatismale
 ͦ după diferite intervenții chirurgicale

MĂRIMI
 ͦ înălțime ajustabilă la fiecare 2,5 cm 

de la 75 la 82.5 cm
 ͦ forma trapez 60cm x 40cmh x 40cm
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9. CADRU DE MERS 
CU 2 ROȚI

DESCRIERE
 ͦ Cadru cu roți frontale, realizat din oțel, vopsit epoxy. Cadrul este 

prevăzut cu suport pentru așezat, pentru odihnă și este ușor de pliat.

INDICAȚII
 ͦ Persoane cu probleme de echilibru
 ͦ Perioada de recuperare- reeducarea mersului
 ͦ Persoane cu forță musculară scăzută
 ͦ Vârstnici

MĂRIMI
 ͦ Înălțime reglabilă: 67-95 cm
 ͦ Greuate maximă utilizator: 

120 kg

11. FOTOLIU RULANT CU ANTRENARE MANUALĂ
CU TETIERĂ

DESCRIERE
 ͦ șasiu din oțel
 ͦ supoturi de membru inferior cu rabatare în interior sau exterior, demontabile și reglabile fără scule
 ͦ dimensiunie de gabarit redusă în stare pliată
 ͦ spătarul fotoliului este reglabil și se poate lăsa pînă la nivelul șezutului
 ͦ spătarul poate fi prelungit cu ajutorul unei prelungiri: tetieră tip pernă
 ͦ frâne de staționare standard
 ͦ greutate maximă susținută 120 kg
 ͦ bandă sprijin gambă cu sistem velcro, neagră.

INDICAȚII
 ͦ persoane cu dizabilități motorii  

(E.S.I, post A.V.C, post traumatisme vertebro-medulare.etc.)
 ͦ vârstnici
 ͦ persoane cu posibilitate limitată de deplasare
 ͦ postoperator
 ͦ persoane cu amputații de membru inferior

MĂRIMI
 ͦ lățime șezut: 40 cm, 43 cm, 45 cm 
 ͦ adâncime șezut 40 cm (+ /- 1 cm)
 ͦ distanță șezut față de sol 49 cm (+ /- 2 cm)
 ͦ înălțime spătar 52  cm
 ͦ capacitate încarcare max.120 kg
 ͦ anvelopă solidă
 ͦ greutate fotoliu: 18 kg
 ͦ opțiuni: roată anti-răsturnare, centură de siguranță, reglaj unghiular suport membru 

inferior, suport membru superior cu capitonaj lung, pernă antiescară.

10. FOTOLIU RULANT CU ANTRENARE 
MANUALĂ

DESCRIERE
 ͦ cadru confecționat din metal
 ͦ tapiţeria din piele artificială sau din vinil
 ͦ greutate maximă susținută 120 kg
 ͦ roți din aluminiu cu cauciuc plin
 ͦ suport detașabil pentru brațe
 ͦ mâner braț tip birou
 ͦ centura auto în dotare
 ͦ greutate proprie: 18 kg

INDICAȚII
 ͦ persoane cu dizabilități motorii (E.S.I, post 

A.V.C, post traumatisme vertebro-medulare.
etc.)
 ͦ vârstnici
 ͦ persoane cu posibilitate 

limitată de deplasare
 ͦ postoperator
 ͦ persoane cu amputații de 

membru inferior

MĂRIMI
Lățimea șezutului:
 ͦ 41 cm
 ͦ 43 cm
 ͦ 45 cm
 ͦ 48 cm
 ͦ 51 cm
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12. FOTOLIU RULANT CU 
ANTRENARE MANUALĂ
COPII

DESCRIERE
 ͦ sprijin pentru braț detașabil
 ͦ sprijin picioare fix
 ͦ sistem de frânare mecanic
 ͦ pliabil
 ͦ șezutul și spătarul din material moale ușor de curățat și spălat
 ͦ roți față din cauciuc plin și roți spate din aluminiu cu spițe și 

cauciuc pneumatice

INDICAȚII
 ͦ copiilor cu dizabilități 

moto

MĂRIMI
 ͦ dimensiuni: 87x33x70 

cm
 ͦ dimensiune sezut: 35 cm
 ͦ sarcină maximă pacient 

100 kg

14. FOTOLIU RULANT CU 
ANTRENARE MANUALĂ 
DE CAMERĂ CU VAS DE TOALETĂ

DESCRIERE
 ͦ Fotoliu rulant tip toaletă este fabricat din tuburi de oțel. Avantajul 

lui este că se poate muta foarte ușor și repede în funcție de 
necesități. Roțile din spate sunt blocabile. Pe schelet sunt aplicate 
suporturi din plastic pentru picioare care se pot plia ușor, șezut din 
burete pentru confort sporit..
 ͦ Sarcina maximă: 90kg.

INDICAȚII
 ͦ pentru persoane cu dizabilități motorii (E.S.I, post A.V.C, post 

traumatisme vertebro-medulare etc.);
 ͦ pentru persoane cu posibilitate limitată de deplasare;
 ͦ postoperator;
 ͦ pentru persoane cu amputații de membru inferior

15. SCAUN FIX WC

DESCRIERE
 ͦ este ușor de întreținut și de manipulat
 ͦ suport braț rabatabil
 ͦ tubulatură ușoară, picioare reglabile în înălțime
 ͦ greutate maximă 110 kg

INDICAȚII
 ͦ persoane cu dizabilități motorii (E.S.I, post A.V.C, post traumatisme 

vertebro-medulare.etc.)
 ͦ vârstnici
 ͦ persoane cu posibilitate limitată de deplasare
 ͦ postoperator
 ͦ persoane cu amputații de membru inferior

13. FOTOLIU RULANT CU 
ANTRENARE MANUALĂ
DE CAMERĂ CU VAS DE TOALETĂ

DESCRIERE
 ͦ este ușor de întreținut și de manipulat
 ͦ cadru din aluminiu vopsit cu vopsea epoxidică
 ͦ suport braț rabatabil
 ͦ sprijin picioare detașabil și reglabil
 ͦ găleată cu capac mobilă
 ͦ greutate maximă 125 kg
 ͦ 4 roți cu diametru de 100 mm, două dintre ele având sistem de 

frânare.

INDICAȚII
 ͦ pentru persoane cu 

dizabilități motorii (E.S.I, 
post A.V.C, post traumatisme 
vertebro-medulare.etc.)
 ͦ vârstnici
 ͦ pentru persoane cu 

posibilitate limitată de 
deplasare
 ͦ postoperator
 ͦ pentru persoane cu 

amputații de membru inferior
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ORTEZE PENTRU COLOANĂ
Ortezele pentru coloana vertebrală sunt dispozitive medicale 
confecționate pentru tratamentul sau prevenția patologiilor la 
nivelul coloanei vertebrale. Aceste orteze cervicale, cervico-dorsale, 
lombare, toracolombosacrale au rolul de a susține, de a corecta, de 
a imobiliza sau de a oferi o stabilitate zonei afectate.
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19. ORTEZĂ CERVICOTORACICĂ 
HAM DE MEMORIE

DESCRIERE
 ͦ Este realizată din material textil elastic, prevăzută cu:

• 2 atele paravertebrale din material plastic pentru susținere
• 2 benzi elastice care cuprind umerii şi sunt fixate pe torace, 
corectând prin tracţiune poziţia trunchiului.
 ͦ Benzile sunt prevăzute cu manșoane (din burete căptușit cu 

bumbac) pentru protecție axilară.
 ͦ Închiderea se face anterior cu scai.

INDICAȚII
 ͦ prevenirea sau reducerea cifozei
 ͦ corectarea ținutei vicioase
 ͦ stimularea senzației de postură 

corectă a coloanei toracice superioare și 
a segmentului interscapular

MĂRIMI

18. ORTEZĂ CERVICOTORACICĂ 
CLAVICULARĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteză realizată din material textil, prevăzută cu 3 benzi de fixare:

• 2 benzi care înconjoară umerii, corectând prin tracţiune poziţia 
trunchiului
• o bandă este situată posterior, folosind la reglarea intensităţii 
tracţiunii.
 ͦ Toate cele 3 benzi sunt reglabile. Pentru scurtarea benzilor, se 

îndepărtează scaiul tip crocodil de pe extremităţi, se taie banda 
la lungimea optimă pe semnele transversale prefigurate și se 
repoziţionează scaiul. Cele 2 benzi care înconjoară umerii sunt 
prevăzute cu manșoane pentru protecţie axilară.
 ͦ Orteza este confecţionată dintr-un material moale, care nu se întinde 

(rigid) și nu deranjează în timpul purtării. Suprafaţa mare pe care 
se poate fixa scaiul permite un reglaj și 
o tracţiune foarte bună, ceea ce ajută la 
revenirea claviculei la forma anatomică 
în caz de fractură. Pentru a avea efect se 
reajustează în timpul purtării. Închiderea se 
face cu scai.

INDICAȚII
 ͦ fixarea claviculei în fracturi cu sau fără 

deplasare
 ͦ stimularea musculaturii interscapulare
 ͦ corectarea poziției vicioase a coloanei 

toracale

MĂRIMI
 ͦ universală

16. ORTEZĂ CERVICALĂ PHILADELPHIA

DESCRIERE
 ͦ Gulerul este fabricat dintr-un material ușor, neabsorbant, denumit 

plastazot. Acesta oferă susținere și stabilitate în același timp. 
Înălțimea este fixă.
 ͦ Prezintă suport pentru barbie și un contur anatomic pentru un plus 

de stabilitate. Acest guler din două piese se adaptează ușor pe gât și 
se închide prin sistem velcro.

INDICAȚII
 ͦ dureri cervicale
 ͦ osteoartrită
 ͦ hernie de disc cervicală
 ͦ politraumatisme
 ͦ traumatisme vertebro-medulare cu traheotomii

MĂRIMI

17. ORTEZĂ CERVICALĂ SCHANTZ

DESCRIERE
 ͦ Orteza este realizată din spumă poliuretanică (burete) de 3 cm 

grosime, acoperită cu o husă din bumbac. Are formă anatomică, 
asigurând o potrivire optimă și un confort sporit la purtare.

INDICAȚII
 ͦ în fazele acute ale proceselor reumatice
 ͦ torticolis, spondiloză cervicală, hernii de disc cervicale
 ͦ modificări degenerative ale coloanei cervicale
 ͦ sindromul cervical
 ͦ traumatisme vertebro-medulare

MĂRIMI

S M L
34-36 cm 36-38 cm 38-40 cm

1 2 3
75-85 cm 85-95 cm 95-105 cm

4 5 6
105-115 cm 115-125 cm 125-135 cm

1 2 3 4
29-35 cm 36-41 cm 41-47 cm 47-53 cm
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23. ORTEZĂ TORACOLOMBOSACRALĂ 
CORSET CHENEAU

DESCRIERE
 ͦ Confecționată după măsurători individuale (mulajul trenului 

superior); din material plastic termoformabil cu pelote de corecție. 
Fixare anterioară prin benzi din material textil sau velcro (scai). 
Corsetul sprijină activitatea mușchilor paravertebrali în poziție 
verticală.

INDICAȚII
 ͦ În tulburări de statică vertebrală: cifoze, scolioze, cifoscolioze

MĂRIMI
 ͦ măsură individuală

22. ORTEZĂ TORACOLOMBOSACRALĂ 
CORSET BOSTON

DESCRIERE
 ͦ Confecționată după măsuratori individuale pe bază de mulaj și se 

confecționează din material termoformabil cu deschidere anterioară, 
posterioară sau laterală după caz.
 ͦ Fixarea corsetului se face prin benzi cu cleme sau benzi cu scai.

INDICAȚII
 ͦ în tulburări de statică vertebrală: spondilolisteza, traumatisme 

vertebro-medulare, metastaze osoase vertebrale

MĂRIMI
 ͦ măsură individuală

20. ORTEZĂ CERVICOTORACICĂ

DESCRIERE
 ͦ Este realizată din material textil elastic.
 ͦ Are 2 componente care cuprind umerii şi sunt fixate pe torace, 

corectând prin tracţiune poziţia trunchiului.
 ͦ Închiderea se face anterior cu scai.
 ͦ Lăţime: 6 cm
 ͦ Datorită celor 2 componente și închiderii anterioare poziționarea se 

poate face foarte ușor.

INDICAȚII
 ͦ pentru corectarea poziţiilor vicioase ale coloanei dorsale;
 ͦ tonus postural scăzut;
 ͦ fixarea claviculei în caz de fracturi cu sau  

fără deplasare;
 ͦ stimularea musculaturii interscapulare

MĂRIMI

21. ORTEZĂ TORACICĂ

DESCRIERE
 ͦ Este realizată din material textil elastic, prevăzută cu 2 bretele 

reglabile peste umeri.
 ͦ Închiderea se face posterior cu scai.
 ͦ Lăţime: anterior 26 cm, posterior 16 cm.
 ͦ Este un corset tradițional elastic care, datorită materialului, permite 

o respirație toracică normală, asigurând în același timp o compresie 
uniformă pe toată suprafața acoperită.

INDICAȚII
 ͦ după intervenţii chirurgicale la nivel 

toracal
 ͦ contuzii şi întinderi ale muşchilor 

intercostali
 ͦ contuzii şi fracturi costale
 ͦ contuzii şi fracturi sternale

MĂRIMI1 2 3
75-85 cm 85-95 cm 95-105 cm

4 5 6
105-115 cm 115-125 cm 125-135 cm

1 2 3
75-85 cm 85-95 cm 95-105 cm

4 5 5
105-115 cm 115-125 cm 125-135 cm
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24. ORTEZĂ TORACOLOMBOSACRALĂ OSTEOPOROZĂ

DESCRIERE
 ͦ Este realizat din material textil elastic (componenta posterioară) și material textil rigid (componenta anterioară), 

prevăzut cu:
• 2 atele metalice drepte situate pe componenta posterioară, pentru susţinerea zonei lombare
• 2 atele metalice S-FORM situate paravertebral, pentru susţinerea zonei toracolombare
• 2 atele din material plastic situate pe componenta anterioară, pentru susţinerea zonei abdominale
• 2 benzi elastice de 5 cm, situate în jurul taliei, care asigură stabilitate şi compresie. Benzile elastice se continuă în 
partea anterioară cu benzi rigide, reglabile prin tăiere şi repoziţionarea scaiului tip “crocodil”. Astfel, ansamblul benzilor 
elastice din jurul taliei are posibilitatea de reglare a compresiei.
• 2 benzi elastice ce cuprind umerii şi sunt fixate pe torace. Benzile sunt prevăzute cu manșoane pentru protecţie 
axilară.
 ͦ Închiderea se face anterior cu scai.
 ͦ Lăţime: anterior - 16 cm, posterior - înălţimea corsetului variază  între 48 - 53 cm, în funcţie de mărime.
 ͦ Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzut cu benzi ajutătoare.
 ͦ Cele 4 atele metalice și cele 2 atele din material plastic stabilizează regiunea toracolombară reducând 

ușor lordoza și cifoza, iar compresia pe care o exercită benzile elastice stimulează metabolismul local, 
reducând tensiunea musculară și durerea.Cele 2 benzi elastice care cuprind umerii şi sunt fixate pe 
torace, corectează prin tracţiune poziţia trunchiului.

INDICAȚII
 ͦ Tasări vertebrale dorsale şi lombare pe fond de osteoporoză
 ͦ Hernii de disc
 ͦ Post prevenții chirurgicale

MĂRIMI
 ͦ se măsoară înălțimea coloanei vertebrale de la sacrum până la vertebra C7

26. ORTEZĂ TORACOLOMBOSACRALĂ 
CORSET DE HIPEREXTENSIE 
DORSO AREXA  

DESCRIERE
 ͦ Designul anterior oferă un sistem de suport în 3 puncte, care 

nu îi permite coloanei mișcare de flexie la nivel toracal și lombar. 
Reglarea înălțimii prin sistem de ”click”. Pad-uri din material moale 
pentru confort sporit.

INDICAȚII
 ͦ Fracturi stabile ale corpului vertebral, fără afectare neurologică
 ͦ Tasare vertebrală- osteoporoză

MĂRIMI
 ͦ universală

25. ORTEZĂ TORACOLOMBOSACRALĂ 
CORSET HESSING

DESCRIERE
 ͦ Este realizat din material textil elastic, prevăzut cu:

• 2 atele laterale din material plastic, pentru susţinere
• 2 atele paravertebrale lungi din material plastic, pentru susţinere
• 2 benzi elastice care asigură compresie sporită la nivel lombar
• 2 benzi elastice ce cuprind umerii şi sunt fixate pe torace. Benzile 
sunt prevăzute cu manșoane pentru protecţie axilară
 ͦ Închiderea se face anterior cu scai.

INDICAȚII
 ͦ afecţiuni ale coloanei vertebrale
 ͦ spondiloză
 ͦ discopatie lombară
 ͦ hernie de disc
 ͦ osteoporoză
 ͦ corectarea  posturii

MĂRIMI

1 2 3
65-75 cm 75-85 cm 85-95 cm

4 5 6
95-105 cm 105-115 cm 115-125 cm

1 2 3
65-75 cm 75-85 cm 85-95 cm

4 5 6
95-105 cm 105-115 cm 115-125 cm
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27. ORTEZĂ TORACOLOMBOSACRALĂ  
CORSET DE HIPEREXTENSIE 
STRADA

DESCRIERE
 ͦ Orteza toracolombosacrală STRADA are rolul de a stabiliza coloana 

vertebrală. Este un suport pentru musculatura slab dezvoltată și 
pentru diferite patologii ale coloanei, în special modificările vertebrale 
cauzate de osteoporoză.  Atelele din corset au o formă anatomică, 
pentru o susținere cât mai potrivită. Benzile de fixare nu sunt elastice 
pentru o ajustare cât mai fermă. 
Corsetul este indicat atât cu scop 
profilactic, cât și cu scop terapeutic.

INDICAȚII
 ͦ Modificări structurale ale coloanei 

vertebrale din cauza osteoporozei
 ͦ Spondilolisteză
 ͦ Hernie de disc
 ͦ Stabilizare pre- și postoperator
 ͦ Osteoporoză
 ͦ Dorsalgii

MĂRIMI

28. ORTEZĂ LOMBOSACRALĂ-LOMBOSTAT

DESCRIERE
 ͦ Lombostatul are patru atele semi-rigide situate la nivel 

lombosacral. Materialul din care este confecționat lombostatul este 
unul elastic și compresiv, care permite circularea aerului. Închiderea 
se realizează anterior prin sistem velcro. Orteza are o adaptabilitate 
perfectă la particularitățile anatomice.

INDICAȚII
 ͦ afecțiunile fațetelor articulare ale vertebrelor în zona lombară
 ͦ instabilitate musculară posturală lombară
 ͦ hernii de disc, radiculite la nivel lombar
 ͦ dureri cornice la nivelul zonei lombare
 ͦ spondilartroză lombară

MĂRIMI

29. ORTEZĂ LOMBOSACRALĂ-LOMBOSTAT

DESCRIERE
 ͦ Este realizat din material textil elastic, prevăzut cu:

• 4 atele din material plastic pentru susţinere, situate pe zona lombară
• 2 atele din material plastic pentru susţinere, situate pe zona abdominală 
(poziţionate oblic pentru a permite flexia coapsei pe abdomen)
• o pelotă moale căptuşită cu bumbac pentru păstrarea căldurii locale şi protejarea zonei.
 ͦ Închiderea se face anterior cu scai.
 ͦ Lăţime: anterior 16 cm, posterior 26 cm.
 ͦ Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzut cu benzi ajutătoare.
 ͦ Cele 6 atele din material plastic stabilizează regiunea lombară reducând ușor lordoza, iar compresia 

pe care o exercită benzile elastice stimulează metabolismul local, reducând tensiunea musculară și 
durerea.
 ͦ Este un corset tradițional elastic care, datorită materialului, permite o respirație toraco-abdominală 

normală, asigurând în același timp o compresie uniformă pe toată suprafața acoperită.

INDICAȚII
 ͦ dureri lombare inferioare prin neregularităţi ale suprafeţei articulare - Lumbago
 ͦ sacroileită mecanică şi inflamatorie
 ͦ dezechilibre musculare lombare prin deficit de static
 ͦ leziuni ligamentare interapofizare - interspinoase
 ͦ osteocondroză
 ͦ sindrom postdiscectomie
 ͦ corpi străini intercanalari

MĂRIMI

S M L
70-80 cm 80-90 cm 90-100 cm

XL XXL
100-110 cm 110-120 cm

Size Waist 
circumference

Distance from T3 to 
the coccyx

XS
min 65 cm

max 125 cm

42-45cm

S 45,5-48cm

M 48,5-51cm

L
min 65 cm

max 145 cm

51,5-54cm

XL 54,5-57cm

XXL 57,5-60+cm

1 2 3
65-75 cm 75-85 cm 85-95 cm

4 5 6
95-105 cm 105-115 cm 115-125 cm
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30. ORTEZĂ LOMBOSACRALĂ-LOMBOSTAT

DESCRIERE
 ͦ Este  realizat dintr-un material textil, prevăzut cu:

• 4 atele din material plastic (mărimile 1,2,3 şi 4) pentru susţinere
• 6 atele din material plastic (mărimile 5 şi 6) pentru susţinere
• o pelotă din material plastic, învelită în bumbac, situată în zona lombară
• 2 benzi elastice de 6 cm, situate în jurul taliei, care asigură stabilitate  şi compresie.
 ͦ Pelota din interior prezintă 8 lamele tip „foaie de arc” dispuse pe 2 rânduri, ce produc un efect de masaj la nivel lombar.
 ͦ Închiderea se face anterior cu scai.
 ͦ Lăţime: anterior 19 cm, posterior 30 cm.
 ͦ Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzut cu benzi ajutătoare.
 ͦ Cele 4, respectiv 6 atele din material plastic stabilizează regiunea lombară reducând ușor lordoza, iar compresia pe care o exercită benzile 

elastice stimulează metabolismul local, reducând tensiunea musculară și durerea.

INDICAȚII
 ͦ lumbago
 ͦ alterarea suprafeţei articulare
 ͦ osteocondroză
 ͦ sacroileită
 ͦ sciatalgia secundară după durerea lombară inferioară de cauză degenerative
 ͦ spondiloza fără spondilolisteză – spondiloză stabile fără alunecare vertebrală
 ͦ spondiloliză şi spondilolisteză incipientă
 ͦ protruzie discală
 ͦ degenerescenţa discală
 ͦ post interventii chirurgucale

MĂRIMI

32. ORTEZA LOMBOSACRALĂ-LOMBOSTAT

DESCRIERE
 ͦ Este realizat din material textil elastic, prevăzut cu 4 atele din 

material plastic pentru susţinere
 ͦ Lăţime: anterior 16 cm, posterior 27,5 cm.
 ͦ Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzut cu benzi ajutătoare.
 ͦ Cele 4 atele din material plastic stabilizează regiunea lombară 

reducând ușor lordoza, iar compresia pe care o exercită benzile 
elastice stimulează metabolismul local, reducând tensiunea 
musculară și durerea.

