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Opornice in ortoze
Z našimi modernimi terapevtskimi opornicami in ortozami smo starejšim 
dali možnost, da ostanejo aktivni in mobilni tudi v zrelih letih. Zdravniki in 
fizioterapevti uporabljajo naše izdelke za preventivo, terapijo in kot pomoč pri 
zdravljenju po poškodbi.

Medicinske kompresijske nogavice
Prave kompresijske nogavice za vsa venska obolenja: VenoTrain
Medicinske kompresijske nogavice in hlačne nogavice zagotavljajo zdravljenje 
blagih do hujših venskih obolenj.  
Preizkušen po veljavnih RAL normah1 zagotavlja celoten asortiment izdelkov 
VenoTrain ustrezno medicinsko delovanje in prepričuje z zračnimi materiali, 
veliko izbiro barv in optimalnim prileganjem. V seriji in merah sta združena 
terapevtska raba in najvišje udobje nošenja.

Vložki in čevlji
Bauerfeind je pri ortopedskih vložkih postavil standarde v Evropi s 
tradicionalnimi izdelki in inovativnimi koncepti vložkov, kot sta na primer 
TRIactive in ErgoPad. Terapevtski čevlji, ortoze za sproščanje pritiska in 
sistem za oskrbo stopala za paciente s težavami na stopalih dopolnjujejo 
izdelke za ortopedsko oskrbo stopal.

Meritvena tehnologija
Z naprednimi Bodytronic merilnimi sistemi ponuja Bauerfeind možnost 
posamezne prilagoditve opornic, medicinskih kompresijskih nogavic, vložkov 
in čevljev. To zagotavlja odlično lego, zelo udobno nošenje in popolno 
medicinsko delovanje – za kvalitativno kakovostno terapijo.

Bauerfeind je eden izmed vodilnih 

svetovnih proizvajalcev medicinskih 

pripomočkov, katerega izdelki 

močno pripomorejo k vzdrževanju ali 

obnavljanju zdravja ter izboljšanju 

dobrega počutja – za kakovostnejše 

življenje.

Bauerfeindovo strokovno znanje v 

tehnologiji in proizvodnji, z izkušnjami 

pridobljenimi skozi desetletja, z veliko 

inovativne energije je tradicija tovarne, 

katero vodi družina z globalno vizijo. 

Bauerfeindovi specialisti tesno sodelujejo 

z zdravniki, znanstveniki in razvijajo 

primeren izdelek od vsega začetka.  

Rezultati so patentirani, nagrajeni 

izdelki in storitve z »Made in Germany« 

kvaliteto.

Skrb za zdravje z izdelki in koncepti 
za kakovostnejše življenje

1  RAL Norma, veljavna za medicinske kompresijske nogavice RAL-GZ 387, vam zagotavlja medicinsko uporabo in 
označuje vašo sposobnost kompenzacije. Oznaka kakovosti je opravljena s strani medicinske družbe za označevanje 
kakovosti medicinskih kompresijskih nogavic (www.gzg-kompressionstruempfe.de).
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Opornice in ortoze
Kakovost do zadnje podrobnosti

Bauerfeind AG je ena izmed najbolj inovativnih tovarn 

na področju ortopedskih pripomočkov. 

To je rezultat stalnega inovativnega dela, trajno vzdrževane 

visoke kvalitete proizvodov in obenem vrhunske izobraženosti 

naših zaposlenih.

Bauerfeindovo poslanstvo je uporaba moderne tehnologije, ki 

naredi življenje aktivno in brez bolečine tudi v pozni starosti. 

Bauerfeindove terapevtske opornice in ortoze so postavile 

standard za medicinske pripomočke od samega začetka. 

Nudijo podporo pri okrevanju po poškodbi, pri degenerativnih 

spremembah ter operacijah in omogočajo nove nivoje 

mobilnosti. Bauerfeindovi visoki standardi kakovosti 

zagotavljajo odlično funkcionalnost izdelkov. 

Vse opornice in ortoze odgovarjajo predpisom zakona o 

medicinskih izdelkih in EU smernico o medicinskih izdelkih 

93/42/EWG. CE oznaka in certifi kat DIN EN ISO 13485 

zagotavljajo zanesljivo kakovost. Bauerfeindove izdelke večkrat 

odlikuje nagrajeni funkcionalen in dinamičen dizajn. Naši 

izdelki so preizkušeni po ekološkem standardu Öko-Tex 100. 
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...  Train

SecuTec... 

Visco...

...  Loc

SofTec/Spinova...

Opornice in ortoze
Inovativni koncepti za večjo mobilnost

              aktivne opornice

Ko težave s sklepi začnejo omejevati gibanje, aktivne Train opornice pomagajo ponovno vzpostaviti mobilnost.  
V skupini proizvodov pod imenom Train Bauerfeind nudi anatomsko oblikovane kompresivne opore z viskoelastičnimi 
profilnimi vložki. Aktivnost ni omejena, ravno nasprotno: Terapevtski učinek aktivnih opornic Train se izrazi ravno 
pri telesnih aktivnostih. Intermitentna masaža, kombinirana s kompresijo, do katere pride zahvaljujoč pletivu, 
stimulira cirkulacijo, izboljšuje izmenjavo produktov metabolizma in s tem pospešuje zdravljenje. Train aktivne 
opore je možno namestiti na vse pomembnejše sklepe. Materiali vrhunske kvalitete in izdelave, ki omogočajo dihanje 
kože, dodatno pripomorejo k optimalnemu občutku ugodja pri nošenju opore. 

                   funkcionalne ortoze

Primarni nalogi funkcionalnih ortoz sta ponovna vzpostavitev in vzdrževanje mobilnosti lokomotornega aparata.  
Predstavljajo pomemben temelj terapevtske oskrbe, saj ščitijo funkcijo gibalnih organov, njihovo mobilnost in 
 delujejo korektivno. Možna je njihova neposredna posttravmatska, postoperativna ali konzervativna uporaba pri 
 obnovi, čuvanju in zaščiti funkcionalnosti sklepov z degenerativnimi obolenji. Naš cilj je vzpostavitev najvišje 
 udobnosti nošenja, zato se pri proizvodnji ortoz uporabljajo izključno materiali vrhunske kakovosti. Te funkcionalne 
ortoze lahko zagotavljajo optimalno medicinsko oskrbo kolena in hrbtenice.

               viskoelastični vložki

To skupino proizvodov označujejo viskoelastični vložki, ki se uporabljajo izključno na področju oskrbe stopal.   
Delujejo sproščujoče, blažijo bolečino in razporejajo pritisk. Odvisno od njihove funkcije zahvaljujoč različnim 
 dimenzijam ter uporabi materialov različnih trdot in oblik, Visco proizvodi pokrivajo širok spekter indikacij na 
 področju oskrbe stopal.

            stabilizacijske ortoze

Skupina proizvodov Loc zajema tako ortoze kot opornice. Izdelki te skupine so osredotočeni na stabilnost.  
Izraz stabilnost karakterizira njihove osnovne značilnosti: olajšujejo, podpirajo in stabilizirajo. Na ta način se v 
funkcionalnem smislu pomembno razlikujejo od Train aktivnih opornic, pri katerih je osnovni poudarek na konceptu 
kompresivne terapije. Pri vseh Loc izdelkih do izraza pridejo podporni elementi, kot so kovinski ali plastični vstavki 
oz. moderni, zračni materiali. Tako kot Train aktivne opornice tudi stabilizacijske ortoze Loc omogočajo medicinsko 
oskrbo vseh pomembnejših sklepov.