INDICAȚII
 ͦ lumbago
 ͦ sacroileită
 ͦ sciatalgia secundară după durerea lombară inferioară de cauză 

degenerative
 ͦ spondiloza fără spondilolisteză – spondiloză stabile fără alunecare 

vertebrală
 ͦ protruzie discală, degenerescenţa discală
 ͦ post interventii chirurgucale

MĂRIMI

31. ORTEZĂ LOMBOSACRALĂ-LOMBOSTAT

DESCRIERE
 ͦ Este realizat din material textil.
 ͦ Închiderea se face anterior cu scai.
 ͦ Lăţime: anterior 16 cm, posterior 26 cm.
 ͦ Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzut cu benzi ajutătoare.

INDICAȚII
 ͦ sportivi
 ͦ persoanleor active
 ͦ osteocondroză
 ͦ sacroileită
 ͦ spondiloza fără spondilolisteză – 

spondiloză stabile fără alunecare 
vertebrală

MĂRIMI

1 2 3
65-75 cm 75-85 cm 85-95 cm

4 5 6
95-105 cm 105-115 cm 115-125 cm

1 2 3
65-75 cm 75-85 cm 85-95 cm

4 5 6
95-105 cm 105-115 cm 115-125 cm

1 2 3
65-75 cm 75-85 cm 85-95 cm

4 5 6
95-105 cm 105-115 cm 115-125 cm
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33. ORTEZA LOMBOSACRALĂ-LOMBOSTAT

DESCRIERE
 ͦ Este realizat din material textil, prevăzut cu 4 atele din material 

plastic pentru susţinere.
 ͦ Închiderea se face anterior cu scai.
 ͦ Lăţime: anterior 16 cm, posterior 27 cm.
 ͦ Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzut cu benzi ajutătoare.
 ͦ Cele 4 atele din material plastic stabilizează regiunea lombară 

reducând ușor lordoza, ajutând la scăderea tensiunii musculare și a 
durerii.

INDICAȚII
 ͦ lumbago
 ͦ sacroileită
 ͦ sciatalgia secundară după durerea 

lombară inferioară de cauză degenerative
 ͦ spondiloza fără spondilolisteză – 

spondiloză stabile fără alunecare 
vertebrală
 ͦ spondiloliză şi spondilolisteză incipientă
 ͦ degenerescenţa discală
 ͦ post interventii chirurgucale

MĂRIMI

34. ORTEZĂ LOMBOSACRALĂ-  
CORSET ABDOMINAL

DESCRIERE
 ͦ Este realizat din material textil.
 ͦ Închiderea se face posterior cu scai.
 ͦ Lăţime: anterior 23 cm, posterior 16 cm.
 ͦ Partea rigidă anterioară conferă suport și susţinere abdomenului, 

componenta posterioară elastică stabilizează regiunea lombară.
 ͦ Este un corset tradiţional semirigid care, datorită componentei 

posterioare elastice, permite o respiraţie 
toracoabdominală normală

INDICAȚII
 ͦ postoperator- intervenții chirurgicale 

abdominale
 ͦ după naștere
 ͦ perete abdominal cu modificări 

patologice
 ͦ ptoza viscerală
 ͦ hernie ombilicală sau al peretelui 

abdominal

MĂRIMI

36. ORTEZĂ LOMBOSACRALĂ-CORSET 
ABDOMINAL PENTRU HERNIE OMBILICALA

DESCRIERE
 ͦ Este realizat din material textil elastic, prevăzut cu o pelotă 

standard, semirigidă (spumă polietilenă, Ø 12 cm), poziţionată 
anterior la nivelul ombilicului.
 ͦ Închiderea se face lateral cu scai.
 ͦ Lăţime: 16 cm.
 ͦ Este un corset tradiţional elastic care, datorită materialului, permite 

o respiraţie toracoabdominală normală, asigurând în același timp o 
compresie uniformă pe toată suprafaţa acoperită.
 ͦ Pelota semirigidă, inclusă în corset, conferă protecţie şi compresie 

regiunii ombilicale. Corsetul poate fi utilizat în caz de hernie 
ombilicală, atât preoperator cât și postoperator

INDICAȚII
 ͦ postoperator- intervenții chirurgicale abdominale
 ͦ după naștere
 ͦ perete abdominal cu modificări patologice
 ͦ ptoza viscerală
 ͦ hernie ombilicală sau al peretelui abdominal

MĂRIMI
 ͦ circumferința taliei

35. ORTEZĂ LOMBOSACRALĂ-  
CORSET ABDOMINAL
DESCRIERE
 ͦ Este realizat din material textil elastic.
 ͦ Închiderea se face anterior cu scai.
 ͦ Lăţime: 27,5 cm.
 ͦ Este un corset tradiţional elastic care, datorită materialului, permite 

o respiraţie toracoabdominală normală, asigurând în același timp o 
compresie uniformă pe toată suprafaţa acoperită.

INDICAȚII
 ͦ postoperator- intervenții chirurgicale abdominale
 ͦ după naștere
 ͦ perete abdominal cu modificări 

patologice
 ͦ ptoza viscerală
 ͦ hernie ombilicală sau al peretelui 

abdominal

MĂRIMI
 ͦ circumferința taliei

1 2 3
65-75 cm 75-85 cm 85-95 cm

4 5 6
95-105 cm 105-115 cm 115-125 cm

1 2 3
65-75 cm 75-85 cm 85-95 cm

4 5 6
95-105 cm 105-115 cm 115-125 cm

1 2 3
65-75 cm 75-85 cm 85-95 cm

4 5 6
95-105 cm 105-115 cm 115-125 cm

1 2 3
65-75 cm 75-85 cm 85-95 cm

4 5 6
95-105 cm 105-115 cm 115-125 cm
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37. ORTEZĂ LOMBOSACRALĂ 
CORSET ABDOMINAL-STOMĂ

DESCRIERE
 ͦ Este realizat din material textil elastic și material textil rigid.
 ͦ Componenta anterioară, rigidă, este prevăzută cu un decupaj 

pentru sacul de colostomie.
 ͦ Închiderea se face anterior cu scai.
 ͦ Lăţime: 27,5 cm.
 ͦ Partea rigidă anterioară conferă suport și susţinere abdomenului.
 ͦ Este un corset tradiţional semirigid care, datorită componentei 

posterioare elastice, permite o respiraţie toracoabdominală normală. 
Este moale și confortabil, putând fi utilizat și postoperator.

INDICAȚII
 ͦ postoperator colo,ileo, uro-stomă
 ͦ oferă o siguranță psihică și fizică pentru purtarea pungii de colo, 

ileo, uro-stomă

MĂRIMI
 ͦ circumferința taliei

39. ORTEZĂ SACRO-ILIACĂ
DESCRIERE
 ͦ Este realizată din material textil elastic, prevăzută cu:

• 2 benzi de fixare
• 2 pelote detaşabile cu posibilitatea poziţionării individuale.
 ͦ Închiderea se face posterior cu scai.
 ͦ Orteza pentru hernie inghinală are avantajul poziționării individuale a fiecărei pelote 

datorită fixării cu scai și în același timp, oferă posibilitatea îndepărtării uneia dintre pelote, 
devenind astfel unilaterală. Banda de fixare de pe partea neutilizată se îndepărtează, putând 
fi utilizată pe stânga sau pe dreapta.

INDICAȚII
 ͦ hernie inghinală unilaterală sau bilaterală reductbila
 ͦ previne dezvoltarea și apariția herniei

MĂRIMI

38. ORTEZĂ LOMBOSACRALĂ
MATERNITY

DESCRIERE
 ͦ Este realizat din 2 componente:
 ͦ cea posterioară din material elastic, prevăzută cu 4 atele lombare 

pentru susţinere
 ͦ componenta anterioară din material textil moale, rigid.
 ͦ Susţine abdomenul şi este reglabil, putând fi folosit pe toată 

perioada sarcinii.
 ͦ Închiderea se face anterior cu scai.
 ͦ Lăţime: anterior 11 cm, posterior 16 cm.
 ͦ Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzut cu benzi ajutătoare.
 ͦ Partea rigidă anterioară conferă suport și susţinere abdomenului, 

componenta posterioară elastică stabilizează regiunea lombară.

INDICAȚII
 ͦ Se utilizează în perioada 

prenatală ca suport al 
abdomenului şi al coloanei 
lombare

MĂRIMI
 ͦ Circumferința soldului: 

  

1 2 3
65-75 cm 75-85 cm 85-95 cm

4 5 6
95-105 cm 105-115 cm 115-125 cm

1 2 3
75-85 cm 85-95 cm 95-105 cm

4 5 6
105-115 cm 115-125 cm 125-135 cm

1 2
80-110 cm 110-140 cm
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BRUL SUPERIOR

ORTEZE PENTRU MEMBRUL 
SUPERIOR
Ortezele pentru membrul superior sunt produse destinate pentru a 
imobiliza în diferite poziții brațul, umărul, încheietura mâinii, sau pentru 
a oferi compresie în zona dureroasă. Sunt frecvent utilizate în patologii 
precum: epicondilită, fractură humerală, leziunile coafei rotatorie, luxații de 
umăr, fractură radială, sindrom de tunel carpian, etc.
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40. ORTEZĂ DE DEGET

DESCRIERE
 ͦ Orteză din aluminiu malebail căptușit 

cu burete, care permite stabilizarea și 
imobilizarea articulațiilor inter-falangiene

INDICAȚII
 ͦ imobilizarea articulației metacarpo-

falangiene, interfalangiene distale, 
proximale ruptură aparatului extensor al 
degetului

MĂRIMI

41. ORTEZĂ DE DEGET

DESCRIERE
 ͦ Orteză  din aluminiu malebail căptușit 

cu burete, care permite stabilizarea și 
imobilizarea articulațiilor inter-falangiene

INDICAȚII
 ͦ imobilizarea articulației interfalangiene 

distale, ruptură aparatului extensor al 
degetului

MĂRIMI

43. ORTEZĂ PENTRU 
ÎNCHEIETURA MÂINII

DESCRIERE
 ͦ Orteza palmară Dr Sport asigură sprijinul 

și susținerea necesară în caz de entorse, 
luxații, efort, precum și în timpul activității 
sportive.

INDICAȚII
 ͦ dureri ale încheieturii mâinii
 ͦ artroze
 ͦ activități sportive

MĂRIMI

42. ORTEZĂ DE DEGET

DESCRIERE
 ͦ Fabricată din polietilenă

INDICAȚII
 ͦ atelă de imobilizare a articulatiei 

interfalangiene distale
 ͦ imobilizarea articulației interfalangiene 

distale, ruptură aparatului extensor al 
degetului

MĂRIMI
 ͦ în funcție de lățimea degetelor la vârf

44. ORTEZĂ DE 
ÎNCHEIETURA A  
MÂINII-MÂNĂ-DEGET-FIXĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteză tip atelă din material special 

maleabil, care se adaptează perfect la 
anatomia membrului afectat. Fixare prin 
sistem velcro.

INDICAȚII
 ͦ post aparat gipsat
 ͦ recomandată în înlocuirea aparatului 

gipsat în entorse, fisuri
 ͦ combaterea spasticității în mâna 

hemiplegică 

MĂRIMI
 ͦ se măsoară lungimea palmei

45. ORTEZĂ DE 
ÎNCHEIETURA A  
MÂINII-MÂNĂ-DEGET-FIXĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteză de mână din material termo-

formabil, care se adaptează perfect la 
anatomia membrului afectat, cu police în 
opoziție și încheietura mîinii într-o poziție 
neutră. Fixare prin sistem velcro.

INDICAȚII
 ͦ combaterea spasticității în mâna 

hemiplegică 
 ͦ sindrom tunel carpian
 ͦ prevenirea diformitățiilor în urma 

afecțiunilor reumatismale

MĂRIMI
 ͦ se măsoară lățimea palmei

S M L
8 cm 10 cm 12 cm

S M L
6 cm 7 cm 8 cm

S M L
16,5-17,5 cm 17,5-19 cm >19 cm S M L

7-8 cm 8-9 cm 9-10 cm

S M L XL
14-17 cm 18-21 cm 22-25 cm 26-29 cm
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47. ORTEZĂ DE ÎNCHEIETURA  
MÂINII-MÂNĂ-FIXĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteză realizată din material textil rigid care permite circulaţia 

aerului, prevăzută cu:
• o atelă metalică palmară ce se poate modela
• o atele din material plastic, pe partea dorsală a mâinii.
 ͦ Închiderea se face cu 3 benzi cu scai, prevăzute cu cataramă, pe 

partea dorsală a mâinii.
 ͦ Lungime: 19 cm.
 ͦ Atela metalică și cea din material plastic sunt introduse în buzunare 

cu scai și sunt interschimbabile, în funcție de utilizarea pe partea 
stângă sau dreaptă. Orteza este un dispozitiv medical semirigid 
ce stabilizează și imobilizează cu succes articulația radiocarpiană, 
limitând flexia și extensia.Compoziţie: material textil: interior – 
poliester 100% (x-one), exterior – poliamidă 100% (velutino).

INDICAȚII
 ͦ entorse
 ͦ luxații
 ͦ artroze
 ͦ sindrom de tunel carpian
 ͦ paralizia nervului radial
 ͦ tenosinovite
 ͦ fracturi la nivelul încheieturii mâinii mână
 ͦ postoperator
 ͦ imobilizarea încheieturii mâinii după traumatisme
 ͦ stabilizarea articulației mâinii
 ͦ protector după îndepărtarea aparatului gipsat

MĂRIMI

46. ORTEZĂ DE MÂNĂ CU MOBILITATEA /
FIXAREA DEGETULUI MARE
DESCRIERE
 ͦ Orteză realizată din material textil, prevăzută cu o atelă metalică ce 

se poate modela.
 ͦ Închiderea se face cu scai.
 ͦ Lungime: 23 cm.
 ͦ Orteza stabilizează și imobilizează articulația carpometacarpiană 

și metacarpofalangiană a policelui.

INDICAȚII
 ͦ entorse
 ͦ luxații
 ͦ fracturi la nivelul policelui
 ͦ artrită

artroză 
 
MĂRIMI
 ͦ se măsoară circumferința încheieturii mâinii

48. ORTEZĂ DE ÎNCHEIETURA MÂINII-MÂNĂ-DEGET-FIXĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteză realizată din material textil rigid care permite circulaţia aerului, prevăzută cu:

• o atelă metalică palmară ce se poate modela
• o atelă metalică pentru police ce se poate modela
• 2 atele din material plastic încorporate, pe partea dorsală a mâinii.
 ͦ Închiderea se face cu 3 benzi cu scai, prevăzute cu catarame, pe partea dorsală a mâinii.
 ͦ Lungime: 22 cm.
 ͦ Pentru o aplicare cât mai ușoară a ortezei, cele 2 benzi cu scai de la nivelul antebraţului au un sistem de fixare comun. Atelele metalice sunt 

introduse în buzunare cu scai și pot fi detașate. Orteza este un dispozitiv medical semirigid ce stabilizează și imobilizează cu succes articulaţia 
radiocarpiană, limitând flexia și extensia, iar atela pentru police imobilizează policele.

INDICAȚII
 ͦ entorse
 ͦ luxații
 ͦ artroze
 ͦ sindrom de tunel carpian
 ͦ paralizia nervului radial
 ͦ tenosinovite
 ͦ fracturi la nivelul încheieturii mâinii mână deget
 ͦ postoperator
 ͦ imobilizarea încheieturii mâinii după traumatisme
 ͦ stabilizarea articulației mâinii
 ͦ protector după îndepărtarea aparatului gipsa

MĂRIMI

1 2 3
15-17 cm 17-19 cm 19-21 cm

4 5
21-23 cm 23-25 cm

1 2 3
15-17 cm 17-19 cm 19-21 cm

4 5
21-23 cm 23-25 cm

1 2 3
15-17 cm 17-19 cm 19-21 cm

4 5
21-23 cm 23-25 cm
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51. ORTEZĂ DE COT 
CU ARTICULAȚIE REGLABILĂ

DESCRIERE
 ͦ Atele laterale din aluminiu si articulație 

policentrică la nivelul articulației cotului 
care permite ajustarea flexiei și extensiei în 
trepte. Închiderea se realizează prin sistem 
velcro. 
 ͦ Flexie: 100, 200, 300, 450, 600, 750, 900, 1200.
 ͦ Extensie: 00, 100, 200, 300.  

INDICAȚII
 ͦ fractură de olecran
 ͦ rupturi musculare
 ͦ recuperare post-operatorie după 

traumatisme la nivelul cotului

MĂRIMI
 ͦ UNIVERSALĂ

53. ORTEZĂ DE COT 
EPICONDILITA

DESCRIERE
 ͦ Orteză realizată din material textil, la nivelul epicondilului este 

prevăzută cu:
• o pelotă ce exercită presiune asupra ligamentelor
• o bandă de fixare cu cataramă.
 ͦ Închiderea se face cu scai.
 ͦ Lățime: 10 cm.
 ͦ Datorită benzii de fixare cu scai și a cataramei, orteza poate fi 

reglată la gradul optim de compresie, astfel încât pelota să exercite 
presiunea necesară asupra ligamentelor.

INDICAȚII
 ͦ epicondilite (cotul tennisman-lui, golfer-lui)
 ͦ în cazul traumatismelor sportive, sau postoperator traumatisme de 

altă natură
 ͦ suprasolicitări ale antebraţului şi cotului

MĂRIMI
 ͦ se măsoară circumferința antebrațului cu 5 cm sub nivelul cotului

49. ORTEZĂ DE 
ÎNCHEIETURA MÂINII-MÂNĂ

DESCRIERE
 ͦ Confecționată din material plastic, fixare 

cu scai tip velcro.

INDICAȚII
 ͦ Tratamentul  diferitelor afecțiuni 

neurologice
 ͦ Tratament post-traumatic
 ͦ Tratament post-operator

MĂRIMI
 ͦ Pa baza de masura individuală 

50. ORTEZĂ DE COT

DESCRIERE
 ͦ Orteză pentru epicondilită cu formă 

specială pentru compresie la nivelul 
entezelor tendoanelor. Este posibilă 
aplicarea în apropierea articulației datorită 
formei de corset. Presiunea este ajustabilă 
individual datorită curelei cu sistem de 
închidere tip velcro.

INDICAȚII
 ͦ epicondilite
 ͦ în cazul traumatismelor sportive
 ͦ suprasolicitări ale antebraţului şi cotului

MĂRIMI
 ͦ UNIVERSALĂ

52. ORTEZĂ DE COT-
ÎNCHEIETURA MÂINII MÂNĂ 
CU ARTICULAȚIE REGLABILĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteza are rolul de a imobilizia articulația cotului la diferite unghiuri 

in functie de patologie (post-operator, luxatii, fracturi). Este dotată 
cu un mâner pentru un confort  crescut. Mânerul este învelit cu un 
material special pentru piele. Datorită lungimii universale a ortezei, 
ea poate fi adaptată la cerințele fiecărui pacient. Orteza poate fi 
reglată  din 150 în 150 flexie/extensie între 00 și 1050. Ea permite o 
stabilizare excelentă la nivelul cotului și are o greutate foarte mică.

INDICAȚII
 ͦ tratament conservator al instabilității în articulația cotului
 ͦ imobilizarea brațului în cazul fracturilor epicondilului medial sau 

lateral
 ͦ imobilizarea post protezarea cotului
 ͦ imobilizarea pasivă post artroscopie
 ͦ tratament post-operator

MĂRIMI
 ͦ UNIVERSALĂ
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54. ORTEZĂ DE COT

DESCRIERE
 ͦ Orteză realizată din material textil, prevăzută cu:

• o pelotă la nivelul epicondilului, ce exercită presiune asupra 
ligamentelor
• o bandă de fixare cu cataramă.
 ͦ Închiderea se face cu scai.
 ͦ Lungime: 28 cm.
 ͦ Orteza este un suport pentru articulația cotului, putând fi folosită 

atât ca tratament ortopedic în afecțiuni minore, cât și pentru 
recuperare în perioada postimobilizare. Datorită benzii de fixare cu 
cataramă, poate fi reglată la compresia optimă, putând fi utilizată în 
activități sportive care suprasolicită articulația cotului.

INDICAȚII
 ͦ epicondilită
 ͦ artroză
 ͦ reabilitarea articulației după fracturi
 ͦ suprasolicitarea articulației (cotul Tenismanului)
 ͦ în cazul traumatismelor sportive
 ͦ postoperator

MĂRIMI

55. ORTEZĂ DE UMĂR
DESCRIERE
 ͦ Este realizată din material textil. Are proprietăţi termoizolante, 

detensionând musculatura.
 ͦ Orteza acoperă umărul și brațul și este prevăzută cu o bandă de 

fixare pe sub axila opusă.
 ͦ Orteza este un suport elastic pentru articulația umărului, putând fi 

folosită atât ca tratament ortopedic în afecțiuni minore, cât și pentru 
recuperare în perioada postimobilizare.
 ͦ Datorită benzii de fixare cu cataramă, poate fi reglată la compresia 

optimă, putând fi utilizată în activități sportive care suprasolicită 
articulația umărului

INDICAȚII
 ͦ contuzii uşoare
 ͦ entorse
 ͦ luxaţii
 ͦ periartrită scapulohumerală
 ͦ leziuni musculare și ligamentare 

ușoare la articulația umărului

MĂRIMI
 ͦ se măsoară circumferința brațului

1 2 3
22-24 cm 24-26 cm 26-28 cm

4 5 6
28-30 cm 30-32 cm 32-34 cm

1 2 3
22-26 cm 26-30 cm 30-34 cm

4 5 6
34-38 cm 38-42 cm 42-46 cm

1 2 3
22-25 cm 25-28 cm 28-31 cm

56. SUPORT PENTRU BRAȚ

DESCRIERE
 ͦ Orteză realizată din material textil, formată dintr-o singură 

componentă care susține brațul, prevăzută cu 2 benzi de susținere 
reglabile.
 ͦ Închiderea se face cu scai.
 ͦ Orteza este un suport pentru braţ şi antebraţ. Datorită celor 2 benzi 

de fixare, nu permite abducţia braţului şi rotaţia externă.

INDICAȚII
 ͦ susținerea brațului și antebrațului
 ͦ contuzii ușoare
 ͦ entorse
 ͦ luxații
 ͦ artrită
 ͦ artroză
 ͦ fractură

MĂRIMI
 ͦ Se măsoară lungimea antebrațului

1 2 3
22-25 cm 25-28 cm 28-31 cm

57. SUPORT PENTRU BRAȚ

DESCRIERE
 ͦ Orteză realizată din material textil, formată dintr-o singură 

componentă care susține brațul, prevăzută cu 2 benzi de susținere 
reglabile.
 ͦ Închiderea se face cu scai.
 ͦ Orteza este un suport pentru braţ şi antebraţ. Datorită celor 2 benzi 

de fixare, nu permite abducţia braţului şi rotaţia externă.
 ͦ Materialul textil are un aspect particular, permiţând o 

permeabilitate a aerului foarte mare în ambele sensuri.

INDICAȚII
 ͦ susținerea brațului și antebrațului;
 ͦ contuzii ușoare
 ͦ entorse
 ͦ luxații
 ͦ artrită
 ͦ artroză
 ͦ fractură

MĂRIMI
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58. ORTEZĂ DE UMĂR-COT-
ÎNCHEIETURA MÂINII MÂNĂ

DESCRIERE
 ͦ Este confecţionată din material textil, are o singură componentă 

ce cuprinde circular trunchiul şi umărul afectat, împreună cu 
braţul şi antebraţul. Materialul textil folosit are două feţe, orteza 
putând fi folosită pe ambele membre prin întoarecerea pe dos și 
repoziţionarea capetelor de fixare cu scai.
 ͦ Orteza este un suport pentru antebraţ, braţ și umăr. Datorită formei 

sale particulare și a suprafeţei anatomice pe care o acoperă, nu 
permite abducţia braţului și rotaţia externă.

INDICAȚII
 ͦ tratament conservator al fracturii de humerus
 ͦ imobilizare postoperator fractură subcapitală de humerus
 ͦ luxatii de umar, contuzii
 ͦ periartrita scapula-huemrala

MĂRIMI
 ͦ circumferința brațului si a toracelui

59. ORTEZĂ DE UMĂR-COT-
ÎNCHEIETURA MÂINII MÂNĂ

DESCRIERE
 ͦ Este realizată din material textil, prevăzută cu 2 componente:

• suport pentru antebraţ, cu 2 benzi de susţinere reglabile prin tăiere 
și repoziţionarea scaiului tip „crocodil”
• centura reglabilă care se fixează în jurul toracelui și braţului, după 
ce antebraţul a fost imobilizat. Reglarea se face prin tăiere la nivelul 
cusăturilor transversale pentru a evita destrămarea materialului. 
Orteza este un suport pentru antebraţ, braţ și umăr. Datorită centurii 
care se fixează în jurul toracelui, nu permite abducţia braţului și 
rotaţia externă.

INDICAȚII
 ͦ tratament conservator al fracturii de humerus
 ͦ imobilizare postoperator fractură subcapitală de humerus
 ͦ luxatii de umar, contuzii
 ͦ periartrita scapula-huemrala

MĂRIMI
 ͦ UNIVERSALĂ

60. ORTEZĂ DE UMĂR-COT-
ÎNCHEIETURA MÂINII MÂNĂ
DESCRIERE
 ͦ Orteza de umăr, cot, încheiatura mâinii fixă permite poziţionarea 

articulației umărului în abducţie la unghiuri de 0°, 15°, 30°,60° şi 90° şi în 
rotaţie externa la unghiuri de 10°, 20°, 30°;
 ͦ Orteza susţine și stabilizează articulaţia umărului şi sprijină direct 

procesul de reabilitare, fiind ușor de utilizat.

INDICAȚII
 ͦ După intervenții chirurgicale la nivelul coafei rotatorilor
 ͦ Imobilizare post-operatorie după implementarea protezelor de umăr
 ͦ Bursită acuta si cronica
 ͦ Rupturi la nivelul țesuturilor moi

MĂRIMI
 ͦ Se măsoară înălțimea pacientului

S M L
150-165 cm 165-175 cm >170 cm

1 2 3
75-87 cm 87-99 cm 99-111 cm

4 5 6
111-123 cm 123-135 cm 135-147 cm
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ORTEZE PENTRU MEMBRUL INFERIOR
Ortezele pentru membrul inferior au rolul de a oferi stabilitate articulațiilor la nivelul 
gleznei, genunchiului, soldului. Pe lângă acesta mai au rol de imobilizare, descărcare, 
corecție, de a preveni apariția unor traumatisme (protecție). Sunt utilizate în patologii 
precum: leziune de menisc intern, leziune de menisc extern, entorse de genunchi, 
displazie de rotula, luxație de rotula, fracturi maleolare, entorse de gleznă, fractură de 
metatars, osteocondrită, artroze, ligamentoplastie, fractură de platou tibial, leziune de 
ligament încrucișat anterior/posterior/colateral extern/colateral intern, etc.
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62. ORTEZĂ PENTRU GLEZNĂ-
PICIOR MOBILĂ

DESCRIERE
 ͦ Este realizată din material textil, prevăzută cu:

• 2 perniţe laterale ce încadrează maleolele (spumă de polietilenă)
• 2 benzi elastice încrucişate în jurul gleznei pentru compresie şi 
fixare. 
 ͦ Regiune calcaneană liberă. 
 ͦ Închiderea se face anterior cu scai. 
 ͦ Înălţime: 21 cm. 
 ͦ Orteza este un suport pentru gleznă, iar cele 2 benzi elastice 

încrucişate în jurul gleznei exercită o compresie suplimentară, 
asigurând stabilitate la utilizare.

INDICAȚII
 ͦ instabilitatea uşoară a articulaţiei gleznei
 ͦ suprasolicitarea gleznei în diferite sporturi
 ͦ inflamaţii ale articulaţiei datorită artritei şi osteoartritei
 ͦ inflamaţii cronice, postoperatoare şi posttraumatice a gleznei

MĂRIMI
 ͦ în cm după circumferința gleznei

64. ORTEZĂ PENTRU GLEZNĂ-PICIOR FIXĂ
CU ATELĂ METALICĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteză realizată din material textil, prevăzută cu:

• 2 benzi elastice încrucișate în jurul gleznei pentru compresie şi fixare
• 2 atele metalice laterale, câte una pe fiecare parte
• 2 atele metalice tip arc, câte una pe fiecare parte. Pentru o bună 
potrivire la nivelul maleolelor, cele 2 atele de pe fiecare parte (cea 
metalică fixă și cea tip arc) se pot schimba între ele.
 ͦ Regiune calcaneană liberă. Închiderea se face anterior cu scai.
 ͦ Înălţime: 23 cm.
 ͦ Orteza este un suport pentru articulaţia gleznei, cele 2 atele 

metalice tip arc şi cele 2 atele metalice laterale asigurând stabilitate 
şi siguranţă la utilizare. Benzile elastice încrucişate în jurul gleznei 
peste cele 4 atele conferă o compresie suplimentară, făcând din 
orteză un suport rigid eficient.

INDICAȚII
 ͦ Entorse moderate sau severe
 ͦ Postoperator
 ͦ Fractura maleolara
 ͦ Ofera stabilitate medio-laterala in timpul 

mersului
 ͦ Post aparat  gipsat

MĂRIMI
 ͦ în cm după circumferința gleznei

63. ORTEZĂ PENTRU GLEZNĂ-PICIOR MOBILĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteză realizată din material textil, compresiv, cu o pelotă din silicon 

incorporată, care oferă gleznei o stabilitate mai bună și un confort 
sporit. Orteza poate fi purtată și în încălțăminte.

INDICAȚII
 ͦ instabilitatea uşoară a articulaţiei gleznei
 ͦ suprasolicitarea gleznei în diferite sporturi
 ͦ inflamaţii ale articulaţiei datorită artritei şi osteoartritei
 ͦ inflamaţii cronice, postoperatoare şi posttraumatice a gleznei
 ͦ entorse

MĂRIMI
 ͦ Se măsoară circumferința gleznei

61. ORTEZĂ PENTRU GLEZNĂ-
PICIOR MOBILĂ

DESCRIERE
 ͦ Gleznieră elastică Dr.Sport  asigură sprijinul și susținerea necesară 

în caz de entorse, luxații, efort, precum și în timpul activității 
sportive.

INDICAȚII
 ͦ prevenirea instabilității gleznei
 ͦ entorse ușoare

MĂRIMI
S M L XL

15-22 cm 23-27 cm 28-38 cm 39-42 cm

1 2 3
20-22 cm 22-24 cm 24-26 cm

4 5
26-28 cm 28-30 cm

1 2 3
20-22 cm 22-24 cm 24-26 cm

4 5
26-28 cm 28-30 cm

S M L
19-21 cm 21-23 cm 23-25 cm

XL XXL
25-27 cm 27-29 cm
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68. ORTEZĂ  DE GLEZNĂ-PICIOR FIXĂ 
CU SUPORT  PERONEAL

DESCRIERE
 ͦ Confecționată din material plastic. Se adaptează ușor la suprafață 

plantară și dorsală a piciorului, mențînându-l la 900 față de gambă. 
Se fixează ușor prin 1-2 benzi de scai. Orteza este utilizabilă în 
încălțăminte.

INDICAȚII
 ͦ Disfuncții în flexia dorsală a gleznei
 ͦ Paralizia nervului sciatic
 ͦ În diferite stadii de recuperare post AVC, TVM

MĂRIMI
 ͦ STÂNGA/DREAPTA
 ͦ În funcție de mărimea încălțămintelor

67. ORTEZĂ PENTRU GLEZNĂ-
PICIOR MOBILĂ DROP FOOT
DROP FOOT

DESCRIERE
 ͦ Orteză drop foot este recomandată pacienților cu afecțiuni 

neurologice. Banda supramaleolară este confecționată din material 
textil, are în dotare o bandă elastică care ajustează flexia , și 2 carligi 
cu ajutorul cărora se fixează bandă elastică. Orteză poate fi utilizată 
numai  cu încălțăminte prevăzută cu șireturi.

INDICAȚII
 ͦ Disfunctii in flexia dorsala a gleznei
 ͦ Paralizia nervului sciatic
 ͦ In diferite stadii de recuperare post AVC, TVM

CONTRAINDICAȚII
 ͦ Spasicitate medie/gravă
 ͦ Instabilitate medio-laterală la nivelul gleznei
 ͦ Probleme circulatorii
 ͦ Patologii limfatice, edeme, sau disfunctii 

senzoriale in regiunea supra-maleolara  
(unde se fixeaza banda) 

MĂRIMI
 ͦ Se măsoara circumferinta gleznei

65. ORTEZĂ PENTRU GLEZNĂ-
PICIOR MOBILĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteza este realizată din 2 atele laterale din material plastic rigid, 

căptuşite cu perniţe de protecţie din material textil şi este prevăzută 
cu:
• 2 benzi de fixare cu scai dispuse lateral
• o bandă de fixare la nivelul călcâiului, ce permite reglarea lăţimii 
ortezei.
 ͦ Înălţime: 25 cm.
 ͦ Orteza este un suport pentru articulaţia gleznei, cele 2 atele laterale 

din material plastic asigurând stabilitate şi siguranţă la utilizare.

INDICAȚII
 ͦ Entorse moderate sau severe
 ͦ Postoperator
 ͦ Fractura maleolară
 ͦ Ofera stabilitate medio-laterala in timpul mersului
 ͦ Post aparat  gipsat

MĂRIMI
 ͦ Stânga/Dreapta- UNIVERSALĂ

66. ORTEZĂ PENTRU GLEZNĂ-
PICIOR MOBILĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteza este realizată din 2 atele laterale din material plastic rigid, 

căptuşite cu perniţe de protecţie din material textil şi este prevăzută 
cu:
• 2 benzi de fixare cu scai dispuse lateral
• o bandă de fixare la nivelul călcâiului, ce permite reglarea lăţimii 
ortezei.
 ͦ Înălţime: 25 cm.
 ͦ Orteza este un suport pentru articulaţia gleznei, cele 2 atele laterale 

din material plastic asigurând stabilitate şi siguranţă la utilizare.

INDICAȚII
 ͦ Entorse moderate sau severe
 ͦ Postoperator
 ͦ Fractură maleolară
 ͦ Oferă stabilitate medio-laterală în timpul mersului
 ͦ Post aparat  gipsat

MĂRIMI
 ͦ UNIVERSALĂ

S M L XL
30-34 cm 34-38 cm 38-42 cm 42-46 cm

M L
15-20 cm >20 cm
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70. ORTEZĂ  DE GLEZNĂ-PICIOR FIXĂ

DESCRIERE
 ͦ Confecționată din material plastic cu căptușeală moale pentru 

protejarea tegumentului, fixarea se realizează cu scai tip velcro.

INDICAȚII
 ͦ Tratamenul piciorului strâmb congenital
 ͦ Tratament postoperator
 ͦ Tratamenul post AVC
 ͦ Tratamentul post-traumatic al piciorului/gleznei

MĂRIMI
 ͦ Pe bază de măsuri individuale

72. ORTEZĂ DE PICIOR 
CU ARTICULAȚIE REGLABILĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteză pentru imobilizarea gleznei, înlocuiește aparatul ghipsat, 

oferă ultima tehnologie pentru procesul de recuperare. Orteza este 
prevăzută cu o articulație la nivelul gleznei, care permite reglarea 
flexiei/extensiei la diferite grade.
 ͦ  Atelele de metal integrate, acoperite de velcro, cu benzi de fixare 

pe circumferința, determină un suport și o stabilitate crescută.
 ͦ Material: plastic, închidere cu benzi velcro (scai), atele din metal 

integrate.

INDICAȚII
 ͦ entorse de gleznă ușoare
 ͦ profilactic (pentru a preveni diferite leziuni, entorse ale gleznei)
 ͦ afecțiuni și inflamații articulare
 ͦ artrite, artroze
 ͦ post aparat gipsat
 ͦ Tratament post-operator tendon Achilian

MĂRIMI

71. ORTEZĂ  DE PICIOR

DESCRIERE
 ͦ Orteza pentru imobilizarea gleznei, înlocuieste aparatul ghipsat, oferă 

ultima tehnologie pentru procesul de recuperare. 
 ͦ Atelele de metal integrate, acoperite de velcro, cu benzi de fixare pe 

circumferința, determină un suport și o stabilitate crescută.
 ͦ Material: plastic, închidere cu benzi velcro (scai), atele din metal 

integrate.

INDICAȚII
 ͦ  imobilizarea gleznei
 ͦ leziuni la nivelul țesuturilor gambei
 ͦ fracturi cauzate de întinderi ale tibiei și peroneului
 ͦ fracturi stabile ale piciorului și gleznei
 ͦ fracturi distale stabile ale tibiei și peroneului

MĂRIMI
 ͦ În funcție de mărimea piciorului

69. ORTEZĂ  DE GLEZNĂ-PICIOR MOBILĂ

DESCRIERE
 ͦ Confecționată din material plastic cu căptușeală moale pentru 

protejarea tegumentului, fixarea se realizează cu scai tip velcro.

INDICAȚII
 ͦ Tratamenul post AVC
 ͦ Tratamentul post-traumatic al piciorului/gleznei
 ͦ Tratament postoperator

Paralizie de nerv sciatic popliteu extern
 ͦ Boala Charcot Marie

MĂRIMI
 ͦ Pe bază de măsuri individuale

S M L
34-38 cm 39-42 cm 43-45 cm

S M L
34-38 cm 39-42 cm 43-45 cm
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76. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ

DESCRIERE
 ͦ Este realizată din material textil și conține o pelotă care exercită 

compresie pe tendonul rotulian.
 ͦ Închiderea se face posterior cu scai.
 ͦ Lăţime: 6 cm.

INDICAȚII
 ͦ reducerea disconfortului și inflamațiilor, prin compresie la nivelul 

tendonului rotulian
 ͦ prevenirea instabilității genunchiului
 ͦ gonartroză
 ͦ forme ușoare de entorse ale genunchiului
 ͦ activități sportive

MĂRIMI
 ͦ Se măsoară circumferința genunchiului

75. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteză este confecționată dintr-un material textil elastic, care 

permite o aerisire optimă. Orteză  are un inel din silicon încorporat, 
care oferă o stabilitate bună pentru rotulă, și are atele semirigide 
lateral.

INDICAȚII
 ͦ prevenirea instabilităţii genunchiului
 ͦ forme ușoare de entorse ale genunchiului
 ͦ activități sportive 

MĂRIMI
 ͦ Se măsoară circumferința genunchiului

73. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteza de genunchi elastică Dr Sport asigură sprijinul și susținerea 

necesară în caz de entorse, efort, precum și în timpul activității 
sportive.

INDICAȚII
 ͦ entorse de genunchi ușoare
 ͦ profilactic (pentru a preveni diferite leziuni, entorse la nivelul 

genunchiului)
 ͦ afecțiuni și inflamații articulare
 ͦ artrite, artroze
 ͦ utilă și în activități sportive

MĂRIMI

74. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteză din material textil compresiv pentru susținerea ligamentelor 

și mușchilor la nivelul articulației genunchiului. Nu alunecă în timpul 
purtării. Strat antialunecare din silicon pe partea interioară. Grad de 
compresie 16-22 Hgmm.

INDICAȚII
 ͦ entorse de genunchi  ușoare
 ͦ profilactic (pentru a preveni diferite leziuni, entorse la nivelul 

genunchiului)
 ͦ afecțiuni și inflamații articulare
 ͦ artrite, artroze
 ͦ utilă și în activități sportive

MĂRIMIS M L XL
25-32 cm 33-39 cm 40-46 cm 47-50 cm

1 2 3
33-37 cm 37-41 cm 41-45 cm

S M L
29-33 cm 34-37 cm 38-43 cm

XL XXL EXTRA
41-45 cm 43-47 cm 45-49 cm

S M L
28-31 cm 31-34 cm 34-37 cm

XL XXL
37-40 cm 40-43 cm
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80. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteză deschisă posterior, realizată din material textil, prevăzută cu:

• 4 atele metalice tip arc, câte 2 pe fiecare parte
• suport patelar (spumă polietilenă)
• 3 benzi de fixare din neopren:2 benzi se închid anterior și una se 
închide posterior
• 2 benzi de fixare din scai elastic. Scaiul elastic se mulează pe 
anatomia conică a coapsei, împiedicând alunecarea ortezei.
 ͦ Lungime: 32 cm.
 ͦ Orteza este un suport pentru articulaţia genunchiului, cele 4 atele 

metalice tip arc, câte 2 pe fiecare parte, asigurând stabilitate şi 
siguranţă la utilizare. Datorită formei sale, orteza poate fi utilizată pe 
un genunchi al cărui relief anatomic este deformat, având posibilitatea 
de reglare a compresiei prin modul de închidere posterior.

INDICAȚII
 ͦ entorse
 ͦ luxații
 ͦ după fracturi consolidate
 ͦ procese inflamatorii
 ͦ instabilitatea laterală a articulaţiei genunchiului
 ͦ osteoartrită
 ͦ gonartroză
 ͦ suprasolicitarea articulației
 ͦ protejarea genunchiului în activități sportive
 ͦ se recomandă atât ca tratament ortopedic cât 

și postoperator

MĂRIMI
 ͦ Se măsoară circumferința genunchiului

79. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteză deschisă posterior, realizată din material textil, prevăzută cu:

• 4 atele metalice tip arc, câte 2 pe fiecare parte
• suport patelar (spumă polietilenă).
 ͦ Închiderea se face posterior cu scai.
 ͦ Lungime: 26 cm.
 ͦ Orteza este un suport pentru articulaţia genunchiului, cele 4 atele 

metalice tip arc, câte 2 pe fiecare parte, asigurând stabilitate şi 
siguranţă la utilizare.
 ͦ Datorită formei sale, orteza poate fi utilizată pe un genunchi al 

cărui relief anatomic este deformat, având posibilitatea de reglare a 
compresiei prin modul de închidere posterior.

INDICAȚII
 ͦ entorse
 ͦ luxații
 ͦ după fracturi consolidate
 ͦ procese inflamatorii
 ͦ instabilitatea laterală a articulaţiei 

genunchiului
 ͦ osteoartrită
 ͦ gonartroză
 ͦ suprasolicitarea articulației
 ͦ protejarea genunchiului în activități sportive
 ͦ se recomandă atât ca tratament ortopedic 

cât și postoperator 

MĂRIMI
 ͦ Se măsoară circumferința genunchiului

78. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteză tip manşon, realizată din material textil, prevăzută cu:

• 2 atele metalice tip arc, câte una pe fiecare parte
• suport patelar.
 ͦ Lungime: 29 cm.
 ͦ Orteza este un suport pentru articulaţia genunchiului, cele 2 atele 

metalice tip arc, câte una pentru fiecare parte, asigurând stabilitate 
şi siguranţă la utilizare.
 ͦ Datorită formei sale tubulare, tip manşon, nu se recomandă a fi 

utilizată în cazul unui genunchi cu edem şi tumefacţie majoră.

INDICAȚII
 ͦ entorse
 ͦ luxații
 ͦ după fracturi consolidate
 ͦ procese inflamatorii
 ͦ instabilitatea laterală a articulaţiei 

genunchiului
 ͦ osteoartrită
 ͦ gonartroză
 ͦ suprasolicitarea articulației
 ͦ protejarea genunchiului în activități 

sportive
 ͦ se recomandă atât ca tratament 

ortopedic cât și postoperator

MĂRIMI
 ͦ Se măsoară circumferința 

genunchiului

77. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteză tip manşon, realizată din material textil, prevăzută cu suport 

patelar.
 ͦ Lungime: 29 cm.
 ͦ Orteza stabilizează articulaţia genunchiului şi susţine rotula, fără 

să facă compresie asupra ei.

INDICAȚII
 ͦ entorse
 ͦ luxații
 ͦ după fracturi consolidate
 ͦ procese inflamatorii
 ͦ instabilitatea laterală a articulaţiei 

genunchiului
 ͦ osteoartrită
 ͦ gonartroză
 ͦ suprasolicitarea articulației
 ͦ protejarea genunchiului în activități 

sportive

MĂRIMI
 ͦ Se măsoară circumferința 

genunchiului
1 2 3 4

33-35 cm 35-37 cm 37-39 cm 39-41 cm

5 6 7 8
41-43 cm 43-45 cm 45-47 cm 47-49 cm

1 2 3 4
33-35 cm 35-37 cm 37-39 cm 39-41 cm

5 6 7 8
41-43 cm 43-45 cm 45-47 cm 47-49 cm

1 2 3 4
33-35 cm 35-37 cm 37-39 cm 39-41 cm

5 6 7 8
41-43 cm 43-45 cm 45-47 cm 47-49 cm

1 2 3 4 5
33-36 cm 36-39 cm 39-42 cm 42-45 cm 45-49 cm
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82. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ
CU ATELĂ METALICĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteză este confecționată dintr-un material textil elastic, care 

permite o aerisire optimă. Orteza  are un inel din silicon încorporat, 
care oferă o stabilitate bună pentru rotulă, și are atele rigide lateral, 
din metal care oferă articulatiei o stabilitate laterală.