                                multifunkcijske ortoze

Multifunkcijske ortoze iz skupine proizvodov SofTec/Spinova so Bauerfeindovi tehnološko najsodobnejši 
proizvodi. Ta del proizvodnega programa zavzema izključno ortoze, ki prednjačijo s svojo konstrukcijo in raznolikostjo 
uporabe. SofTec/Spinova multifunkcijske ortoze na najboljši možen način odgovarjajo na zahteve moderne medicinske 
oskrbe. Zaradi njihovega inovativnega koncepta delovanja, tehnologije izdelave in dizajna te ortoze zadovoljujejo 
najrazličnejše zahteve oskrbe. Pri rupturi križnih vezi je na primer mogoče uporabiti SofTec Genu. Tu pride do izraza 
kombinirano delovanje dobro premišljenih detajlov, kot so vektorsko orientirano pletivo, tehnično inteligentni 
sklepi in viskoelastični profilirani vložki. Obenem so dinamične lastnosti ortoze prav tako dobro uravnovešene kot 
stabilizacijske mere. Na tej osnovi SofTec Genu ustvarja optimalne pogoje za hitro in uspešno terapijo.
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 Train Loc SecuTec SofTec/Spinova Visco
 Aktivne Stabilizacijske Funkcionalne Multifunkcijske  Viskoelastični 
 opornice ortoze ortoze ortoze vložki
Stopalo AchilloTrain®     6
 AchilloTrain® Pro     7
 MalleoTrain®     8
 MalleoTrain® S     9
 MalleoTrain® S open heel    10
 MalleoTrain® Plus     11
  AirLoc®    12
  MalleoLoc®    13
  CaligaLoc®    14
  ValguLoc®    15
  ValguLoc® II    16
     ViscoHeel® 17
     ViscoSpot® 18
     ViscoBalance® 19
     ViscoPed® 20
Koleno/kolk/ GenuTrain®     21
stegno GenuTrain® P3     22
 GenuTrain® A3     23
 GenuTrain® S     24
 GenuTrain® S Pro     25
 MyoTrain®     26
    SofTec® Genu  27
    SofTec® OA  28
    SofTec® Coxa  32
   SecuTec® Genu   29
   MOS-Genu®   30
  GenuLoc®    31
Hrbtenica DorsoTrain®     33
 LumboTrain® (Lady)     34
  LordoLoc®    35
  SacroLoc®    36
  LumboLoc®    37
  LumboLoc® Forte    38
   SecuTec® Dorso   39
    Spinova® Support Plus 40
    Spinova® Unload Plus 42
    Spinova® Immo  43
    Spinova® Immo Plus  44
    SofTec® Dorso  46
Roka ManuTrain®     47
  ManuLoc®    48
  RhizoLoc®    49
  ManuRhizoLoc    50
Komolec  EpiPoint®    51
 EpiTrain®     52
Rama OmoTrain®     53

 OmoTrain® S     54

 Vodnik po indikacijah     55
 Napotki za večja naročila    60
 Večja naročila     61
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AchilloTrain®

       

Na vstavku 
Ahilove tetive

Velikost  1 2 3 4 5  Št. naroč.
Obseg gležnja v cm  17-19 19-21 21-23 23-25 25-27  110110130*0+0°

*1 = naravna, *7 = črna, *8 = titan, +6 = desna, +7 = leva, °= velikost                

Značilnosti

• Visoko elastično pletivo iz 
raztegljivega, zračnega materiala 
omogoča učinkovito kompresijo in 
visoko udobje nošenja.

• Aktivna opornica je oblikovana 
anatomsko in tako zagotavlja visoko 
udobje nošenja.

• Vgrajen vložek tetive je viskoelastičen 
in anatomsko oblikovan.

• Vsebuje v opornico vgrajeno petno 
blazinico, ki jo je možno odstraniti.

• Priložena je dodatna petna blazinica 
za izenačevanje razlike v dolžini nog.

Delovanje

• Paraahilarno postavljen profilni vložek 
deluje razbremenilno in pri gibanju 
doseže lokalni masažni efekt. Na ta 
način je izboljšan lokalni metabolizem 
in zmanjšani edemi.