INDICAȚII
 ͦ entorse
 ͦ luxații
 ͦ după fracturi consolidate
 ͦ procese inflamatorii
 ͦ instabilitatea laterală a articulaţiei 

genunchiului
 ͦ osteoartrită
 ͦ gonartroză
 ͦ suprasolicitarea articulației
 ͦ protejarea genunchiului în activități sportive
 ͦ se recomandă atât ca tratament ortopedic cât 

și postoperator

MĂRIMI

81. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ
CU ATELĂ METALICĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteză tip manşon, realizată din material textil, prevăzută cu:

• atele metalice cu articulaţie mobilă, câte una pe fiecare parte
• benzi de fixare, cu scai elastic. Scaiul elastic se mulează pe 
anatomia conică a coapsei, împiedicând alunecarea ortezei
• suport patelar (spumă polietilenă).
 ͦ Lungime: 32 cm.
 ͦ Orteza este un suport pentru articulaţia genunchiului, cele două 

articulaţii laterale policentrice asigurând stabilitate şi siguranţă la 
utilizare. Datorită formei sale tubulare, tip manşon, nu se recomandă 
a fi utilizată în cazul unui genunchi cu edem şi tumefacţie majoră.

INDICAȚII
 ͦ entorse
 ͦ luxații
 ͦ după fracturi consolidate
 ͦ procese inflamatorii
 ͦ instabilitatea laterală a articulaţiei 

genunchiului
 ͦ osteoartrită
 ͦ gonartroză
 ͦ suprasolicitarea articulației;
 ͦ protejarea genunchiului în 

activități sportive
 ͦ se recomandă atât ca tratament 

ortopedic cât și postoperator

MĂRIMI

83. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ
CU ARTICULAȚIE REGLABLĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteză realizată din material textil, tubulară în partea inferioară și deschisă anterior în partea superioară, prevăzută cu:

• 2 atele metalice cu articulaţie mobilă, reglabilă, câte una pe fiecare parte.
Articulaţiile sunt ușor de accesat, fiind acoperite cu un capac din material plastic. Reglarea unghiului se face cu ajutorul a 2 nituri. Posibilităţile de 
limitare a mișcării sunt:
- flexie 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°
- extensie 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°
• 2 benzi de fixare din scai elastic. Scaiul elastic se mulează pe anatomia conică a coapsei, împiedicând alunecarea ortezei.
 ͦ Închiderea se face anterior cu scai.
 ͦ Lungime: 33 cm.
 ͦ Datorită formei sale, orteza poate fi utilizată pe un genunchi al cărui relief anatomic este deformat, având posibilitatea de reglare a compresiei 

prin modul de închidere anterior şi prin cele 2 benzi de fixare.

INDICAȚII
 ͦ entorse
 ͦ luxații
 ͦ după fracturi consolidate
 ͦ procese inflamatorii
 ͦ instabilitatea laterală a articulaţiei genunchiului
 ͦ osteoartrită
 ͦ gonartroză
 ͦ suprasolicitarea articulației
 ͦ protejarea genunchiului în activități sportive
 ͦ se recomandă atât ca tratament ortopedic cât și postoperator 

MĂRIMI

1 2 3 4
33-35 cm 35-37 cm 37-39 cm 39-41 cm

5 6 7 8
41-43 cm 43-45 cm 45-47 cm 47-49 cm

1 2 3 4
33-35 cm 35-37 cm 37-39 cm 39-41 cm

5 6 7 8
41-43 cm 43-45 cm 45-47 cm 47-49 cm

S M L
28-31 cm 31-34 cm 34-37 cm

XL XXL
37-40 cm 40-43 cm
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85. ORTEZĂ DE GENUNCHI
MOBILĂ-POST OPERATOR
CU ARTICULAȚIE REGLABLĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteză post-operator ațele laterale din aluminiu și articulație 

policentrică la nivelul articulatiei genunchiului, care permite 
ajustarea felxiei și extensiei în trepte de 100 și 150. Închiderea se 
realizează prin sistem velcro.

INDICAȚII
 ͦ pre și postoperator
 ͦ diferite leziuni ale ligamentelor/ meniscului
 ͦ luxatii, fracturi la nivelul 

articulatiei genunchiului
 ͦ fractură platou tibial
 ͦ rupturi musculare

MĂRIMI
 ͦ UNIVERSALĂ

86. ORTEZĂ DE GENUNCHI BALANT

DESCRIERE
 ͦ Orteză de genunchi rigidă, pentru corecția articulației de genunchi. 

Orteza după mulaj se realizează din material plastic cu articulație 
reglabilă sau liberă, cu fixare prin sistem velcro. Orteza DonJoy 
prezinta un mecanism avansat de descarcare a compartimentului 
afectat ; acesta ofera pana la 15 ° de corectie.  

INDICAȚII
 ͦ Instabilitate articulară nedureroasă după fracturi, entorse, luxații
 ͦ Gonartroză avansată
 ͦ Osteoartrită la nivelul genunchiului

MĂRIMI
 ͦ Pe bază de măsuri individuale

87. ORTEZĂ DE GENUNCHI FIXĂ CU 
ARTICULAȚIE REGLABILĂ DE NOAPTE

DESCRIERE
 ͦ Este confecționată din material plastic cu căptușeală moale pentru 

protejarea tegumentului, prevăzută posterior cu o șină metalică 
reglabilă. Fixarea se realizează cu scai tip velcro. 

INDICAȚII
 ͦ Pentru tratamentul deviației în valg sau var a articulatiei

MĂRIMI
 ͦ Pe bază de măsuri individuale

84. ORTEZĂ DE GENUNCHI
MOBILĂ-POST OPERATOR
CU ARTICULAȚIE REGLABLĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteza post-operator cu design anatomic pentru un confort sporit. 

Articulație reglabilă la nivelul genunchiului. Ajustarea extensiei: 
00, 100, 200, 300, 450. Ajustarea flexiei: 00, 100, 200, 300, 450, 600, 
750, 900. Atelele laterale se pot scoate ușor. Materialul SpaceTex 
este un material respirabil, care reduce  
alunecarea ortezei de pe genunchi. 
Benzile adiționale oferă o posibilitate de 
fixare mai fermă.

INDICAȚII
 ͦ pre și postoperator
 ͦ diferite leziuni ale ligamentelor/ 

meniscului
 ͦ luxații, fracturi la nivelul articulației 

genunchiului
 ͦ fractură platou tibial
 ͦ rupturi musculare

MĂRIMI
 ͦ se măsoară cu aproximativ 15 cm sub și deasupra 

genunchiului
XXS XS S M L XL XXL

29-32 cm 32-35 cm 35-38 cm 38-41 cm 41-44 cm 44-48 cm 48-51 cm

36-40 cm 40-44 cm 44-48 cm 48-52 cm 52-56 cm 56-61 cm 61-67 cm
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91. ORTEZA DE ȘOLD

DESCRIERE
 ͦ Confecționată din două părți,  din material plastic căptușit. Permite 

reglarea unghiului de flexie/extensie, abducție/adducție la nivelul 
șoldului, pentru a-l stabiliza. Reglajul este ușor de efectuat, sistemul 
modular permite alegera mărimii exacte. 

INDICAȚII
 ͦ prevenirea luxațiilor de șold
 ͦ luxații sau fracturi de șold
 ͦ chirurgie de revizuire a protezei de șold
 ͦ instabilitate articulară a șoldului 

MĂRIMI
 ͦ pe bază de măsuri individuale

88. ORTEZĂ DE GENUNCHI FIXĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteza este realizată din material textil și este compusă din 3 piese 

care permit reglarea în lăţime.
 ͦ Prevăzută cu:

• 4 atele metalice (2 lateral, 2 posterior), ce se pot modela
• 4 benzi de fixare (2 pe coapsă, 2 pe gambă), la marimile 1 și 2
• 6 benzi de fixare (3 pe coapsă, 3 pe gambă), la marimea 3.
 ͦ Închiderea se face anterior cu scai.

INDICAȚII
 ͦ Imobilizarea si stabilizarea genunchiului 

in caz de entorsa
 ͦ Luxatii de rotula
 ͦ Fractura de rotula fara deplasare
 ͦ Procese inflamatorii

MĂRIMI
 ͦ Lungimea ortezei

89. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ

DESCRIERE
 ͦ Orteza este confecționată din duraluminiu si din material elastic, 

hipoalergic, previne hiperextensia genunchiului.  Culoare  albă.

INDICAȚII
 ͦ Hemiplegie
 ͦ Genu recurvatum

MĂRIMI
 ͦ Se măsoară circumferința genunchiului

90. ORTEZĂ DE SOLD GENUNCHI GLEZNA-
PICIOR-FEMURO-PODALICĂ

DESCRIERE
 ͦ Confecționată din material plastic sau rășină sintetică întărită cu 

fibră de carbon, dotată cu articulații de genunchi deblocabilă manual 
sau liberă; cu sau fără articulație de gleznă. Orteza este prevăzută 
cu căptușeală moale, fixarea se realizează prin scai tip velcro. Este 
adaptabilă cu scăriță. 

INDICAȚII
 ͦ sechele poliomielită
 ͦ tratament recuperator în diferite afecțiuni 

neurologice (TVM)
 ͦ pentru boala Legg Calve Perthes (pentru 

descărcarea articulației coxofemurale)

MĂRIMI
 ͦ pe bază de măsuri individuale
 ͦ Orteza nu include încălțămintea!

S L
39-47 cm 47-53 cm

1 2 3
45 cm 55 cm 65 cm
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ORTEZE PENTRU COPII
Gama de orteze pentru copii este confecționată pentru patologii 
muscolo-ostoeo-articulare, cu ajutorul căreia imobilizarea după 
diferite fracturi, luxații, entorse devine mai ușoară, urmărirea 
evoluției în procesul de vindecare fiind mai accesibilă. Se regăsesc 
atât orteze pentru membru superior, cât și orteze pentru membru 
inferior, orteze de abducție de sold pentru displaziile de șold 
congenitale.
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ORTEZE PENTRU COPII

95. ORTEZĂ UMĂR-COT-ÎNCHEIETURA 
MÂINII-MÂNA COPII

DESCRIERE
 ͦ Este confecţionată din material textil, are o singură componentă 

ce cuprinde circular trunchiul şi umărul afectat, împreună cu braţul 
şi antebraţul. Materialul textil folosit are doua fețe, orteza putând fi 
folosită pe ambele membre prin întoarcerea pe dos și repoziționarea 
capetelor de fixare cu scai.
 ͦ Orteza este un suport pentru antebraţ, braţ și umăr. Datorită formei 

sale particulare și a suprafeţei anatomice pe care o acoperă nu 
permite abducţia braţului și rotaţia externă.

INDICAȚII
Se utilizează pentru imobilizarea braţului şi antebraţului, în caz de 
entorse, luxaţii sau fracturi la nivelul articulaţiei scapulohumerale, 
contuzii, imobilizare postoperatorie. Reprezintă echivalentul 
bandajului Dessault

MĂRIMI
 ͦ Se  măsoară circumferința toracelui și brațului

94. ORTEZĂ UMAR COT-COPII

DESCRIERE
 ͦ Orteză realizată din material textil, formată dintr-o singură 

componentă care susţine braţul.
 ͦ Prevăzută cu 2 benzi de susţinere reglabile.
 ͦ Închiderea se face cu scai.
 ͦ Orteza este un suport eficient pentru braţ și antebraţ. Datorită celor 

2 benzi de fixare, nu permite abducţia braţului și rotaţia externă.

INDICAȚII
 ͦ Se utilizează pentru susţinerea braţului și antebraţului

MĂRIMI
 ͦ Se măsoară lungimea antebrațului

92. ORTEZĂ ÎNCHEIETURA 
MÂINII-MÂNĂ- COPII

DESCRIERE
 ͦ Orteză realizată din material textil, prevăzută cu:

• o atelă metalică palmară ce se poate modela
• o bandă de fixare în jurul articulaţiei radiocarpiene.
 ͦ Închiderea se face cu scai, pe partea dorsală a mâinii.
 ͦ Lungimea variază între 14-18 cm, în funcţie de mărimea ortezei.
 ͦ Orteza stabilizează și imobilizează articulaţia radiocarpiană

INDICAȚII
 ͦ entorse, luxații la nivelul articulatiei radio-carpiene
 ͦ paralizia nervului radial
 ͦ fracturi la nivelul articulației radio-carpiene

MĂRIMI

93. ORTEZĂ DE COT-COPII 
   
DESCRIERE
 ͦ Orteză realizată din material textil.
 ͦ Închiderea se face cu scai.
 ͦ Orteza este un suport pentru articulaţia cotului, pe care o 

stabilizează și o protejează.

INDICAȚII
 ͦ entorse
 ͦ luxatii
 ͦ contuzii

MĂRIMI
 ͦ Se măsoară cirumferința cotului

1 2 3
10-12 cm 12-14 cm 14-16 cm

1 2 3
16-18 cm 18-20 cm 20-22 cm

1 2 3
50-60 cm 60-70 cm 70-80 cm

1 2 3
16-18 cm 18-20 cm 20-22 cm
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99. ORTEZĂ DE GENUNCHI FIXĂ-COPII

DESCRIERE
 ͦ Orteza este realizată din material textil și este compusă din 3 piese 

care permit reglarea în lăţime.
 ͦ Este prevăzută cu:

• 4 atele metalice (2 lateral, 2 posterior), ce se pot modela
• 4 benzi de fixare (2 pe coapsă, 2 pe gambă).
 ͦ Închiderea se face anterior cu scai.

INDICAȚII
 ͦ Se utilizează pentru imobilizarea și stabilizarea genunchiului în 

caz de entorse, luxaţii de rotulă, fractură de rotulă fără deplasare, 
procese inflamatori

MĂRIMI
 ͦ Lungimea ortezei

98. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ-COPII

DESCRIERE
 ͦ Orteză tip manşon, realizată din material textil, prevăzută cu:

• o pelotă din neopren pentru protecţie patelară
• 2 benzi de fixare, prevăzute cu scai, detaşabile.
 ͦ Lungimea variază între 22 – 25 cm, în funcţie de mărimea ortezei. 

Orteza este utilizată pentru prevenirea unor traumatisme ale rotulei 
şi genunchiului în timpul activităţilor sportive

INDICAȚII
 ͦ Se utilizează în caz de afecţiuni ușoare ale genunchiului, procese 

inflamatorii

MĂRIMI
 ͦ Se măsoară circumferința genunchiuui

97. ORTEZĂ DE GENUNCHI MOBILĂ-COPII
   
DESCRIERE
 ͦ Orteză tip manşon, realizată din material textil, prevăzută cu:

• 2 atele metalice tip arc, câte una pe fiecare parte
• 2 benzi de fixare, prevăzute cu scai
• suport patelar.
 ͦ Lungimea variază între 22 – 25 cm, în funcţie de mărimea ortezei.
 ͦ Orteza este un suport pentru articulaţia genunchiului, cele 2 atele 

metalice tip arc, câte una pentru fiecare parte asigurând stabilitate şi 
siguranţă  la utilizare.
 ͦ Datorită formei sale tubulare, tip manşon, nu se recomandă a fi 

utilizată în cazul unui genunchi cu edem şi tumefacţie majoră.

INDICAȚII
 ͦ Se utilizează în caz de entorse, luxaţii, după fracturi consolidate, 

procese inflamatorii, instabilitate laterală a articulaţiei genunchiului. 
Indicată atât ca tratament ortopedic cât și postoperator

MĂRIMI
 ͦ Se măsoară circumferința genunchiului

1 2 3
30 cm 35 cm 40 cm

1 2 3 4 5
19-22 cm 22-25 cm 25-28 cm 28-31 cm 31-33 cm

1 2 3 4 5
19-22 cm 22-25 cm 25-28 cm 28-31 cm 31-33 cm

96. ORTEZĂ DE GLEZNĂ MOBILĂ-COPII

DESCRIERE
 ͦ Este realizată din material textil, prevăzută cu:

• 2 perniţe laterale ce încadrează maleolele
• 2 benzi elastice încrucişate în jurul gleznei pentru compresie şi 
fixare.
 ͦ Regiune calcaneană liberă.
 ͦ Închiderea se face anterior, cu scai.
 ͦ Înălţimea variază între 18 – 20 cm, în funcţie de mărime.
 ͦ Orteza este un suport pentru gleznă, iar cele 2 benzi elastice 

încrucişate în jurul gleznei exercită o compresie suplimentară, 
asigurând stabilitate la utilizare.

INDICAȚII
 ͦ Se utilizează în caz de entorse, luxaţii, instabilitatea articulaţiei 

gleznei

MĂRIMI
 ͦ Se  măsoară circumferința gleznei

1 2 3
20-22 cm 22-24 cm 24-26 cm
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101. ORTEZĂ PENTRU LUXAȚII 
CONGENITALE DE ȘOLD-COPII

DESCRIERE
 ͦ Este confecţionat din material textil, prevăzut cu o pelotă rigidă.
 ͦ Închiderea se face anterior cu scai.

INDICAȚII
 ͦ destinată tratamentului luxației congenitale de șold la copii

MĂRIMI
 ͦ În funcție de greutatea copilului

102. ORTEZĂ PENTRU LUXAȚII 
CONGENITALE DE ȘOLD-COPII 
   
DESCRIERE
 ͦ Este confecţionată din material termoformabil, prevăzută cu:

• 2 benzi de fixare peste umăr
• bandă de fixare in jurul taliei.
 ͦ Închiderea se face lateral cu scai.

INDICAȚII
 ͦ  destinată tratamentului luxației congenitale de șold la copii

MĂRIMI
 ͦ Distanța dintre genunchi

103. ORTEZĂ PENTRU LUXAȚII 
CONGENITALE DE ȘOLD-COPII 
OTTOBOCK 
   
DESCRIERE
 ͦ Frecvent utilizată în tratamentul displaziei de șold Hoffman și 

Daimler la copii, are funcția de a controla mișcarile membrelor 
inferioare.

INDICAȚII
 ͦ destinată tratamentului luxației congenitale de șold la copii, pentru 

copii între 6 și 18 luni

MĂRIMI
 ͦ universală

100. ORTEZĂ PENTRU LUXAȚII 
CONGENITALE DE ȘOLD-COPII 
TÜBINGEN
   
DESCRIERE
 ͦ Orteza de flexie și abducție a șoldului Tübingen, potrivit 

Profesorului Dr. Bernau stabilește cele mai bune condiții posibile 
pentru a vă asigura că șoldul copilului se maturizează complet, fără 
probleme. Orteză este confecționată din material plastic și este 
prevăzută cu atelă de metal.

INDICAȚII
 ͦ Displazia de șold la copiii în vârstă de până la 12 luni fără 

instabilitate – tipuri pentru șold IIa, IIb și IIc stabile potrivit Graf

MĂRIMI
 ͦ I-6-12 luni
 ͦ II- 2-6 luni
 ͦ III- 1-2 luni

1 2 3
2-3 kg 3-5 kg 5-7 kg

4 5
7-9 kg 9-11 kg

5 6 7
22 cm 24 cm 26cm

1 2 3 4
14 cm 16 cm 18 cm 20 cm
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105. ORTEZĂ  CERVICALĂ-HAM DE MEMORIE- COPII

DESCRIERE
 ͦ Este realizată din material textil, prevăzută cu:

• o componentă care sprijină coloana toracală
• 2 benzi care înconjoară umerii, corectând prin tracţiune poziţia trunchiului.
 ͦ Orteza este confecţionată dintr-un material textil moale, care nu se întinde (rigid) și nu deranjează în 

timpul purtării. Suprafaţa mare de scai de la nivelul celor 2 benzi de fixare permite un reglaj și o tracţiune 
foarte mare, ceea ce ajută la revenirea claviculei la forma anatomică în caz de fractură. Pentru a avea 
efect se reajustează în timpul purtării.

INDICAȚII
 ͦ Se utilizează pentru corectarea poziţiilor vicioase ale coloanei toracale, fractură de clavicula

MĂRIMI
 ͦ Se măsoară circumferința  toracelui

104. ORTEZĂ  CERVICALĂ-COPII

DESCRIERE
 ͦ Orteza este realizată din spumă poliuretanică (burete) de 3 cm grosime, acoperită cu o husă din 

bumbac. Are formă anatomică, asigurând o potrivire optimă și un confort sporit la purtare.
 ͦ Închiderea se face posterior cu scai.
 ͦ Datorită formei anatomice și densităţii spumei din care este confecţionată, orteza cervicală moale 

limitează mișcările de flexie și extensie ale coloanei cervicale. Oferă astfel suport pentru coloana 
cervicală, ajutând la procesul de vindecare.

INDICAȚII
 ͦ Se utilizează în caz de artroze cervicale, torticolis, entorse ușoare, după intervenţii chirurgicale la nivelul 

coloanei cervicale

MĂRIMI
 ͦ În funcție de circumferința gâtului

1 2 3
21-24 cm 24-27 cm 27-30 cm

1 2 3
45-55 cm 55-65 cm 65-75 cm

106. CORSET ABDOMNIAL-COPII

DESCRIERE
 ͦ Este realizat din material textil elastic, prevăzut cu o pelotă standard (spumă polietilenă, Ø 4 cm), 

poziţionată anterior la nivelul ombilicului.
 ͦ Închiderea se face posterior cu scai.
 ͦ Lăţime: 6 cm.
 ͦ Pelota semirigidă, inclusă în corset, conferă protecţie şi compresie regiunii ombilicale.
 ͦ Este un corset tradiţional elastic care, datorită materialului, permite o respiraţie toracoabdominală 

normală, asigurând în același timp o compresie uniformă pe toată suprafaţa acoperită.
 ͦ Corsetul poate fi utilizat în caz de hernie ombilicală, atât preoperator cât și postoperator.

INDICAȚII
 ͦ Hernie ombilicală

MĂRIMI
 ͦ Se măsoară circumferința  taliei

1 2 3
45-51 cm 51-58 cm 58-65 cm
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ORTEZE PENTRU COPII

107. ORTEZA TORACOLOMBOSACRALA-CORSET HESSING-COPII
   
DESCRIERE
 ͦ Este realizat din material textil elastic, prevăzut cu:

• 2 atele laterale din material plastic, pentru susţinere
• 2 atele paravertebrale lungi din material plastic, pentru susţinere
• 2 benzi elastice care asigură compresie sporită la nivel lombar
• 2 benzi elastice ce cuprind umerii şi sunt fixate pe torace.
 ͦ Benzile sunt prevăzute cu manșoane pentru protecţie axilară.
 ͦ Închiderea se face anterior cu scai.
 ͦ Lăţime: anterior - 16 cm, posterior - înălţimea corsetului variază  între 30 - 45 cm, în funcţie de mărime. Cele 2 atele laterale și cele 2 atele 

paravertebrale lungi stabilizează regiunea toracolombară reducând ușor lordoza și cifoza, iar compresia pe care o exercită benzile elastice 
stimulează metabolismul local, reducând tensiunea musculară și durerea. Cele 2 benzi elastice care 
cuprind umerii şi sunt fixate pe torace, corectează prin tracţiune poziţia trunchiului. Este un corset 
tradiţional elastic care, datorită materialului, permite o respiraţie toracoabdominală normală, asigurând 
în același timp o compresie uniformă pe toată suprafaţa acoperită.

INDICAȚII
 ͦ Cifoza, atitudine cifotica, insuficienta musculara paravertebrala

MĂRIMI
 ͦ Se măsoară circumferința  taliei

108. ORTEZE DE PICIOR 
BEBAX
   
DESCRIERE
 ͦ Orteză concepută pentru corectarea dinamică și progresivă a diformităților piciorului la nou-născuți, 

copii. Orteza este confecționată din piele și prevăzută cu o articulație, care permite corecția progresivă.

INDICAȚII
 ͦ Pes varus/valgus
 ͦ Pes supinatus
 ͦ Metatarsus varus
 ͦ Picior strâmb congenital

MĂRIMI
 ͦ În funcție de lungimea tălpii, măsurată in cm.

109. CÂRJĂ CU SPRIJIN PE ANTEBRAȚ PENTRU COPII
   
DESCRIERE
 ͦ Cârje copii, tip Tiki- cu sprijin pe antebraţ, din aluminiu anodizat, sprijinul de antebraţ este din polipropilena în 

două culori atractive pentru copii, turcoaz şi violet. Carja copii are reglaj în lungime in 11 trepte iar susţinerea 
de cot este reglabilă în 3 trepte

INDICAȚII
 ͦ instabilitate la mers
 ͦ descărcarea în timpul mersului a membrului inferior afectat post afecțiuni traumatice
 ͦ afecțiuni neurologice
 ͦ după diferite intervenții chirurgicale

MĂRIMI
 ͦ distanţa de la mânerul de sprijin la pardoseala: minim 55 cm, maxim 78 cm

1 2 3
44-51 cm 44-51 cm 51-58 cm

4 5 6
51-58 cm 58-65 cm 58-65 cm
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GHETE ORTOPEDICE/PRODUSE 
PENTRU ÎNGRIJIREA PICIORULUI
Produsele destinate îngrijirii piciorului și ghetele ortopedice au rolul de a 
oferi un confort și în anumite cazuri corecție persoanelor care au diferite 
patologii la nivelul piciorului, gleznei cum ar fi: fasciita plantara, platfus, 
scurtare de membru, pinten calcanean, picior diabetic, etc. Majoritatea 
acestor produse sunt confecționate după mulaj, după măsurători, pentru a 
corespunde nevoilor și diformitatiilor exacte a pacienților.
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GHETE ORTOPEDICE/PRODUSE PENTRU ÎNGRIJIREA PICIORULUI

110. GHETE PENTRU 
DIFORMITĂȚI
DESCRIERE
 ͦ este confecționat din piele naturală;
 ͦ părțile laterale și carâmbul întărite;
 ͦ talpă adaptată la diformitatea piciorului;
 ͦ închidere cu scai/ șiret/ cataramă;
 ͦ se fabrică într-o gamă variată de culori
 ͦ se confecționează pe măsură individuală.
 ͦ captușeală din blană pentru sezonul rece

INDICAȚII
 ͦ picior plat
 ͦ picior spastic
 ͦ picior varus equin
 ͦ picior valgus 

 
MĂRIMI
 ͦ Pe bază de măsurători individuale

111. GHETE PENTRU 
SCURTĂRI
DESCRIERE
 ͦ este confecționat din piele naturală;
 ͦ părțile laterale și carâmbul întărite;
 ͦ talpă adaptată la diformitatea piciorului;
 ͦ închidere cu scai/ șiret/ cataramă;
 ͦ se fabrica intr-o gama variata de culori
 ͦ se confecționează pe măsură individuală.
 ͦ captuseala din blana pentru sezonul rece

INDICAȚII
 ͦ Scurtare de membru inferior 

 
MĂRIMI
 ͦ Pe bază de măsurători individuale

Denumiri ghete conform nomenclator CAS

Ghete diformități,  
cu numere până la 23 inclusiv

► mărimi până la 35 inclusiv

Ghete diformități,  
cu numere mai mari de 23,5

► mărimi mai mari de 35

Ghete scurtări până la 10 cm,  
cu numere până la 23 inclusiv

► mărimi până  la 35 inclusiv

Ghete scurtări până la 10 cm,  
cu numere mai mari de 23,5

► mărimi mai mari de 35

Ghete scurtări peste 10 cm,  
cu numere până la 23 inclusiv

► mărimi până la 35 inclusiv

Ghete scurtări peste 10 cm,  
cu numere mai mari de 23,5

►  mărimi mai mari de 35

Ghete amputații metatars și falange,  
cu numere până la 23 inclusiv

►  mărimi până la 35 inclusiv

Ghete amputații metatars și falange,  
cu numere mai mari de 23,5

► mărimi mai mari de 35

GHETE ORTOPEDICE

112. GHETE PENTRU 
AMPUTAȚII DE METATARS ȘI 
FALANGE
DESCRIERE
 ͦ este confecționat din piele naturală;
 ͦ părțile laterale și carâmbul întărite;
 ͦ talpă adaptată la diformitatea piciorului;
 ͦ închidere cu scai/ șiret/ cataramă;
 ͦ se fabrica intr-o gama variata de culori
 ͦ se confecționează pe măsură individuală.
 ͦ captuseala din blana pentru sezonul rece

INDICAȚII
 ͦ Amputații de metatars si falange 

 
MĂRIMI
 ͦ Pe bază de măsurători individuale
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114. SABOȚI MEDICALI
DESCRIERE
 ͦ Construcția tălpii din material poliuretan pentru un mers confortabil
 ͦ Partea superioară și căptușeală tălpii din piele
 ͦ Burete cu memorie în talpă
 ͦ Formă anatomică
 ͦ Elastic lateral

INDICAȚII
 ͦ Activitate prelungita in ortostatism 

 
MĂRIMI
 ͦ Pe bază de măsurători individuale

116. ORTEZĂ CORECTOARE DE STATICĂ 
A PICIORULUI SUSȚINĂTORI PLANTARI- 
SCANARE-AMPRENTARE
DESCRIERE
 ͦ Printr-o amprentare plantară computerizată în ortostatsim, sunt 

înregistrate informații legate de zonele de presiune a tălpii cu 
ajutorul unui soft. În funcție de rezultatul de la podoscan și de 
recomandarea medicului specialist se introduc module de corecție în 
talonetele care urmează să fie confecționate. Se folosesc materiale 
biocompatibile pentru un confort sporit.

INDICAȚII
 ͦ Picior plat, pinten calcanean, afectiuni sistemice ale piciorului 

 
MĂRIMI
 ͦ Pe bază de măsurători individuale

115. ORTEZĂ DE PICIOR PENTRU 
DESCĂRCARE ANTERIOARĂ/POSTERIOARĂ
DESCRIERE
 ͦ Orteză pentru diminuarea presiunii anterioare/posterioare prin 

redistribuția zonei de încarcare. Ușor de încălțată, confecționată din 
material care  oferă confort și permite piciorului să se aerisească. 
Talpă confecționată din material anti-alunecare.

INDICAȚII
 ͦ Traumatisme ale antepiciorului/retropiciorului
 ͦ Plăgi la nivelul piciorului
 ͦ Post-operator

113. ÎNCĂLȚĂMINTE PENTRU PICIOR 
DIABETIC
DESCRIERE
 ͦ Previne recidiva ulcerelor cu  80%
 ͦ Formă anatomică pentru un confort sporit
 ͦ Căptușeală moale dintr-un material fără cusătură
 ͦ Deschidere largă pentru o încălțare mai ușoară
 ͦ Talpa moale, care permite amortizarea șocului

INDICAȚII
 ͦ Picior diabetic, neuropatie, arteriopatie,profilactic, confort sporit 

 
MĂRIMI
 ͦ Pe bază de măsurători individuale
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118. ORTEZĂ CORECTOARE 
DE STATICĂ A PICIORULUI 
SUSȚINĂTORI PLANTARI
DESCRIERE
 ͦ Confecționat din plută, acoperită cu  

multiform.

INDICAȚII
 ͦ Picior plat 

 
MĂRIMI
 ͦ După mărimea încălțămintelor.

119. ORTEZĂ CORECTOARE 
DE STATICĂ A PICIORULUI 
SUSȚINĂTORI PLANTARI- 
SILICON
DESCRIERE
Confecționat din silicon, material 
antiderapant pentru un confort sporit și 
pentru amortizarea șocurilor. 

INDICAȚII
 ͦ Fasciita plantară, tendinite, metatarsalgii, 

pinten calcanean 
 
MĂRIMI
 ͦ După mărimea încălțămintelor.

117. ORTEZE DE PICIOR
DESCRIERE
 ͦ Confecționat din material biocompatibil pe 

baza unui mulaj prealabil. Atât mulajul cât 
și confecționarea taloneteleor sunt realizate 
de către tehnicieni ortopezi în urma unei 
anamneze, unui examen clinic, corelate cu 
rezultatel de la medical specialist.  Au rol de 
corectie, descăracare, în funcție de patologia 
piciorului, favorizează echilibrul static si 
dinamic și susține piciorul.

INDICAȚII
 ͦ Picior plat, pinten calcanean, scurtare de 

membru, metatarsalgii deviatii fiziologice la 
nivel  de glezna-picior, afectiuni sistemice 
ale piciorului,etc. 
 
MĂRIMI
 ͦ Pe baza de măsuri individuale

XS S M
35-36 37-38 39-40

L XL XXL
41-42 43-44 45-46

120. TALONETE DIN SILICON 
PENTRU CĂLCÂI
DESCRIERE
 ͦ Confecționat din silicon, material 

antiderapant pentru un confort sporit și 
pentru amortizarea șocurilor.

INDICAȚII
 ͦ Fasciita plantara, tendinite, pinten 

calcanean 
 
MĂRIMI
 ͦ După mărimea încălțămintelor.

S M L
37-38 39-42 43-46

121. PERNIȚE 
DESPĂRȚITOARE HALLUX-
VALGUS
DESCRIERE
 ͦ Confecționat din silicon pentru un confort 

sporit, pernița  menține poziția degetelor  în 
poziția lor anatomică, prevenind deviația 
halucelui și apariția monturilor.

INDICAȚII
 ͦ Prevenire și tratare hallux-valgus 

 
MĂRIMI

S M L
37-38 39-42 43-46

122. ORTEZA CORECTOARE 
DE NOAPTE HALLUX 
VALGUS
DESCRIERE
 ͦ Orteză pentru monturi conține un suport 

din piele, reglabil, prins de cele două 
suporturi din material plastic. Se poate regla 
ușor cu ajutorul sistemului de prindere de 
tip velcro și este eficientă pentru corectarea 
poziției degetului mare. Pentru că degetul să 
se deplaseze în poziția anatomică inițială, 
presiunea trebuie intensificată treptat.

INDICAȚII
 ͦ Indicată în prevenirea si tratarea Hallux 

Valgus sau postoperator Hallux Valgus 
 
MĂRIMI

S M L
37-38 39-42 43-46
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PROTEZE PENTRU MEMBRUL 
SUPERIOR ȘI PENTRU 
MEMBRUL INFERIOR
Proteza  este un dispozitiv care are că scop înlocuirea sau 
îmbunătățirea funcției unei părți la nivelul membrului superior/
inferior în urmă unei amputații sau orto-proteză în cazul ageneziei. 
Acestea sunt confecționate de către tehnicieni ortopezi după un 
mulaj prealabil. Protezele redau mobilitatea și libertatea de mișcare, 
astfel încât pacienții pot reveni la activitățile pe care le aveau înainte 
de amputație.



PROTEZE PENTRU M
EM

BRUL SUPERIOR ȘI PENTRU M
EM

BRUL INFERIOR
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123. PROTEZĂ PARȚIALĂ DE PICIOR  
LISFRANC
DESCRIERE
 ͦ Confecționată din spumă de polietilenă expandată cu întărituri din 

plastic;
 ͦ Fixare cu scai tip velcro;
 ͦ Înveliș exterior din piele. 

INDICAȚII
 ͦ amputații parțiale de picior tip Lisfranc 

 
MĂRIMI
 ͦ pe bază de măsură individuală

125. PROTEZĂ GAMBĂ MODULARĂ
DESCRIERE
 ͦ Picior flexibil din poliuretan cu sau fără inserție din fibră de carbon;
 ͦ Cu gleznă fixă sau mobilă;
 ͦ Tubulatură din duraluminiu;
 ͦ Cupă externă din material plastic sau rășină sintetică întărită cu 

fibră de carbon;
 ͦ Manșon intern din polietilenă expandată;
 ͦ Fixare supracondiliană cu genunchieră;
 ͦ Înveliș cosmetic.

INDICAȚII
 ͦ amputații la nivelul gambei (transtibială)
 ͦ recomandată pacienților cu activitate 

redusă spre medie
 ͦ contraindicată pacienților cu bont foarte 

scurt 
 
MĂRIMI
 ͦ pe bază de măsură individuală

124. PROTEZĂ PARȚAILĂ DE PICIOR 
CHOPART ȘI PROTEZĂ  PARȚAILĂ DE PICIOR 
PIROGOFF
DESCRIERE
 ͦ Confecționată din spumă de polietilenă expandată cu întărituri din 

plastic
 ͦ Fixare cu scai tip velcro
 ͦ Înveliș exterior din piele
 ͦ Picior flexibil din fibră de carbon sau poliuretan
 ͦ Cupă externă din plastic sau rășină sintetică întărită cu fibră de 

carbon
 ͦ Cu fixare la nivelul gambei
 ͦ Manșon intern din polietilenă expandată sau ciorap de bumbac 

impregnat cu gel.

INDICAȚII
 ͦ Amputații parțiale de picior tip Chopart, Pirogoff 

 
MĂRIMI
 ͦ pe bază de măsură individuală

126. PROTEZĂ DE GAMBĂ CONVENȚIONALĂ
DESCRIERE
 ͦ Picior flexibil din poliuretan cu sau fără inserție din fibră de carbon;
 ͦ Cu gleznă fixă sau mobilă;
 ͦ Cupă externă din material plastic sau rășină sintetică întărită cu 

fibră de carbon, cu contact total
 ͦ Înveliș cosmetic
 ͦ Șinărie din oțel
 ͦ Fixare pe coapsă cu manșon din piele

INDICAȚII
 ͦ amputații la nivelul gambei (transtibială)
 ͦ recomandată pacienților cu activitate redusă 

spre medie
 ͦ pacienților cu bont foarte scurt
 ͦ instabilitatea articulației genunchiului 

 
MĂRIMI
 ͦ pe bază de măsură individuală
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128. PROTEZĂ DE COAPSĂ MODULARĂ
DESCRIERE
 ͦ Picior flexibil din poliuretan cu sau fara inserție din fibră de carbon;
 ͦ Cu gleznă fixă sau mobilă;
 ͦ Tubulatură din duraluminiu;
 ͦ Articulație de genunchi blocabilă, cu frână sau liberă;
 ͦ Cupă externă din rășină sintetică întărită cu fibră de carbon;
 ͦ Manșon intern din polietilenă expandată;
 ͦ Sistem de fixare cu centură la nivelul brâului;
 ͦ Înveliș cosmetic.

INDICAȚII
 ͦ amputații la nivelul coapsei (transfemurală)
 ͦ recomandată pacienților cu activitate redusă 

spre mediu
 ͦ contraindicată pacienților cu bont foarte scurt 

 
MĂRIMI
 ͦ pe bază de măsură individuală

130. PROTEZĂ DE COAPSĂ CU MANȘON DE 
SILICON
DESCRIERE
 ͦ Picior flexibil din poliuretan cu sau fără inserție din fibră de carbon;
 ͦ Cu gleznă fixă sau mobilă;
 ͦ Tubulatură din duraluminiu;
 ͦ Articulație de genunchi blocabilă, cu frână sau liberă;
 ͦ Cupă externă din rășină sintetică întărită cu fibră de carbon;
 ͦ Manșon intern din gel sau silicon care asigură confort sporit;
 ͦ Înveliș cosmetic.

INDICAȚII
 ͦ ampuțatii la nivelul coapsei (transfemurală)
 ͦ recomandată pacienților cu activitate medie 

și ridicată
 ͦ contraindicată pacienților cu bont foarte scurt 

și foarte lung, hipersensibilitate la capătul distal 
al bontului, reacții alergice la silicon 
 
MĂRIMI
 ͦ pe bază de măsură individuală

129. PROTEZĂ DE COAPSĂ CU VACUUM
DESCRIERE
 ͦ Picior flexibil din poliuretan cu sau fără inserție din fibră de carbon;
 ͦ Cu gleznă fixă sau mobilă;
 ͦ Tubulatură din duraluminiu;
 ͦ Articulație de genunchi blocabilă, cu frână sau liberă;
 ͦ Cupă externă din rășină sintetică întărită cu fibră de carbon;
 ͦ Sistem de fixare prin vacuum;
 ͦ Înveliș cosmetic

INDICAȚII
 ͦ amputații la nivelul coapsei (transfemurală)
 ͦ recomandată pacienților cu 

activitate ridicată
 ͦ contraindicată pacienților 

cu bont foarte scurt,fluctuații 
de volum ale bontului, 
hipersensibilitate la capătul distal 
al bontului 
 
MĂRIMI
 ͦ pe bază de măsură individuală

127. PROTEZĂ DE GAMBĂ MODULARĂ CU 
MANȘON DE SILICON
DESCRIERE
 ͦ Picior flexibil din poliuretan cu sau fără inserție din fibră de carbon;
 ͦ Cu gleznă fixă sau mobilă;
 ͦ Tubulatură din duraluminiu;
 ͦ Cupă externă din rășină sintetică întărită cu fibră de carbon;
 ͦ Manșon intern din gel, silicon sau polietilenă expandată care 

asigură confort sporit;
 ͦ Înveliș cosmetic.

INDICAȚII
 ͦ Amputații parțiale de picior tip Chopart, 

Pirogoffamputații la nivelul gambei 
(transtibială)
 ͦ recomandată pacienților cu activitate medie 

spre ridicată
 ͦ contraindicată pacienților cu bont foarte 

scurt 
 
MĂRIMI
 ͦ pe bază de măsură individuală
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132. PROTEZĂ PARȚIALĂ DE BAZIN 
HEMIPELVECTOMIE MODULARĂ
DESCRIERE
 ͦ Picior flexibil din poliuretan cu sau fără inserție din fibră de carbon;
 ͦ Cu gleznă fixă sau mobilă;
 ͦ Tubulatură din duraluminiu;
 ͦ Articulație de genunchi mobilă;
 ͦ Articulația șoldului blocabilă sau mobilă;
 ͦ Cupă externă din rășină sintetică întărită cu fibră de carbon;
 ͦ Înveliș cosmetic.

INDICAȚII
 ͦ amputație parțială de bazin (hemipelvectomie) 

 
MĂRIMI
 ͦ pe bază de măsură individuală

134. PROTEZĂ DE 
ANTEBRAȚ FUNCȚIONALĂ 
MIOELECTRICĂ
DESCRIERE
 ͦ Mână protetică acționată mioelectric;
 ͦ Cu sau fără pronație și supinație activă;
 ͦ Mănușă cosmetică;
 ͦ Cupă externă din rășină sintetică care 

incorporează senzorii mio-electrici și bateria 
protezei;
 ͦ Manșon intern flexibil;
 ͦ Cu fixare supraepicondiliană.

INDICAȚII
 ͦ amputații la nivelul antebrațului
 ͦ recomandată pacienților cu activitate 

ridicată
 ͦ contraindicată pentru bont foarte scurt, 

hipersensibilitate tegumentară 
 
MĂRIMI
 ͦ pe bază de măsură individuală

133. PROTEZĂ DE ANTEBRAȚ 
FUNCȚIONALĂ SIMPLĂ
DESCRIERE
 ͦ Mână protetică internă rigidă;
 ͦ Mănușă estetică din PVC sau silicon;
 ͦ Cupă din rășină sintetică flexibilă și rigidă;
 ͦ Fixare supraepicondiliană.

INDICAȚII
 ͦ amputații la nivelul antebrațului
 ͦ recomandată pacienților cu activitate 

redusă și medie
 ͦ contraindicată pentru bont foarte scurt 

 
MĂRIMI
 ͦ pe bază de măsură individuală

135. PROTEZĂ DE ANTEBRAȚ 
FUNCȚIONALĂ ACȚIONATĂ 
PRIN CABLU
DESCRIERE
 ͦ Mână protetică mecanică acționată prin 

cablu;
 ͦ Mănușă estetică;
 ͦ Cupă din rășină sintetică flexibilă și rigidă;
 ͦ Fixare supraepicondiliană și prin ham la 

nivelul umărului contralateral.

INDICAȚII
 ͦ amputații la nivelul antebrațului
 ͦ recomandată pacienților cu activitate 

medie și ridicată
 ͦ contraindicată pentru bont foarte scurt 

 
MĂRIMI
 ͦ pe bază de măsură individuală

131. PROTEZĂ DE ȘOLD MODULARĂ
DESCRIERE
 ͦ Picior flexibil din poliuretan cu sau fără inserție din fibră de carbon;
 ͦ Cu gleznă fixă sau mobilă;
 ͦ Tubulatură din duraluminiu;
 ͦ Articulație de genunchi mobilă;
 ͦ Articulația șoldului blocabilă sau mobilă;
 ͦ Cupă externă din rășină sintetică întărită cu fibră de carbon;
 ͦ Înveliș cosmetic.

INDICAȚII
 ͦ amputații cu dezarticulație de șold 

 
MĂRIMI
 ͦ pe bază de măsură individuală
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136. PROTEZĂ DE BRAȚ FUNCȚIONALĂ 
SIMPLĂ
DESCRIERE
 ͦ Mână protetică rigidă;
 ͦ Mănușă estetică;
 ͦ Tubulatură aluminiu;
 ͦ Articulație de cot pasivă cu posibilitate de fixare în anumite poziții;
 ͦ Cupă externă din rășină sintetică;
 ͦ Fixare cu ham pe umărul opus;
 ͦ Înveliș cosmetic.

INDICAȚII
 ͦ amputații la nivelul brațului
 ͦ recomandată pacienților cu activitate redusă și medie
 ͦ contraindicată pentru bont foarte scurt, hipersensibilitate 

tegumentară 
 
MĂRIMI
 ͦ pe bază de măsură individuală

138. PROTEZĂ DE DEZARTICULAȚIE DE 
UMĂR FUNCȚIONALĂ SIMPLĂ
DESCRIERE
 ͦ Mână protetică rigidă;
 ͦ Mănușă estetică;
 ͦ Tubulatură aluminiu;
 ͦ Articulație de cot pasivă cu posibilitate de fixare în anumite poziții;
 ͦ Articulație de umăr mobilă;
 ͦ Cupă externă din rășină sintetică;
 ͦ Fixare cu ham pe umărul opus;
 ͦ Înveliș cosmetic.

INDICAȚII
 ͦ amputații de dezarticulație scapulo-

humerală
 ͦ recomandată pacienților cu 

activitate redusă și medie
 ͦ contraindicată în hipersensibilitate 

tegumentară 
 
MĂRIMI
 ͦ pe bază de măsură individuală

137. PROTEZĂ DE BRAȚ FUNCȚIONALĂ 
ACȚIONATĂ PRIN CABLU
DESCRIERE
 ͦ Mână protetică mecanică acționată prin cablu;
 ͦ Mănușă estetică;
 ͦ Articulație de cot pasivă cu posibilitate de fixare în anumite poziții;
 ͦ Cupă externă din rășină sintetică;
 ͦ Fixare cu ham pe umărul opus.