• Petna povišica (cca. 6 mm) deluje 
razbremenilno na Ahilovo tetivo.

• S svojim vplivom na propriocepcijo 
deluje na izboljšanje koordinirane 
mišične funkcije.                  

Indikacije

• Ahilodinija (tendinosis, paratendinitis, 
subahilarni burzitis, [Haglundova 
peta])

• Kronična, posttravmatska ali 
postoperativna razdraženost, npr. pri 
rupturi ahilove tetive

Aktivna opornica za razbremenitev Ahilove tetive  
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AchilloTrain® Pro

       

Na privzdignjeni 
frikcijski blazinici Ahilove 
tetive

Velikost  1 2 3 4 5  Št. naroč.
Obseg gležnja v cm  17-19 19-21 21-23 23-25 25-27  110110510*000°

*1 = naravna, *7 = črna, *8 = titan, °= velikost                

Indikacije

• Ahilodinija (tendinosis, paratendinitis, 
subahilarni burzitis, [Haglundova 
peta])

• Kronična, posttravmatska ali 
postoperativna razdraženost

• Vnetni procesi na ahilovi tetivi

Značilnosti

• Nova viskoelastična blazinica je na 
notranji strani prepletena z rahlimi 
vozliči in vzdolžnimi vdolbinami, ki 
stimulirajo propriocepcijo. Zgornja 
tretjina tetive in mišično-tetivni 
prehod s tamkajšnjimi živčnimi končiči 
(receptorji) sta stimulirana s strani 
dveh krilnih nastavkov blazinic.

• Viskoelastično pletivo z vdelanimi 
raztegljivimi conami v ventralnem 
področju goleni olajša pacientu 
aplikacijo in snemanje opornice.

• Po potrebi je priporočena uporaba 
viskoelastične petne povišice z 
oddajanjem impulzov.

• Kratko tkivo na področju stopala 
preprečuje pritiskanje na 5. 
stopalnico.

• Aktivna opornica je oblikovana 
anatomsko in tako zagotavlja odlično 
prileganje in visoko udobje nošenja.

Delovanje

• Trajna izmenjava kompresije in 
dekompresije (podobno frikcijski 
masaži), ki jo pospešujejo integrirani 
vozliči, pospešuje celjenje, vzdolžne 
vdolbine pa odvajanje edemov.

• Istočasno proprioceptivna stimulacija 
živčnih končičev na mišično-tetivnem 
prehodu izboljšuje mišično funkcijo. 
Kvaliteta senzomotorike je pozitivno 
stimulirana, ravno tako nevromišični 
kompleks. To vodi do sinhronizacije 
mišične aktivnosti.                      

Aktivna opornica s privzdignjeno frikcijsko blazinico  
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MalleoTrain®

Velikost 1 2 3 4 5 6 Št. naroč.
Obseg gležnja v cm 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 110111020*0+0°

*1 = naravna, *7 = črna, *8 = titan, +6 = desna, +7 = leva, °= velikost   Serijske velikosti primerne od pribl. 10 let
Po meri:Točni meritveni točki prosimo poiščite v merilnem bloku s podrobnostmi. 
Izdelek, narejen po meri, je na voljo v naravni in sedaj tudi v barvi titana.                  

Vložki, naravnani 
na notranji in zunanji 
strani gležnja

Aktivna opornica za stabilizacijo mišic skočnega sklepa  

Indikacije

• Kronična, postoperativna in 
posttravmatska razdraženost, npr. po 
distorzijah

• Izlivi sklepa in otekline pri artrozi in 
artritisu

• Tendomiopatija

• Šibkost ligamentov

Značilnosti

• Visoko elastično pletivo iz 
raztegljivega, zračnega materiala 
omogoča učinkovito kompresijo in 
visoko udobje nošenja.

• Dva viskoelastična profi lna vložka sta 
anatomsko oblikovana in uravnana.

• Obrobje z zmanjšano kompresijo 
preprečuje stiskanje.