INDICAȚII
 ͦ amputații la nivelul brațului
 ͦ recomandată pacienților cu activitate medie
 ͦ contraindicată pentru bont foarte scurt, hipersensibilitate 

tegumentară 
 
MĂRIMI
 ͦ pe bază de măsură individuală

139. PROTEZĂ DE DEZARTICULAȚIE DE 
UMĂR ACȚIONATĂ PRIN CABLU
DESCRIERE
 ͦ Mână protetică mecanică acționată prin cablu;
 ͦ Mănușă estetică;
 ͦ Articulație de cot pasivă cu posibilitate de fixare în anumite poziții;
 ͦ Cupă externă din rășină sintetic;
 ͦ Fixare cu ham pe umărul opus.

INDICAȚII
 ͦ amputații de dezarticulație scapulo-humerală
 ͦ recomandată pacienților cu 

activitate medie și ridicată
 ͦ contraindicată în 

hipersensibilitate tegumentară 
 
MĂRIMI
 ͦ pe bază de măsură individuală
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140. PROTEZĂ PENTRU AMPUTAȚIE 
INTER-SCAPULO-TORACICĂ
DESCRIERE
 ͦ Mână protetică rigidă;
 ͦ Mănușă estetică;
 ͦ Tubulatură aluminiu;
 ͦ Articulație de cot pasivă cu posibilitate de fixare în anumite poziții;
 ͦ Articulație de umăr mobilă;
 ͦ Cupă externă din rășină sintetică;
 ͦ Fixare cu ham pe umărul opus;
 ͦ Înveliș cosmetic

INDICAȚII
 ͦ amputații inter-scapulo-toracică
 ͦ recomandată pacienților cu activitate redusă și medie

contraindicată în hipersensibilitate tegumentară 
 
MĂRIMI
 ͦ pe bază de măsură individuală

141. LINER DIN SILICON/GEL
DESCRIERE
 ͦ În funcție de tipul de suspensie, linerul din silicon/gel are rolul 

de a realiza o legătură stabilă între cupa protetică și bont. Datorită 
proprietății materialului acest tip de liner oferă o aderența bună , 
este rezistiv și oferă un confort sporit pacienților. Disponibile de la 
producătorii: Alps, Wagner, Ossur, Ottobock, etc. 
 
MĂRIMI
 ͦ pe bază de măsură individuală
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PROTEZE DE SÂN
Protezele de sân redau formă și textura naturală al unui sân, în urmă unor 
operații de mastectomie, totală sau parțială. Proteză mamară poate readuce 
echilibrul bustului și oferă condițiile cât mai optime pentru recuperarea fizică 
și mentală.
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PROTEZE DE SÂN

143. ACCESORII ÎN PERIOADA CHIMIOTERAPIEI ȘI DUPĂ TRATAMENT
DESCRIERE
 ͦ Perucile sunt realizate din materiale selectate cu grijă și combină un design clasic cu o gamă largă de culori moderne. Fibra sintetică din care 

sunt confecționate aceaste peruci este de calitate foarte bună și ea permite stilizarea după inspirație și îndemânare a ondulelor, tresele moi pe 
care este cusut părul permit aerului să ajungă la nivelul pielii si să o aerisească.
 ͦ Turbane, eșarfe, ideale pentru a fi purtate în perioada chimioterapiei și după tratament ,sensibile cu pielea capului, materiale ușoare și delicate. 

142. PROTEZĂ DE SÂN CU SUTIEN
DESCRIERE
 ͦ O formulă îmbunătățită de silicon, creează o formă de sân ce imită perfect anatomia sânului, cu 

aspectul cel mai natural posibil.
 ͦ Proteză de sân din silicon este discretă și potrivită pentru toate activitățile din viața de de zi cu zi.
 ͦ Oferă un echilibru și un confort sporit;
 ͦ În funcție de preferințe pot fi simetrice (cu potrivire pe ambele părți) sau asimetrice; 

 
INDICAȚII
 ͦ Mastectomii, tumorectomii 

 
MĂRIMI
 ͦ 1-17

Cup

Band (cms) AA A B C D E F G

60 0 1 2 3 4 5 6

65 0 1 2 3 4 5 6 7

70 1 2 3 4 5 6 7 8

75 2 3 4 5 6 7 8 9

80 3 4 5 6 7 8 9 10

85 4 5 6 7 8 9 10 11

90 5 6 7 8 9 10 11 12

95 6 7 8 9 10 11 12 13

100 7 8 9 10 11 12 13 14

105 8 9 10 11 12 13 14 15

110 9 10 11 12 13 14 15 16

115 10 11 12 13 14 15 16 17

120 11 12 13 14 15 16 17
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PRODUSE CHIRURGICALE
Plasele chirurgicale sunt folosite în cură chirurgicală clasică sau 
laparoscopică a defectelor parietale abdominale, cum ar fi herniile și 
eventratiile. Bandeletele sunt folosite la femei pentru stoparea incontinenței 
urinare.  Ele sunt concepute astfel încât să fie tolerate de organism și induc 
constituirea unei cicatrici suple post-operatorii.
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PRODUSE CHIRURGICALE

144. PLASĂ CHIRURGICALĂ-BASIC
DESCRIERE
 ͦ Rezistă la forţe de întindere mai mari decât cele dezvoltate în corpul 

uman.
 ͦ Sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu).
 ͦ Rolul lor este de “schelet” sau structură de rezistenţă pe care ţesutul 

pacientului se reface prin cicatrizare şi înglobează plasa în scurt timp.
 ͦ De cele mai multe ori ele sunt decupate în timpul operaţiei în funcţie 

de mărimea “găurii” (defectului). 
 
INDICAȚII
 ͦ Plasă dreptunghiulară pentru hernii / eventrații cu ochiuri mici 

 
COMPOZIȚIE
 ͦ 100% polipropilenă (neresorbabilă). 

 
DATE TEHNICE
 ͦ diametrul monofilamentului: 0,18 mm;
 ͦ gramaj mediu: 127 g/m2;

145. PLASĂ CHIRURGICALĂ-EVOLUTION
DESCRIERE
 ͦ Rezistă la forţe de întindere mai mari decât cele dezvoltate în corpul 

uman.
 ͦ Sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu).
 ͦ Rolul lor este de “schelet” sau structură de rezistenţă pe care ţesutul 

pacientului se reface prin cicatrizare şi înglobează plasa în scurt timp.
 ͦ De cele mai multe ori ele sunt decupate în timpul operaţiei în funcţie 

de mărimea “găurii” (defectului).
 ͦ Plasele chirurgicale sunt fabricate în Italia. 

 
INDICAȚII
 ͦ Plasă dreptunghiulară pentru hernii / eventrații cu ochiuri largi 

 
COMPOZIȚIE
 ͦ 100% polipropilenă (neresorbabilă). 

 
DATE TEHNICE
 ͦ diametrul monofilamentului:  0,12 mm;

146. PLASĂ CHIRURGICALĂ-2P
DESCRIERE
 ͦ cunoscută sub următoarele denumiri: dual mesh, dublu strat, dublu 

faţetată, de substituţie etc.;
 ͦ rezistă la forţe de întindere mai mari decât cele dezvoltate în corpul 

uman;
 ͦ rolul lor este de “schelet” sau structură de rezistenţă pe care ţesutul 

pacientului se reface prin cicatrizare şi înglobează plasa în scurt timp;
 ͦ protezarea cu plasă scade riscul de recidivă la aproximativ 3%;
 ͦ sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu).
 ͦ Plasele chirurgicale sunt fabricate în Italia. 

 
INDICAȚII
 ͦ Plasă compozită pentru hernii / eventrații (intraperitoneal) 

 
DATE TEHNICE
 ͦ formă ovală
 ͦ grosimea totală a plasei: 0,6 mm
 ͦ gramaj mediu: 93 g/m2. 

 ͦ grosimea plasei: 0,6 mm;
 ͦ macroporoasă (porozitate medie: 0,55 mm sau 77%). 

 
POZIȚIONARE
 ͦ Poate fi introdusă laparoscopic.
 ͦ În funcţie de tehnica operatorie folosită ele sunt plasate deasupra sau 

sub hernie / eventraţie.
 ͦ Plasele sunt fixate (cusute) jur împrejur, în câteva puncte, cu fire de 

sutură. 

PROPRIETĂȚILE MATERIALULUI
 ͦ memorie foarte bună (poate fi 

introdusă laparoscopic);
 ͦ elasticitate bidirecţională; maleabilă;
 ͦ transparentă; nu se deşiră la tăiere

 ͦ gramaj mediu: 48 g/m2  (plasă ‘light’);
 ͦ grosimea plasei: 0,56 mm; 

 
POZIȚIONARE
 ͦ Poate fi introdusă laparoscopic.
 ͦ În funcţie de tehnica operatorie folosită ele sunt plasate deasupra sau 

sub hernie / eventraţie.
 ͦ Plasele sunt fixate (cusute) jur împrejur, în câteva puncte, cu fire de 

sutură. 

PROPRIETĂȚILE MATERIALULUI
 ͦ memorie bună (poate fi introdusă 

laparoscopic)
 ͦ elasticitate bidirecţională; maleabilă
 ͦ transparentă cu dungi albastre pentru o 

poziţionare uşoară
 ͦ nu se deşiră la tăiere

 
POZIȚIONARE
 ͦ Poate fi introdusă laparoscopic.
 ͦ Plasele sunt fixate (cusute) jur împrejur, în câteva puncte, cu fire de 

sutură. 

PROPRIETĂȚILE MATERIALULUI
 ͦ transparentă, maleabilă
 ͦ stratul 1:

• polipropilenă (PP) - aderent
• macroporos (porozitate: 2,76 mm sau 
91%)
• diametrul monofilamentului: 0,12 mm
• stimulează un răspuns fibroblastic 
rapid.
 ͦ stratul 2:

• film transparent - neaderent
• fără pori (grosime: 0,05 mm)
• conceput pt. contactul cu viscerele
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DISPOZITIVE PENTRU 
PROTEZAREA STOMEI
Dispozitivele pentru întreținerea stomei au rolul de a oferi o 
independența pacientiilor stomizati. Există diferite tipuri de saci de 
urostomie/colostomie, centuri de fixare, soluții și creme speciale 
pentru îngrijirea stomei, care ii oferă pacientiilor toate condițiile 
pentru a trăi o viață obișnuită. Utilizarea acestor produse favorizează 
condițiile pentru reintegrare în societate.
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DISPOZITIVE PENTRU PROTEZARE STOM
II

147. SAC DE COLOSTOMIE CU EVACUARE- 
ÎNCHIDERE CU CLEMĂ
DESCRIERE
 ͦ asigură protecţie şi siguranţă 24 de ore;
 ͦ împiedică propagarea mirosurilor în exterior;
 ͦ pe faţa pungilor care vine în contact cu pielea este aplicat un strat 

protector Vlies datorit căruia nu se irită stoma şi zona din jurul ei;
 ͦ sunt uşoare şi nu produc zgomote în timpul mişcării;
 ͦ se îndepărtează uşor;
 ͦ materialul care vine în contact cu pielea, absoarbe transpiraţia.
 ͦ adezivul hidrocoloid hipoalergenic asigură o fixare foarte bună şi o 

protecţie maximă a pielii (acest tip de adeziv are efect maxim după 
ce preia temperatura corpului)
 ͦ sistem de închidere cu clemă cu etanșitate maximă
 ͦ disponibile în culoare bej sau transparent

INDICAȚII
 ͦ Protezarea stomiilor 

 
MĂRIMI
 ͦ Orificiul plăcii decupabil între 20-60 mm
 ͦ Orificiul plăcii decupabil între 20-70 mm
 ͦ Orificiul plăcii decupabil între 20-95 mm

149. SAC DE COLOSTOMIE FĂRĂ EVACUARE
DESCRIERE
 ͦ asigură protecţie şi siguranţă 24 de ore;
 ͦ împiedică propagarea mirosurilor în exterior;
 ͦ pe faţa pungilor care vine în contact cu pielea este aplicat un strat 

protector Vlies datorit căruia nu se irită stoma şi zona din jurul ei;
 ͦ sunt uşoare şi nu produc zgomote în timpul mişcării;
 ͦ se îndepărtează uşor;
 ͦ materialul care vine în contact cu pielea, absoarbe transpiraţia.
 ͦ adezivul hidrocoloid hipoalergenic asigură o fixare foarte bună şi o 

protecţie maximă a pielii (acest tip de adeziv are efect maxim după 
ce preia temperatura corpului)
 ͦ disponibile în culoare bej sau transparent

INDICAȚII
 ͦ Protezarea stomiilor 

 
MĂRIMI
 ͦ Orificiul plăcii decupabil între 20-60 mm

148. SAC DE COLOSTOMIE CU EVACUARE- 
ÎNCHIDERE CU SCAI
DESCRIERE
 ͦ asigură protecţie şi siguranţă 24 de ore;
 ͦ împiedică propagarea mirosurilor în exterior;
 ͦ pe faţa pungilor care vine în contact cu pielea este aplicat un strat 

protector Vlies datorit căruia nu se irită stoma şi zona din jurul ei;
 ͦ sunt uşoare şi nu produc zgomote în timpul mişcării;
 ͦ se îndepărtează uşor;
 ͦ materialul care vine în contact cu pielea, absoarbe transpiraţia.
 ͦ adezivul hidrocoloid hipoalergenic asigură o fixare foarte bună şi o 

protecţie maximă a pielii (acest tip de adeziv are efect maxim după 
ce preia temperatura corpului)
 ͦ sistem de închidere cu scai
 ͦ disponibile în culoare bej sau transparent

INDICAȚII
 ͦ Protezarea stomiilor 

 
MĂRIMI
 ͦ Orificiul plăcii decupabil între 20-60 mm
 ͦ Orificiul plăcii decupabil între 20-70 mm
 ͦ Orificiul plăcii decupabil între 20-95 mm

150. SAC DE COLOSTOMIE CU SAU FĂRĂ 
EVACUARE-DIN DOUĂ COMPONENTE
DESCRIERE
 ͦ sistemul este compus din două componente: placă colostomie 

decupabilă și sac de colostomie
 ͦ asigură protecţie şi siguranţă 24 de ore;
 ͦ împiedică propagarea mirosurilor în exterior;
 ͦ pe faţa pungilor care vine în contact cu pielea este aplicat un strat 

protector Vlies datorit căruia nu se irită stoma şi zona din jurul ei;
 ͦ sunt uşoare şi nu produc zgomote în timpul mişcării;
 ͦ se îndepărtează uşor;
 ͦ materialul care vine în contact cu pielea, absoarbe transpiraţia.
 ͦ adezivul hidrocoloid hipoalergenic asigură o fixare foarte bună şi o 

protecţie maximă a pielii (acest tip de adeziv are efect maxim după 
ce preia temperatura corpului)
 ͦ sistem de închidere cu scai
 ͦ disponibile în culoare bej sau 

transparent

INDICAȚII
 ͦ Protezarea stomiilor 

 
MĂRIMI
 ͦ Orificiul plăcii decupabil între 

20-60 mm
 ͦ Orificiul plăcii decupabil între 

20-70 mm
 ͦ Orificiul plăcii decupabil între 

20-95 mm
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151. SAC DE UROSTOMIE CU EVACUARE
DESCRIERE
 ͦ asigură protecţie şi siguranţă 24 de ore;
 ͦ împiedică propagarea mirosurilor în exterior;
 ͦ sunt uşoare şi nu produc zgomote în timpul mişcării;
 ͦ se îndepărtează uşor;
 ͦ materialul care vine în contact cu pielea, absoarbe transpiraţia.
 ͦ adezivul hidrocoloid hipoalergenic asigură o fixare foarte bună şi o 

protecţie maximă a pielii (acest tip de adeziv are efect maxim după 
ce preia temperatura corpului)
 ͦ un sistem anti-reflux împiedica întoarcerea urinei la stoma

INDICAȚII
 ͦ Protezarea stomiilor

152. MEDABS
DESCRIERE
 ͦ Absorbant de mirosuri, gelifică materiile fecale lichide. Acest praf 

este introdus în sacul colector, astfel încât să absoarbă mirosurile 
neplăcute şi să prelungească în acest fel capacitatea filtrului de 
cărbune activ de eliminare a mirosurilor.

INDICAȚII
 ͦ Utilizarea sacilor de colostomie 

 
MĂRIMI
 ͦ Cantitate: 60 g

153. LOȚIUNE STOMICĂ
DESCRIERE
 ͦ Lichidul cu extract de aloe vera serveşte 

la dezinfectarea zonei din jurul stomei, 
conferind pielii o senzaţie de curat şi 
calmând iritaţia.

INDICAȚII
 ͦ Utilizarea sacilor de colostomie, urostomie, 

ileostomie 
 
MĂRIMI
 ͦ Cantitate: 200 ml.

154. CREMĂ STOMICĂ
DESCRIERE
 ͦ Crema Stomic este o cremă hidratantă, 

regenerantă cu conţinut bogat de vitamine 
care se absoarbe uşor în piele. Are efect 
antiinflamator. Se aplică pe pielea curată 
într-un strat foarte subţire, apoi se lasă 
pielea să respire până când crema se 
absoarbe în întregime.

INDICAȚII
 ͦ Utilizarea sacilor de colostomie, urostomie, 

ileostomie 
 
MĂRIMI
 ͦ Cantitate: 85 g.

155. CENTURĂ DE FIXARE
DESCRIERE
 ͦ Centura pentru sacul de colostomie/

ilostomie se folosește pentru o fixare mai 
sigură și stabilă a sacului, mai ales pentru 
perioadele de activitate fizică susținută. 
Centura se reglează cât este necesar pentru 
a oferi siguranță pacientului.

INDICAȚII
 ͦ Utilizarea sacilor de colostomie, urostomie, 

ileostomie
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DISPOZITIVE PENTRU 
INCONTINENŢĂ URINARĂ
Dispozitivele pentru incontinență urinară  au rolul de a oferi o independența, 
un confort și protecție pentru paciențîi care se confruntă cu incontinență 
urinară, retenție urinară, adenoma de prostată, vezica neurogenă sau alte 
patologii. Utilizarea acestor produse favorizează condițiile pentru reintegrare 
în societate.
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156. CATETER INTERMITENT URINAR
DESCRIERE
Cateterizarea intermitentă curată (CIC) este standardul ideal în 
tratamentul tulburărilor de evacuare a vezicii neurologice.
 ͦ sistem fără atingere (cateterul nu are contact cu mâinile/degetele); 

scade riscul de infecții;
 ͦ vârful poate fi Nelaton sau Tiemann, atraumatic;
 ͦ lubrifiantul este hidrosolubil
 ͦ sterilizate; ușor de utilizat, poate fi utilizat de către bărbați, femei 

și copii
 ͦ fabricate în Marea Britanie.

INDICAȚII
 ͦ retenţiilor de urină
 ͦ obstrucţiilor subvezicale
 ͦ vezica urinară de tip neurologic, accident vascular cerebral (AVC)

158. CONDOM URINAR 
SILICON

DESCRIERE
 ͦ O soluție discretă pentru bărbații care se confruntă cu incontinența 

urinară. Confecționat din silicon 100%, autoadeziv. Adezivul din 
partea interioară a condomului oferă o fixare stabilă și sigură, și se 
conectează la un sac colector de urină.

INDICAȚII
 ͦ Indicat pentru bărbați cu incontinență urinară, drenajul urinei 

MĂRIMI
 ͦ 25 mm
 ͦ 29 mm
 ͦ 32 mm
 ͦ 36 mm

157. SONDĂ FOLEY CU 2 CĂI
DESCRIERE
 ͦ Sonda Foley este utilă pentru drenajul urinei. Se introduce în uretră 

de către un cadru medical specializat.
 ͦ Produsă din latex natural, cu înveliş din silicon medical, nu produce 

leziuni uretrale, prevăzută cu orificii pentru drenajul urinii. Se 
adaptează la punga de urină. Capacitate balon 15-30 ml/ cc.

INDICAȚII
 ͦ retenţiilor de urină
 ͦ obstrucţiilor subvezicale
 ͦ vezica urinară de tip neurologic, accident vascular cerebral (AVC) 

 
MĂRIMI
 ͦ CH6, CH8, CH10, CH12, CH14, CH16, CH18, CH20, CH22, CH24

159. CONDOM URINAR 
LATEX

DESCRIERE
 ͦ O soluție discretă pentru bărbații care se confruntă cu incontinența 

urinară. Confecționat din latex natural și înveliș din silicon. Se fixează 
pe penis cu ajutorul unei benzi adezive la capătul condomului și se 
conectează la un sac colector de urină.

INDICAȚII
 ͦ Indicat pentru bărbați cu incontinență urinară, drenajul urinei 

 
MĂRIMI
 ͦ 25 mm (S)
 ͦ 30 mm (M)
 ͦ 35 mm (L)
 ͦ 40 mm (XL)
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160. SACI COLECTORI DE URINĂ
DESCRIERE
 ͦ Saci colectori de urină din poliuretan, transparenți gradați cu 

robinet de evacuare şi valvă antireflux pentru a împiedica revenirea 
urinei, prevenind apariția infecțiilor urinare;
 ͦ Ambalați steril;
 ͦ Prevăzut cu indicator pentru volum;

INDICAȚII
 ͦ Se poate ataşa la condom urinar, la sondă Foley, la pungi de 

urostomie
 ͦ Ideal pentru pacienții care sunt imobilizați la pat şi cei care au 

nevoie de un sac cu o capacitate mai mare de colectare a urinei 
 
MĂRIMI
 ͦ 1,5 L
 ͦ 2 L

162. SCUTECE ADULȚI MOLICARE-HARTMANN
DESCRIERE
 ͦ Recomandat pentru incontinență severă cu capacitate de absorbție foarte bună. Corpul absorbant din 3 straturi are rolul de a neutraliza 

mirosurile neplăcute. Este un produs hipoalergen cu PH.5.5. Sistem de închidere prin benzi repoziționabile și resigilabile, care permite o aplicare 
ușoară și flexibilă. Suprafața exterioară este moale.

INDICAȚII
 ͦ Persoane cu dizabilități psihice sau motorii
 ͦ Incontinență severă de urină și fecale
 ͦ Pacienți imobilizați la pat 

MĂRIMI
 ͦ S - circumferința abdominală 50-80 cm
 ͦ M - circumferința abdominală 70-120 cm
 ͦ L - circumferința abdominală 100-150 cm
 ͦ XL - peste 150 cm

161. BENZI PENTRU INCONTINENȚĂ 
URINARĂ 
BANDĂ INTRAVAGINALĂ

DESCRIERE
 ͦ învelită în 2 teci protectoare transparente (pentru a facilita trecerea 

prin ţesuturi până la finalizarea implantului);
 ͦ cele două teci se detașează în partea centrală (după finalizarea 

implantului) trăgând de ambele capete în același timp;
 ͦ sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu)
 ͦ macroporoasă pentru o înglobare rapidă în ţesut (porozitate 84%);
 ͦ transparentă cu o linie centrală albastră (pt. identificare);
 ͦ elastică şi maleabilă; nu se deşiră la tăiere;
 ͦ memorie foarte bună (nu apare fenomenul de shrinkage)

INDICAȚII
 ͦ destinată prolapsului uretrei sau a boltei vaginale
 ͦ bandeletă pentru stoparea incontinenţei urinare la femei 

 
MĂRIMI
 ͦ dimensiuni: 50x1,2 cm (fără margini tăioase);
 ͦ diametrul monofilamentului: 0,12 mm;
 ͦ gramaj mediu: 67 g/m2;
 ͦ grosimea benzii: 0,46 mm.
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CIORAPI COMPRESIVI
Ciorapii compresivi sunt special creați pentru terapia compresiva. 
Ei aplică o presiune ușoară mai ales la nivelul picoarelor și 
gleznelor îmbunătățind circulația venoasă și sunt recomandați de 
către medici ca o măsură de prevenție sau în vederea ameliorării 
simptomelor specifice afecțiunilor venoase în diversele lor forme 
de manifestare: oboseală, durere, disconfort resimțit la nivelul 
picioarelor sau umflarea acestora.
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164. DISPOZITIV PENTRU ÎNCĂLȚAREA 
CIORAPULUI COMPRESIV MEDI BUTLER
DESCRIERE
 ͦ Dispozitivul are rolul de a facilita încălțarea ciorapului compresiv 

prin lărgirea ei. După ce se introduce piciorul ăn ciorapul lărgit se 
rulează ușor până la genunchi/coapsă. Este o soluție simplă și 
rapidă.

163. CIORAPI COMRESIVI
DESCRIERE
 ͦ Ciorapii compresivi sunt dispozitive medicale utilizate pentru îmbunătățirea circulației. În conformitate cu prescripţiile medicale ciorapii 

compresivi exercită o presiune specifică la gleznă, presiune care se reduce gradual  spre coapsă ajutând la circulaţia ideală de sânge şi limfă în 
venele de la nivelul picioarelor. Gradul de compresie se exprimă în mmHg (mm coloană de mercur). Presiunea adecvată exercitată din exterior de 
către ciorapi, are efect asupra ţesutului conjunctiv, iar în urma presiunii ţesutului conjunctiv pe peretele venos subţire se îngustează vena dilatată 
în mod patologic, eliminând astfel insuficienţa valvulei, se evidenţiază efectul pompei musculare şi fluxul de sânge va fi asigurat către inimă.

INDICAȚII 
GRADUL I
 ͦ varice
 ͦ insuficiență venoasă cronică
 ͦ boli cardio-vasculare
 ͦ edem
 ͦ tromboflebită
 ͦ în urma unei intervenții chirurgicale la nivelul venelor sau scleroterapiei 

GRADUL II
 ͦ în cazul varicozităţilor membrelor inferioare (varicozitate)
 ͦ după operaţiile de varice (sclerotizare şi operaţii de varix)
 ͦ pentru prevenirea trombozelor
 ͦ în cazul insuficienţelor venoase cronice
 ͦ în cazul anevrismelor locale (eventual sângerânde) (angiodysplazie)
 ͦ în cazul edemelor, edemelor postoperatorii
 ͦ în cazul limfedemelor cronice
 ͦ pentru tratamentul de menţinere al ulcerului crural vindecat

MĂRIMI

 ͦ b = circumferința gleznei
 ͦ d = circumferința gambei
 ͦ f = circumferința coapsei deasupra cu 

10cm de genunchi
 ͦ g = circumferința coapsei la nivelul 

șoldului
 ͦ tip şosete –AB
 ͦ tip pâna la nivelul gambei –AD
 ͦ tip până la nivelul coapsei-AG
 ͦ tip monocolant –AG HB
 ͦ tip ciorapi pantaloni

b d f
S 19-21 29-33 42-48

M 22-24 34-37 47-53

L 25-28 38-43 50-56

XL 28-31 41-45 54-60

XXL 31-34 43-47 58-64

EXTRA 34-36 45-49 60-68
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PRODUSE PENTRU GRAVIDE
Produsele pentru gravide sunt recomandate atât în perioada sarcinii 
pentru a oferi confort și a preveni apariția unor complicații (ciorapii 
compresivi pentru gravide, orteze), cât și chiar în primele zile post-
partum (pachetul clinic de recuperare MomCare). Absorbantul 
postnatal MomCare 3 în 1 este un produs nou pe piața Românească.
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165. COMPRESĂ RECE ABSORBANTĂ
DESCRIERE
 ͦ Absorbant steril postnatal 2 în 1 cu sistem de răcire indicat pentru ameliorarea rapidă a 

leziunilor perineale apărută după naștere .Steril, permite contact direct cu rana. Absorbantă 
de mari dimensiuni care înglobează un dispozitiv de răcire (2 în 1), răcirea este instantă după 
spargerea dispozitivului încorporat (până la temperatura de 1°C) și nu necesită răcire prealabilă. 
Asigură rapid un efect plăcut de calmare care se menține timp de 30 de minute, după care 
funcționează ca un absorbant postnatal; 

INDICAȚII
 ͦ epiziotomie
 ͦ ruptură perineală
 ͦ hemoroizi
 ͦ edem
 ͦ plagă post-cezariană

167. SPUMĂ DE REGENERARE DIN HAMAMELIS ȘI SUNĂTOARE
DESCRIERE
 ͦ Este o spumă cu efect de răcire și analgezic, care este absorbită și își exercită efectul direct în leziunile 

dureroase și nu prin pătrunderea cu ajutorul tampoanelor sau șervețelelor sanitare. Spuma de regenerare 
este obținută dintr-un extract apos de Hamamelis medical cu Frunze mari și din sunătoare. Cele două 
componente principale ale plantei sunt cunoscute ca având efecte antiinflamatorii. Nu conține parfumuri 
artificiale, culori artificiale sau conservanți. 

INDICAȚII
 ͦ Tratarea zonei perineale în perioada post-natală, a hemoroizilor și/sau cicatricilor de după secțiunea 

cezariană

166. BIDEU PORTABIL
DESCRIERE
 ͦ Pentru a favoriza procesul de vindecare rapidă este nevoie de o igienă corespunzătoare. Bideul 

portabil se utilizează pentru igiena zonelor intime după naștere și nu numai. Are un design 
portabil și este ușor de transportat. Poate fi utilizat în spital, după naștere, în perioada post-
natală de la domiciliu, în timpul perioadei de menstruație (de exemplu, în timpul folosirii cupei 
menstruale), dar și în timpul călătoriilor lungi.
 ͦ Capacitate: 300 ml.
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169. ORTEZĂ LOMBOSACRALĂ PENTRU GRAVIDE 
DESCRIERE
 ͦ Este realizat din 2 componente:

• cea posterioară din material elastic, prevăzută cu 4 atele dorsale pentru susținere
• componenta anterioară din material textil moale, rigid.
 ͦ Susţine abdomenul şi este reglabil, putând fi folosit pe toată perioada sarcinii.
 ͦ Închiderea se face anterior cu scai.
 ͦ Lăţime: anterior 11 cm, posterior 16 cm.
 ͦ Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzut cu benzi ajutătoare.
 ͦ Partea rigidă anterioară conferă suport și susținere abdomenului, componenta posterioară 

elastică stabilizează regiunea lombară. 

INDICAȚII
 ͦ Se utilizează în perioada prenatală ca suport al abdomenului şi al coloanei lombare
 ͦ Se utilizează doar la sfatul medicului
 ͦ Combate lordoza în timpul sarcinii și ameliorează durerea 

 
MĂRIMI

170. CIORAPI COMPRESIVI GRAVIDE 
MEDICINALI
DESCRIERE
 ͦ Linia Clasică de ciorapi cu compresie gradată este confecționată 

din fibre elastice de calitate superioară cu înveliș dublu, pentru 
garanția confortului și rezistenței.
 ͦ Ciorapi pantalon pentru gravide, de 70 DEN, compresie gradată, 

12-17mm Hg la nivelul gleznei.
 ͦ Chilot cu partea abdominală extra large. Călcâi anatomic, cu 

întărire pentru o potrivire perfectă. 
 
INDICAȚII
 ͦ Preventivi, concepuți pentru femei gravide și cu probleme 

circulatorii ușoare, vene varicoase

1 2
80-110 110-140

168. PERNĂ PENTRU GRAVIDE
DESCRIERE
 ͦ Pernă cu husă textilă, umplută cu perle de polistiren și fulgi de spumă poliuretanică, care permit 

circulaţia aerului. Se reconfigurează rapid, schimbând zonele de presiune. 
 
INDICAȚII
 ͦ Se utilizează pentru optimizarea confortului gravidelor, în timpul somnului sau postpartum, în 

timpul alăptatului 
 
MĂRIMI
 ͦ Dimensiuni: 170 cm x 23 cm.



63

PRODUSE PENTRU ÎNGRIJIRE LA DOM
ICILIU

PRODUSE PENTRU  
ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU
Utilizând  produsele pentru îngrijire la domiciliu  pacienții și 
aparținătorii pot preveni apariția unor complicații. Aceste produse 
mai au rolul de a oferi pacienților o independență, o siguranță în 
desfășurarea activităților cotidiene și nevoilor personale ușurând și 
procesul de îngrijire, astfel ele cresc calitatea vieții.
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171. SALTEA ANTIDECUBIT CU COMPRESOR
DESCRIERE
 ͦ Această saltea are 130 de celule cu bule de aer (tip fagure) care 

se umflă și se dezumflă în scopul prevenirii apariției escarelor.  Cele 
două capete unde nu sunt buline cu aer pot fi introduse sub salteaua 
patului pentru o fixare mai stabilă. Presiunea este generată de un 
compresor, și poate fi reglată intensitatea ei. Compresorul este mic, 
nu ocupă mult spațiu, are consum energetic redus și poate fi agățat 
pe  pat. 
 ͦ Sistemul are inclus și un kit de reparatie. 
 ͦ Greutate maximă utilizator: 110kg.

INDICAȚII
 ͦ pacienți imobilizați la pat
 ͦ prevenirea și terapia leziunilor de decubit de gradul 1 

 
MĂRIMI
 ͦ dimensiunea saltelei  200 cm x 90 cm x 6,5 cm (umflată) + portiuni 

sus si jos care nu se umfla si se introduc sub salteaua patului
 ͦ debitul de aer: >4,5 litri/minut
 ͦ presiunea reglabilă: 45 mmHg - 110 mmHg
 ͦ durata ciclului alternativ de umflare/dezumflare: 

10-12 minute
 ͦ nivel de zgomot: < 36 dBA
 ͦ tensiune alimentare compresor (pompa) : 220 V / 

50 Hz
 ͦ consum energetic: 7W
 ͦ siguranță fuzibilă de 

protecție 1A

173. PERNĂ ROTUNDĂ ANTIESCARE DE 
DECUBIT SACRU
DESCRIERE
 ͦ Pernă cu husă textilă, umplută cu perle de polistiren, care permit 

circulaţia aerului.
 ͦ Se reconfigurează rapid, schimbând zonele de presiune.

INDICAȚII
 ͦ Se utilizează pentru prevenirea escarelor de decubit din zona 

pelviană, la persoanele imobilizate la pat și pentru optimizarea 
confortului pacienţilor 
 
MĂRIMI
 ͦ Diametru: 50 cm.
 ͦ Înălţime: 8 cm.

172. SALTEA ANTIDECUBIT CU COMPRESOR
DESCRIERE
 ͦ Această saltea utilizează 17 tuburi de aer care se umflă alternativ 

pentru prevenirea apariției escarelor. Cele două capete unde nu sunt 
tuburi de aer pot fi introduse sub salteaua patului pentru o fixare mai 
stabilă. Presiunea este generată de un compresor, și poate fi reglată 
intensitatea ei. Este ideală pentru prevenirea escarelor de gradul I și II.
 ͦ Sistemul are inclus și un kit de reparație. 
 ͦ Greutate maximă utilizator: 140kg.

INDICAȚII
 ͦ pacienți imobilizați la pat
 ͦ prevenirea și terapia leziunilor de decubit de gradul 1 și 2 

 
MĂRIMI
 ͦ dimensiunea saltelei: 200 cm x 90 cm x 6,5 cm (umflata) + portiuni 

sus si jos care nu se umfla si se introduc sub salteaua patului
 ͦ debitul de aer: >4,5 litri/minut
 ͦ presiunea reglabila: 45 mmHg - 110 mmHg
 ͦ durata ciclului alternativ de umflare/dezumflare: 10-12 minute
 ͦ nivel de zgomot: < 36 dBA
 ͦ tensiune alimentare compresor (pompa) : 220 V / 

50 Hz
 ͦ consum energetic: 7W
 ͦ siguranță fuzibilă de protecție 1A

174. PERNĂ ROTUNDĂ ANTIESCARE DE 
DECUBIT CĂLCÂI/COATE
DESCRIERE
 ͦ Pernă cu husă textilă, umplută cu perle de polistiren, care permit 

circulaţia aerului.
 ͦ Se reconfigurează rapid, schimbând zonele de presiune.

INDICAȚII
 ͦ Se utilizează pentru prevenirea escarelor de decubit din zona 

călcâielor, coatelor, umerilor, la persoanele imobilizate la pat şi 
pentru optimizarea confortului pacienţilor 
 
MĂRIMI
 ͦ Diametru: 25 cm.
 ͦ Înălţime: 4,5 cm
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175. PERNĂ ROTUNDĂ ANTIESCARE DE 
DECUBIT
DESCRIERE
 ͦ Pernă din spumă de poliuretan, cu formaţiuni paralelipipedice de 4 

cm înălţime pe toată suprafaţa, care permit circulaţia aerului.
 ͦ Dispune de o husă textilă. Datorită formaţiunilor paralelipipedice, 

la orice mișcare a corpului, punctele de presiune se modifică, 
împiedicând apariţia escarelor.

INDICAȚII
 ͦ Se utilizează pentru prevenirea escarelor de decubit la utilizatorii 

de fotoliu rulant și optimizarea confortului pacienţilor 
 
MĂRIMI
 ͦ Dimensiuni: 40 cm x 40 cm x 8 cm.

177. PERNĂ CILINDRU SCURT
DESCRIERE
 ͦ Pernă cu husă textilă, umplută cu perle de polistiren și fulgi 

de spumă poliuretanică, care permit circulaţia aerului. Se 
reconfigurează rapid, schimbând zonele de presiune.

INDICAȚII
 ͦ Se utilizează pentru prevenirea escarelor de decubit la persoanele 

imobilizate la pat și pentru optimizarea confortului pacienţilor 
 
MĂRIMI
 ͦ 14 cm x 30 cm

176. PERNĂ CERVICALĂ
DESCRIERE
 ͦ Pernă cu husă textilă, umplută cu perle de polistiren, care permit 

circulaţia aerului.
 ͦ Se reconfigurează rapid, schimbând zonele de presiune.

INDICAȚII
 ͦ Se utilizează pentru prevenirea escarelor de decubit la persoanele 

imobilizate la pat și pentru optimizarea confortului pacienţilor 
 
MĂRIMI
 ͦ Diametru: 50 cm.
 ͦ Înălţime: 8 cm.

178. PERNĂ CILINDRU LUNG
DESCRIERE
 ͦ Pernă cu husă textilă, umplută cu perle de polistiren și fulgi 

de spumă poliuretanică, care permit circulaţia aerului. Se 
reconfigurează rapid, schimbând zonele de presiune.

INDICAȚII
 ͦ Se utilizează pentru prevenirea escarelor de decubit la persoanele 

imobilizate la pat și pentru optimizarea confortului pacienţilor 
 
MĂRIMI
 ͦ 14 cm x 50 cm
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179. PERNĂ PENTRU MEMBRE
DESCRIERE
 ͦ Pernă cu husă textilă, umplută cu perle de polistiren și fulgi 

de spumă poliuretanică, care permit circulaţia aerului. Se 
reconfigurează rapid, schimbând zonele de presiune.

INDICAȚII
 ͦ Se utilizează pentru prevenirea escarelor de decubit de la nivelul 

membrelor, la persoanele imobilizate la pat și pentru optimizarea 
confortului pacienţilor 
 
MĂRIMI
 ͦ 75 cm x 27 cm x 30 cm

181. ALEZĂ IMPERMEABILĂ
DESCRIERE
 ͦ Protecție impermeabilă reutilizabilă pentru saltea. Material din 50% 

bumbac, 50% polyester. Cearșaful are un strat protector, care este 
rezistent la apă

INDICAȚII
 ͦ Este utilizat în împiedicarea pătrunderii lichidelor în saltea, astfel 

previne umezeala, mirosurile neplăcute și confer saltelei o utilizare 
dura 
 
MĂRIMI
 ͦ 100*150 cm

180. CEARȘAF IMPERMEABIL CU ELASTIC
DESCRIERE
 ͦ Protecție impermeabilă reutilizabilă pentru saltea. Material din 

50% bumbac, 50% polyester. Cearșaful are un strat protector, care 
este rezistent la apă, este prevăzut cu un elastic pe margini pentru o 
fixare mai ușoară de saltea.

INDICAȚII
 ͦ Este utilizat în împiedicarea pătrunderii lichidelor în saltea, astfel 

previne umezeala, mirosurile neplăcute și conferă saltelei o utilizare 
durabilă 
 
MĂRIMI
 ͦ 100*200 cm
 ͦ 140*200 cm

182. SCAUN WC CAMERĂ
DESCRIERE
 ͦ scaun WC camera 4 în 1 confecționat din aluminiu anodizat 

ajustabil în înălțime cu mâner
 ͦ capătul inferior este prevăzut cu amortizoare din cauciuc cu 

proprietăți antiderapante care pot fi înlocuite
 ͦ scaun din vinil și găleată din plastic
 ͦ 4 funcții: funcție wc, scaun de camera, scaun de siguranță, scaun 

pentru duș
 ͦ Greutate maximă susținută: 130 kg

INDICAȚII
 ͦ pentru persoane cu dizabilități motorii (E.S.I, post A.V.C, post 

traumatisme vertebro-medulare etc.)
 ͦ pentru persoane cu posibilitate limitată de deplasare
 ͦ postoperator

pentru persoane cu amputații de membru inferior 
 
MĂRIMI
 ͦ înălțime ajustabilă la fiecare 2,5 cm de la 45 până la 55 cm
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183. ÎNĂLȚĂTOR PENTRU TOALETĂ
DESCRIERE
 ͦ Prin utilizarea elementului pentru înălţare WC, înălţimea de aşezare 

poate fi crescută cu 10 cm. Cu ajutorul sistemului simplu de fixare, 
elementul pentru înălţare WC poate fi montat în condiţii de siguranţă 
şi rapid la vasul WC.
 ͦ Greutate: 1,6 kg.
 ͦ Capacitatea maximă de încărcare: 130 kg.

INDICAȚII
 ͦ Se utilizează de către persoanele cu dificultăți la așezare sau după 

intervenții chirurgicale la nivelul articulației coxo-femurale 
 
MĂRIMI
 ͦ 10 cm
 ͦ 15 cm

185. PLOSCĂ CU CAPAC
DESCRIERE
 ͦ Confecționată din material plastic, dur, rezistent, ușor de curățat. 

Plosca este prevăzută cu capac.

INDICAȚII
 ͦ Ploscă pentru bărbați/femei utilizat în scopul colectării urinei, 

destinat persoanelor imobilizate si nedeplasabile
 ͦ fașă elastică

184. URINAR PENTRU FEMEI ȘI BĂRBAȚI
DESCRIERE
 ͦ Confecționat din material plastic, dur, rezistent, ușor de curățat. 

Capacitate: 1 L. Urinarul este prevăzut cu capac.

INDICAȚII
 ͦ Urinar pentru bărbați/femei utilizat în scopul colectării urinei și a 

fecalelor, destinat persoanelor imobilizate si nedeplasabile 

186. PERNĂ GEL RECE-CALD
DESCRIERE
 ͦ Recomandat rece în tratamentul  leziunilor musculare, ale 

ligamentelor și ale tendoanelor, și pentru reducerea edemului. 
Recomandat cald în cazul micilor dureri musculare și rigidității 
și spasmelor musculare. Micșorează semnificativ disconfortul 
pacientului și protejează pielea.



68

PR
OD

US
E 

PE
NT

RU
 ÎN

GR
IJ

IR
E 

LA
 D

OM
IC

IL
IU

187. FAȘĂ ELASTICĂ
DESCRIERE
 ͦ Gradul de compresie poate fi amplificat prin combinarea cu 

un bandaj adițional. Economică, își păstrează elasticitatea timp 
îndelungat și nu se deteriorează la purtare, este 80% extensibilă, 
poate fi spălată la 60 ˚C și sterilizabilă (cu aburi la 134 ˚C). 
Compoziție: 69% bumbac, 31% poliamida

INDICAȚII
 ͦ Tratamentul afecțiunilor venoase și contenție în cazul activității 

sportive, sau al unor deficiențe ale aparatului locomotor 
 
MĂRIMI
 ͦ 10 cm x 5 m

189. PEDALIERĂ
DESCRIERE
 ͦ Exercițiile cu pedaliera sunt ideale pentru întărirea musculaturii 

membrelor superioare și inferioare, dar și pentru menținerea 
mobilității articulare. Există posibilitate de a regla rezistența prin 
ajutorul unui mâner.

INDICAȚII
 ͦ în tratamentul de recuperare in diverse afectiuni ortopedice;
 ͦ în tratamentul de recuperare dupa pareze ale membrelor 

superioare si inferioare
 ͦ pentru recreere

188. FAȘĂ ELASTICĂ AUTOADEZIVĂ
DESCRIERE
 ͦ Fașă elastică autoadezivă cu o elasticitate cca 90 %; cu tracțiune 

scurtă; aderă numai de sine însăși; permeabilă pentru aer; 
absorbantă și bine suportată de piele; poate fi sterilizată în autoclav; 
permite trecerea razelor Röntgen.

INDICAȚII
 ͦ Tratamentul afecțiunilor venoase și contenție în cazul activității 

sportive, sau al unor deficiențe ale aparatului locomotor 
 
MĂRIMI
 ͦ 10 cm* 4 m

190. SCĂRIȚA PENTRU RIDICARE DIN PAT
DESCRIERE
 ͦ Scărița se folosește pentru a ajuta pacienții în a se ridica în așezat 

pe pat, ea se leagă de capătul sau de picioarele patului.