• Anatomsko oblikovano pletivo 
omogoča prileganje opore.

Delovanje

• Dozirano stiskanje pospešuje 
resorpcijo edemov, izlivov in 
hematomov.

• S pomočjo vložkov je pritisk opornice 
porazdeljen iz vidnih maleol na 
obdajajočo mehko tkanino.

• Pri gibanju je dosežena intermitentna 
kompresija, ki izboljšuje cirkulacijo na 
področju sklepne kapsule in tetivnih 
narastišč.

• Vpliv na senzomotoriko doprinese 
k aktivni stabilizaciji skočnega sklepa.                            
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MalleoTrain® S

Velikost 1 2 3 4 5 6 Št. naroč.
Obseg gležnja  v cm    17-19 19-21 21-23   23-25 25-27         27-29                                 1100111120*0+0  °  *7 =črna, *8 = titan, +6 = desna, +7 = leva, °= velikost    Serijske velikosti primerne od pribl. 10 let
 

Aktivna opornica za povišano stabilnost in 
sigurnost skočnega sklepa med gibanjem

 Indikacije 

 • Insuficienca ligamenta

• Postoperativna rehabilitacija

• Lažje distorzije

• Supinacijska profilaksa tudi pri 
športnih aktivnostih

   

 Značilnosti 

 • Aktivna opornica s kvalitetami 
skočnega sklepa in funkcionalnostjo 
lepljive obveze.

 • Stabilizacija vseh nivojev gibljivosti 
skočnih sklepov s 3-stopenjskim 
sistemom pasov (elastični, neelastični, 
delno elastični). 

 • Uzdica povezuje stopalo z distalno 
golenjo v obliki vertikalne osmice. 

• Pletivo je izredno elastično, zračno in 
prepustno za vlago in tako zagotavlja 
delujočo kompresijo in zelo udobno 
nošenje.

 Delovanje

  • MalleoTrain S deluje z istim 
mehanizmom kot funkcionalna lepljiva 
obveza in je koži prijazna. 

 • Ojačitev taktilnega kožnega draženja 
med vsakim gibom izboljša nezavedno 
kontrolo gibanja v skočnem sklepu. 

• Jakost uzdice je enakomerno 
prilagodljiva z ježkom in pri tem ne 
omejuje normalnega gibanja.

• »Osmica« stabilizira in ščiti skočni 
sklep. 

Navoj delno 
elastičnega sistema 
pasov iz osmice
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MalleoTrain® S open heel

Velikost 1 2 3 4 5  Št. naroč.
Obseg gležnja  v cm   17-19 19-21 21-23   23-25 25-27     110111500*0+0°    *1 =naravna, *8 = titan, +6 = desna, +7 = leva, °= velikost    Serijske velikosti primerne od pribl. 10 let
 

Aktivna opornica z izrezom za peto za povišano stabilnost in 
sigurnost skočnega sklepa med gibanjem

 Indikacije 

 • Insuficienca ligamenta

• Postoperativna rehabilitacija

• Lažje distorzije

• Supinacijska profilaksa tudi pri 
športnih aktivnostih

• Preprečevanje 

 Značilnosti 

• Odprta peta za izboljšan občutek na 
tleh. Razvita je bila posebej za ples, 
telovadbo ali borilne veščine. 

 
• Aktivna opornica s kvalitetami 

skočnega sklepa in funkcionalnostjo 
lepljive obveze.

 • Stabilizacija vseh nivojev gibljivosti 
skočnih sklepov s 3-stopenjskim 
sistemom pasov (elastični, neelastični, 
delno elastični). 

 • Uzdica povezuje stopalo z distalno 
golenjo v obliki vertikalne osmice. 

• Pletivo je izredno elastično, zračno in 
prepustno za vlago in tako zagotavlja 
delujočo kompresijo in zelo udobno 
nošenje.