INDICAȚII
 ͦ Este indicat acelor pacieți, care au mobilitate redusă, sunt 

imobilizate la pat pe termen scurt sau lung, pentru a spori gradul lor 
de independență 
 
MĂRIMI
 ͦ Lungime: 195 cm
 ͦ Diametru: 2,8 cm
 ͦ Greutate produs: 0,286 kg
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191. TENSIOMETRU DE BRAȚ
DESCRIERE
 ͦ Tensiometrul Microlife BP B2 Basic este un tensiometru care 

permite o măsurare corectă și precisă a tensiunii arteriale la 
domiciliu. Tensiometrul BP B2 Basic înregistrează până la 30 valori 
ale tensiunii arteriale și este dotat cu tehnologia “PAD” (Pulse 
Arrhythmia Detection) pentru detectarea din timp a aritmiilor, adică a 
bătăilor neregulate ale inimii.
 ͦ Acuratețea tensiometrului BP B2 Basic este validată clinic prin 

protocolul BHS (Societatea Britanică de Hipertensiune Arterială) 
unde a obținut scorul maxim de A/A.

193. MINGE REABILITARE CU ȚEPI
DESCRIERE
 ͦ Fabricat din cauciuc cu suprafață cu țepi, este recomandată pentru  

îmbunătățirea circulației sangvine, stimulează zonele reflexogene, 
dezvoltă percepția senzorială, utilă pentru masaj și tonifiere atât la 
patologii post-traumatice cât și la afecțiuni neurologice. Acest tip 
de minge se poate folosi pentru reabilitare și pentru masaj pe întreg 
corpul.

192. STETOSCOP
DESCRIERE
 ͦ Se utilizează pentru ascultarea inimii, plămânilor și a altor organe 

interne. Stetoscop cu tubulatură dublă având sensibilitate ridicată, 
conceput pentru orice tip de ascultare. Cu ajutorul acestuia se pot 
distinge clar atât frecvențele joase cât și cele înalte și se pot auzi 
chiar și cele mai slabe sunete.
 ͦ Pachetul conține 3 perechi de olive cu forme și dimensiuni diferite, 

3 piese de ascultare și 2 diafragme (mică și mare)

194. APARAT AEROSOL
DESCRIERE
 ͦ Presiune de lucru: aprox. 0.8-1.45 bar
 ͦ Cantitate mare de particule respirabile (>0.18 ml/min)
 ͦ Ideal pentru copii
 ͦ Dezinfectabil
 ͦ Alimentare de la rețea
 ͦ Beneficiază de numeroase accesorii (piese bucale, mască pentru 

adulți, mască pentru copii, adaptor, geanta)

INDICAȚII
 ͦ Astm
 ͦ Bronșită
 ͦ Laringită
 ͦ Infecții respiratorii
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195. TERMO-HIGROMETRU
DESCRIERE
 ͦ Intervalul de măsurare a temperaturii - 0 - 50º C.
 ͦ Acuratețea măsurătorii +/- 0.1º C.
 ͦ Intervalul de măsurare a umidității - 20 - 95%.
 ͦ Afișează temperatura și umiditatea maximă/minimă.
 ͦ Afișaj cu emoticoane: 20 - 25º C, umiditate 30 - 60% (ideal); orice 

temperatură, umiditate <30% (uscat); orice temperatură, umiditate 
>60% (umed).
 ͦ Comutare º C/º F.
 ͦ Ecran mare, ușor de citit.
 ͦ Poate fi atașat la perete, cu ajutorul accesoriilor incluse.
 ͦ Dimensiuni - 9.9 x 8.1 x 1.1 cm.
 ͦ Greutate - 70 g.
 ͦ Include 1 baterie CR2025.

INDICAȚII
 ͦ Dispozitiv precis pentru măsurarea temperaturii și umidității 

ambientale

197. BANDA KINESIOLOGICA
DESCRIERE
 ͦ Kinesio tape-ul Dream K Tribe este nouă gama de tape-uri lansată 

de către Sixtus (furnizorul nr 1 de produse de medicină sportivă din 
Italia), și este foarte popular în rândul cluburilor și atleților de top la 
nivel mondial.
Caracteristici:
 ͦ Elasticitate: 140%;
 ͦ Material: Bumbac;
 ͦ Rezistent la apa;
 ͦ Nu contine latex;
 ͦ Hipoalergenic, adeziv acrilic;

INDICAȚII
 ͦ Patologii ortopedice, neuromusculare, neurologice
 ͦ Terapia durerii
 ͦ Drenaj limfatic 

MĂRIMI
 ͦ Dimensiuni: 5 cm x 5 m

196. DIFUZOR AROME-UMIDIFICATOR PRIN 
ULTRASUNETE
DESCRIERE
 ͦ Compatibil pentru uleiurile aromate solubile în apă
 ͦ Cu lumină colorată alternativă, cu LED
 ͦ Posibilități multiple de amplasare datorită USB-ului
 ͦ Funcționare cu o treaptă
 ͦ Indicat pentru suprafețe de cca. 10 mp
 ͦ Funcționare foarte silențioasă
 ͦ Capacitate rezervor 80 ml
 ͦ Cu 2 opțiuni de alimentare cu tensiune: interfață USB sau cablu 

USB (incluse ambele)
 ͦ Aprox 5 Watt

INDICAȚII
 ͦ Nivel de umiditate în aer redus
 ͦ Aromaterapie

198. COSTUME ȘI BONETE MEDICALE
DESCRIERE
 ͦ Costume, bonete medicale din material comod, care nu se 

șifonează ușor.
 ͦ Culori uni, sau cu ovarietate largă de modele (flori, animale, buline, 

etc.). Material din 96% bumbac- 4% polyester  sau stretch (35% 
bumbac- 65% polyester).
 ͦ Gamă bogată: fuste, pantloni, molton, halat- închidere cu capse, 

halat-închidere cu fermoar, fără închidere, pantaloni cu șnur sau fără 
șnur.
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PRODUSE NATURISTE 
Produse pe bază de plante medicinale, tincturi, uleiuri de semințe 
presate la rece, extracte uleioase, siropuri, fructe, cosmetice, 
unguente care constituie o îmbinare între experiență fitoteraputica 
tradițională și rezultatele practicii medicale moderne, confirmate.
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199. PICĂTURI-EXTRACT DIN SEMINTE DE 
GRAPEFRUIT BIO
DESCRIERE
 ͦ Preparat pentru fortificarea sistemului imunologic împotriva 

viruşilor şi ciupercilor. Preparat cu provenienţă ecologică. Contribuie 
la echilibrul microbiologic al organismului.

INDICAȚII
 ͦ tulburări abdominale, balonare
 ͦ diaree, întoleranța alimentară, intoxicații alimentare
 ͦ paraziți, bacili, virusuri, micoze
 ͦ infectiile bucale, depuneri de placa dentara, probleme gingivale
 ͦ probleme genitale cronice
 ͦ efect antihistaminic, în tratarea alergiilor
 ͦ imunostimulent
 ͦ diuretic natural
 ͦ are efect puternic de curățare a sistemului limfatic
 ͦ antioxidant
 ͦ eliminare a bilei astfel ajută la detoxifierea 

ficatului
 ͦ amelioarea apetitul copiilor
 ͦ în infecția cronică a prostatei are efect benefic
 ͦ scade nivelul de colesterol
 ͦ poliartrită reumatoidă
 ͦ unele boli autoimune 

 
MĂRIMI
 ͦ 30 ml

201. TINCTURĂ CU PLĂMÂNĂRICĂ
DESCRIERE
 ͦ Extract în etanol şi apă de cimbrişor, lichen islandez (lichen de 

piatră), coada şoricelului, coada calului, pătlagină, salvie (Salvia 
officinalis), frunze de nalbă mare şi plămânărică. (21 de picături de 
preparat conţin 9,45 mg de cimbrişor, 8 mg lichen islandez şi câte 
7 mg de coada şoricelului, coada calului, pătlagină, salvie (Salvia 
officinalis), frunze de nalba mare şi plămânărică.)

INDICAȚII
 ͦ Poate ameliora dificultăţiile respiratorii, tusea, laringita şi faringita, 

răguşeala, răceala, sau gripa
 ͦ Poate contribui la descongestionarea mucusului acumulat şi ajută 

la crearea unui strat protector pe ţesuturile inflamate 
 
MĂRIMI
 ͦ 50 ml

200. TINCTURĂ CU RIDICHE NEAGRĂ
DESCRIERE
 ͦ Extract etanol-apă de ridiche neagră
 ͦ 21 de picături conţin 240 mg ridiche neagră

INDICAȚII
 ͦ Poate ajuta funcţionarea organelor excretoare: piele, plămâni, 

rinichi, bilă şi intestine. Poate împiedica formarea calcurilor (biliari şi 
renali)
 ͦ Poate facilita procesele digest 

 
MĂRIMI
 ͦ 30 ml

202. TINCTURĂ VENUS
DESCRIERE
 ͦ Extract în etanol şi apă din coada şoricelului, creţişoară, traista-

ciobanului (coada şoricelului conţine ulei esenţial azulenă). Doza 
zilnică 1-2x21 picături. Creţişoara conţine taninuri, iar traista 
ciobanului conţine flavonoide. 42 de picături de preparat, conţin 45 
mg coada şoricelului, 45 mg creţişoară, şi 30 mg traista ciobanului.

INDICAȚII
 ͦ Poate facilita funcţionarea ovarului şi reglează cursul ciclului 

menstrual
 ͦ Ameliorează problemele vârstei schimbătoare 

 
MĂRIMI
 ͦ 50 ml
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203. TINCTURĂ ANTI-NEVROZITATE
DESCRIERE
 ͦ Soluţie alcoolică de frunze de roiniţă, valeriană, flori de lavandă. 

Valeriana facilitează funcţionarea sistemului nervos, substanţa 
activă a roiniţei este acidul rozmarin, iar lavanda este o plantă cu 
conţinut de ulei esenţial (linalool). Zilnic, înainte de masă, 3 x 25 
picături diluate în 100 ml apă, 75 de picături conţin 600 mg frunze de 
roiniţă, 80 mg valeriană, 20 mg flori de lavandă.

INDICAȚII
 ͦ Poate avea efect calmant, spasmolitic şi analgezic (pt. muşchii 

netezi al sistemului digestiv şi al uterului). Pentru tratarea situaţiilor 
de stres şi insomnie. Nu are efect narcotic, nu există riscul 
formării dependenţei, nu limitează puterea de concentrare. Pentru 
ameliorarea tensiunii nervoase şi musculare 
 
MĂRIMI
 ͦ 50 ml

205. TINCTURĂ ECHINACEEA CU USTUROI
DESCRIERE
 ͦ Usturoiul conţine alicină, în timp ce echinacea roşie (echinaceea 

purpurea) conţine carbohidratul numit arabinogalactan. 45 picături 
de preparat conţin: usturoi: 546 mg floare de echinaceea roşie:100 
mg rădăcină de echinaceea roşie: 50 mg.
 ͦ Doza zilnică: 3x15 picături.

INDICAȚII
 ͦ Contribuie la funcţionarea corespunzătoare al sistemului 

imunologic al organismului
 ͦ Recomandat la bolile virale, la combaterea infecţiilor bacteriene, la 

afecţiunile  inflamatorii. Reduce simptomele febrei de fân, a alergiei 
şi astmei
 ͦ Crește imunitatea, efect puternic înpotriva bolilor contagioase 

efect de curațare a sistemului sanguin și limfatic, ajută splina, crește 
nivelul leucocitelor, scade oboseala cronică în tratarea alergiei, post 
radioterapie, scade efectele secundare a terapiei 
 
MĂRIMI
 ͦ 50 ml

204. TINCTURĂ SOLIDAGO
DESCRIERE
 ͦ Coada calului conţine acid silicic, solidago conţine flavonoizi şi 

saponină triterpen.120 de picături de produs conţine câte 1g de 
coada calului şi 1g solidago.
 ͦ Doza zilnică: 3x40 picături.

INDICAȚII
 ͦ Poate facilita funcţia de extracţie a rinichiului, diminuând riscul 

formării calculului şi nisipului renal. Are efect diuretic, ameliorând 
riscul formării edemelor cauzate de reţinerea urinei 
 
MĂRIMI
 ͦ 50 ml

206. MERIȘOARE DESHIDRATATE  PRIN 
CONGELARE
DESCRIERE
 ͦ Felii de merişoare deshidratate prin congelare 100. Umiditate: <5%, 

Conţinut energetic 1200 kJ 286,61 kcal, Glucide 30,25 g, Proteine. 
2,69 g, Lipide. 5,38 g,Sodiu: 0,01 g. Deshidratarea prin congelare este 
un procedeu extrem de protejant, prin care proprietăţile naturale ale 
fructelor, culoarea, gustul, aroma, respectiv conţinutul de substanţe 
minerale şi vitamine rămân neschimbate. În cursul prelucrării nu sunt 
utilizaţi coloranţi, conservanţi şi aditivi alimentari. Pentru prepararea 
a 100 g de produs deshidratat prin congelare sunt folosite 800 g de 
merişoare proaspete.

INDICAȚII
 ͦ Au efect antiinflamator, antioxidant excelent, întăresc sistemul 

imunitar 
 
MĂRIMI
 ͦ 25 g
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207. CĂPȘUNI DESHIDRATAȚI PRIN 
CONGELARE
DESCRIERE
 ͦ Felii de căpşuni deshidrataţi prin congelare 100%. Umiditate: <5%, 

Conţinut energetic 1200 kJ 286,61 kcal, Glucide 50,9 g, Proteine. 7,6 
g, Lipide: 3,7 g, Fibre alimentare 15,1 g, Substanţe minerale: 4,6 g, 
Sare 0,03 g. Deshidratarea prin congelare este un procedeu extrem 
de protejant, prin care proprietăţile naturale ale fructelor, culoarea, 
gustul, aroma, respectiv conţinutul de substanţe minerale şi vitamine 
rămân neschimbate. În cursul prelucrării nu sunt utilizaţi coloranţi, 
conservanţi şi aditivi alimentari. Pentru prepararea a 100 g de 
produs deshidratat prin congelare sunt folosite 1000 g de căpşuni 
proaspete.

INDICAȚII
 ͦ Căpșunile conțin o cantitate mare de vitamina C, E, B1, B2, B6, K, 

PP, antioxidanți și acid folic. De asemenea, sunt o bună sursă de fier, 
calciu și magneziu 
 
MĂRIMI
 ͦ 25 g

209. ULEI DE MAC NATURAL, 
PRESAT LA RECE
DESCRIERE
 ͦ Ulei natural, presat la rece. Acizi graşi saturaţi:7,6 g Acizi graşi 

mononesaturaţi: 26,6 g, Acizi graşi polinesaturaţi: 54,9 (omega-6: 
73,6 g)

INDICAȚII
 ͦ este benefic pentru sistemul osos
 ͦ este bogat in: fosfor, potasiu. magneziu, fier
 ͦ efect tranchilizant, sedativ, antispastic, antialgic, antidiareic
 ͦ ajuta la productia sucului digestiv, reduce simptomele efectele) 

asmei bronsic, rinoree, scade epuizarea psihica
 ͦ sindromul postmenstrual 

 
MĂRIMI
 ͦ 150 ml

208. ULEI DE SEMINȚE DE ARMURARIU
DESCRIERE
 ͦ Ulei natural, presat la rece. Acizi graşi saturaţi:18,5 g Acizi graşi 

mononesaturaţi: 26,6 g, Acizi graşi polinesaturaţi: 54,9 (omega-6: 
54,9 g, omega-3: 0,9 g)

INDICAȚII
 ͦ Pentru detoxicarea ficatului şi al sistemului digestiv, purificarea 

ficatului de substanţe nocive, chimicale, reziduuri de medicamente 
 
MĂRIMI
 ͦ 150 ml

210. CREMA ULEIOASĂ CU EXTRACT DE 
LUMINITȚĂ ȘI RODIE
DESCRIERE
 ͦ Aqua, Evening Primrose (Oenothera Biennis) Oil, Chitosan 

Glycolate, Glyceryl Stearate, Punica Granatum Fruit  Pomegranate) 
Extract, Calendula Officinalis (Marigold) Flower Extract, Beeswax, 
Cetyl/Ttearyl Alcohol, Phoneoxyethanol, Ethylhexylglycerin, 
Glycerin, Urea, Cocos Nucifera (coconut) Oil, Butyrospermum Parkii 
(Heabutter), Ceteareth-25, Carbomer, Isopropyl Alcohol, Prunus 
Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Zinc Stearate, Xanthan Gum, 
Sodium Chloride (Maris Sal),  llatoin, Sodium hydroxide, Tocopheryl 
Acetate, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Oil, Melissa 
Officinalis (Lemon Grass) Leaf oil, Citrus Aurantium (Orange) Peel 
Oil, Helanthus Annuus  Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis 
(rosemary) Leaf Extract, Limonene*, Linalool, Citrai * componenta 
naturală a uleiului esenţial.

INDICAȚII
 ͦ Cremă generală de îngrijire a pielii, 

recomandată pentru piele uscată, cu 
probleme 
 
MĂRIMI
 ͦ 100 ml
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211. CREMĂ PENTRU MOBILITATE
DESCRIERE
 ͦ Aqua, Chitosan Glycolate, Glyceryl Stearate SE, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Isopropyl Alcohol, Ceteareth-25, 

Beeswax, Cetyl/Stearyl Alcohol, PHenoxyehanol (and) Ethylhexylglycerin, Glycerin, Urea, Soldiago Virgaurea Subsp. 
Gigantea Extract, Bambusa Vulgaris Extract, Harpagophytum Procumbens Extract, Cocos Nucifera Oil, Bassica Alba 
Seed Oil, Butyrospermum Parkii (Sheabutter), Evening Primrose Oil, Equisetum Arvense Extract, Thymus Vulgaris 
Extract, Carbomer, Laurus Nobilis Oil, Piper Nigrum Fruit Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Zinc Stearate,  amphohr, Acetyl 
Glucosamine, Pinus Sylvestris Oil, Rosmarinus Officinalis Oil, Xanthan Gum, Menthol, Allantoin, Pinus Pumilionis 
Oil, Sodium Hydroxide, Tocopheryl Acetate, Collagen, Helianthus Annus Seed oil (and) Rosmarinus Officinalis Leaf, 
Ubiquinone (Q10), Hidrolyzed Hyaluronic Acid, Eugenol*, Geraniol*, Limonene*, Linalool*. * componenta naturală a 
uleiului esenţial. 

INDICAȚII
 ͦ Cu ulei de foi de dafin şi seminţe de muştar, cu puterea a 27 substanţe active. Utilizabilă pe scară largă împotriva 

durerilor musculo-scheletale, articulare, a tendoanelor și în cazul  patologiilor reumatice. În cazul durerilor care 
iradiaza in diferite regiuni ale corpului: gât, umeri, spate. Este antiinflamator eficient. Aplicaţi de mai multe ori pe zi 
pe suprafaţa de piele dorită, masând uşor în piele. Eficacitatea poate fi sporită aplicând-o sub formă de comprese. 
 
MĂRIMI
 ͦ 100 ml

213. FLAVINULIN
DESCRIERE
 ͦ Scoruş negru, rodie, coacăze negre, vişine, cireşe, concentrat de mere, glicerină, concentrat de cicoare (inulină). Glucide: 

58 g (sub formă defructoză) Fibre alimentare: 4,2 g.

INDICAȚII
 ͦ Pentru asezonarea iaurtului, a fulgilor de cereale, sau ca atare, cu linguriţa, sau cu linguriţa moca pentru copii. Preparat din 

fructe cu conţinut ridicat de antioxidanţi! 
 
MĂRIMI
 ͦ 150 ml

212. CREMĂ VENOHERB
DESCRIERE
 ͦ Aqua, Aesculus Hippocastanum Extract, Herbal Complex (Alcohol, Elettaria Cardamomum Extract, Plantago Major 

Extract, Carthamus Tinctorius Extract, Agrimonia,Eupatoria Extract, Capsella Bursa Patoris Extract, Alchemilla 
Vulgaris Extract), Glyceryl Stearate SE, Amica Montana Flower Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cetyl/Stearyl 
Alcohol, Isopropyl Alcohol,Beeswax, Calendula Officinalis Flower Extract, Cocos Nucifera Oil, Vitis Vinifera Seed 
Oil, Urtica Dioica Extact, Rosmarinus Officinalis Oil and Leaf extract, Zinc Stearate, Lamiaceae, Thymus vulgaris 
oil, Laurus Nobilis Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Helianthus Annus Seed Oil, Eugenol *, Li monene, Linalool * 
componenta naturală a uleiului esenţial.

INDICAȚII
 ͦ Cu ulei de castane sălbatice şi seminţe de struguri, cu puterea a 19 substanţe active. Cremă cu compoziţie 

specială, cu extracte de plante. Recomandat în cazul varicei, sau la picioarele obosite şi tensionate, edeme, umflături 
şi hemoroizi. Conţine tinctură de plante medicinale unice, cu conţinut de cardamom, pătlăgină, şofrănel, brusture, 
traista ciobanului şi creţişoară 
 
MĂRIMI
 ͦ 100 ml
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ATOMEDICAL VEST este o societate specializată în domeniul comercializării şi producţiei de dispozitive medicale la cele 
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ORADEA 
str. Louis Pasteur nr. 58 

(vis-a-vis de Spitalul Județean), jud. Bihor 
Tel.: 0259 267 817 

Mobil: 0736 645 214 
E-mail: office@atomedicalvest.ro 

CLUJ NAPOCA  
str. Nicolae Pascaly, nr. 5, Spațiu Comercial nr.2, Bloc S2 (între Centrul Medico-

Chirurgical Interservisan Gheorgheni și Farmacia Richter), jud. Cluj
Tel.: 0264 702 814 

Mobil: 0720 535 196 
E-mail: office.cluj@atomedicalvest.ro 

CRAIOVA 
Bld. 1 Mai, nr.30, fost Bld. Maresal Ioan Antonescu nr. 56 

(lângă Policlinica Centrală Vlăescu), jud. Dolj
Tel.: 0251 708 166 

Mobil: 0720 535 188 
E-mail: office.craiova@atomedicalvest.ro 

HUNEDOARA 
str. George Enescu nr. 3, bl. 3, ap.1(vis-a-vis de pizzeria Roma), 

jud. Hunedoara 
Tel.: 0354 419 999 

Mobil: 0720 047 486 
E-mail: office.deva@atomedicalvest.ro

IAȘI 
Str Cloșca Nr. 10, Bl. C3, Parter (în spatele pizzeriei Mamma Mia de pe Bulevardul 

Ștefan cel Mare și Sfânt, lângă fosta Casă de Modă), Jud. Iași 
Tel.: 0232 234 772 

Mobil: 0745 474 466
E-mail: office.iasi@atomedicalvest.ro 

SATU MARE  
str. Gheorghe Lazăr nr. 1, ap. 28 (lângă Poliție, între Farmacie și Policlinica Veche), 

jud. Satu Mare 
Tel.: 0261 726 101 

Mobil: 0737 518 461
E-mail: office.satu-mare@atomedicalvest.ro  

ZALĂU 
str. Sfânta Vineri, nr. 22, bl. A11., sc. A, ap. 3, jud. Sălaj 

Tel.: 0260 610 233 
Mobil: 0737 518 456

E-mail: office.zalau@atomedicalvest.ro
 
 