 Delovanje

  • MalleoTrain S open heel deluje z istim 
mehanizmom kot funkcionalna lepljiva 
obveza in je koži prijazna. 

 • Ojačitev taktilnega kožnega draženja 
med vsakim gibom izboljša nezavedno 
kontrolo gibanja v skočnem sklepu. 

• Jakost uzdice je enakomerno 
prilagodljiva z ježkom in pri tem ne 
omejuje normalnega gibanja.

• »Osmica« stabilizira in ščiti skočni 
sklep. 

Navoj delno 
elastičnega sistema 
pasov iz osmice
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MalleoTrain® Plus

Velikost 1 2 3 4 5 6 Št. naroč.
Obseg gležnja v cm 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 11011120080+0°

+6 = desno, +7 = levo, °= velikost   Serijske velikosti primerne od pribl. 10 let
              

Iz 8 obratov 
razvit delno elastični 
sistem pasov

Indikacije

• Kronična, posttravmatska ali 
postoperativna draženja mehkega 
tkiva na področju skočnega sklepa

• Zgodnjefunkcionalna terapija natega 
ligamentov sklepne kapsule zgornjega 
oz. spodnjega skočnega sklepa

• Insuficienca ligamenta

• Supinacijska profilaksa, zlasti pri 
športnih aktivnostih

• Postoperativna rehabilitacija

Značilnosti

• Aktivna opornica s kvalitetami 
skočnega sklepa in funkcionalnostjo 
lepljive obveze.

• Stabilizacija vseh nivojev gibljivosti 
skočnih sklepov s 3-stopenjskim 
sistemom pasov (elastični, neelastični, 
delno elastični).

• Uzdica povezuje stopalo z distalno 
golenjo v obliki vertikalne osmice.

Delovanje

• MalleoTrain Plus deluje z istim 
mehanizmom kot funkcionalna lepljiva 
obveza.

• Ojačitev taktilnega kožnega draženja 
med vsakim gibom izboljša nezavedno 
kontrolo gibanja v skočnem sklepu.

• Jakost uzdice je enakomerno 
prilagodljiva z ježkom, ne da bi pri tem 
omejila normalno gibanje.

• Vložki, ki so vgrajeni medialno in 
lateralno, so tesno obdani z uzdico 
osmice in tako ustvarjajo dodatno 
stabilnosti.

• MalleoTrain Plus razvija vaše kvalitete 
za preventivo poškodb in rehabilitacije 
predpoškodovanega sklepa.                      

Aktivna opornica za povišano stabilnost in lego skočnega sklepa.
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AirLoc®

        Št. naroč.
Na voljo v univerzalni velikosti        12013031080+00

+6 = desno, +7 = levo        

Elastični sistem za 
fi ksacijo

Vitka plastična 
školjka

Indikacije

• Akutne poškodbe ligamentov sklepne 
kapsule skočnega sklepa

• Kronične nestabilnosti ligamentov

• Postoperativna rehabilitacija

• Profi laksa recidiva

• Stabilizacija skočnega sklepa z 
omejitvijo pronacije in/ali supinacije

• Konzervativna terapija zlomov 
skočnega sklepa

• Frakture skočnega sklepa (Weber A)

Značilnosti

• AirLoc je stabilizacijska ortoza z novim 
elastičnim sistemom za fiksacijo. 
Ta omogoča optimalno posamezno 
prilagoditev širini stopala ter stopnji 
otekline.

• Plastična osnova je anatomsko 
oblikovana, tako da se optimalno 
prilega skočnemu sklepu.

• Aplikacija je zelo enostavna – 
namestitev poteka s štirimi posamezno 
nastavljivimi fiksacijskimi trakovi.

• Zračna blazinica na napihovanje 
omogoča zelo dobro prilagajanje 
ortoze na trenutno stanje otekline.

• Sistem AirLoc zagotavlja visoko 
stopnjo stabilizacije skočnega sklepa.

• Tanka oblika školjke ponuja prednosti 
pri nošenju obuval.

• AirLoc ima univerzalno velikost in je 
na voljo za levo in desno stopalo.

Delovanje

• Ortoza izboljšuje senzomotoriko in 
tako funkcionalno preprečuje zvin 
stopala.

• Ortoza stabilizira lateralne ligamente 
sklepne kapsule, predvsem v 
kombinaciji z obutvijo.                                

Stabilizacijska ortoza za stabilizacijo skočnega sklepa  
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MalleoLoc®

Velikost 1=normalna 2=široka Št. naroč.
Širina pete <6 cm >6 cm 12013013080+0°

+6 = desno, +7 = levo, °= velikost            

Jezik stopala

Indikacije

• Zgodnje funkcionalno zdravljenje 
pri poškodbah zunanjih ligamentov 
gležnja (in lig. bifurcati)

• Postoperativna zaščita po obnovi šivov

• Kronična insufi cienca ligamenta

• Konzervativno zdravljenje težkih 
zlomov skočnega sklepa in pretrganih 
ligamentov

• Nateg ligamentov sklepne kapsule

• Preprečevanje distorzij, npr. pri 
športnih obremenitvah

Značilnosti

•  Optimalna kakovost namestitve 
pri akutni oskrbi, brez potrebnega 
preoblikovanja. Po potrebi je mogoča 
individualna prilagoditev.

• Anatomska oblika v kombinaciji s 
krožnim sistemom fi ksacijskih trakov 
preprečuje supinacijo tudi brez čevljev 
in poleg tega deluje učinkovito.

• Specialna, mehka notranja blazinica 
omogoča zelo udobno nošenje.

• Nevromišični vpliv jezika stopala 
podpira aktiviranje vzdigovalke 
stopala in tako deluje proti supinaciji.

• Iz 8 obratov sestavljeni Velcro sistem 
pasov zagotavlja enostavno in hitro 
nameščanje ter dodatno udobje.

Delovanje

• Ortoza dosega stabilizacijo, ki deluje 
proti stranskemu klecanju stopala brez 
neprijetnega oviranja normalnega 
gibanja s celo nogo.

• MalleoLoc anterolateralno leži na 
sklepu in preventivno deluje na 
sprednji pomik talusa, ne da bi pri tem 
oviral prosto gibčnost stopala.

• Stopnja imobilizacije je zavoljo 
sistema pasov kontinuirano 
usklajevana in pri tem ne omejuje 
gibčnosti stopala in dorzalne 
ekstenzije.

• S pomočjo jezika stopala so podprti 
nevromišični vplivi, s tem pa je z 
mišičevjem aktivno stabiliziran skočni 
sklep.                                

Stabilizacijska ortoza za stabilizacijo skočnega sklepa  
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CaligaLoc®

Velikost  1  2  3  Št. naroč.
Številka čevljev  34-38  39-43  44-48  12013004080+0°

+6 = desno, +7 = levo, °= velikost                  

Podporna in 
imobilizacijska opornica

Stabilizacijska ortoza za delno imobilizacijo skočnega sklepa  

Indikacije

• Konzervativna oskrba pretrganih 
vezi na skočnem sklepu

• Postoperativna zaščita po obnovi šivov

• Začasna pomoč pri stabilizaciji 
pri posttravmatičnem Sinus-Tarsi 
sindromu in pri dekompenzirani 
nestabilnosti subtalarnega sklepa

• Stalna imobilizacijska podpora pri 
kronični nestabilnosti zgornjega 
in/ali spodnjega skočnega sklepa s 
kontraindikacijami za operativni poseg

Značilnosti

• CaligaLoc je rezultat nadaljnjega 
razvoja zanesljive MHH opornice.

• Anatomsko oblikovano plastično 
ogrodje je po potrebi mogoče 
termoplastično prilagoditi. 
Mehka sproščujoča blazinica prekriva 
notranjost lateralne školjke ortoze in 
skrbi za izredno udobno nošenje.

• Anatomsko oblikovan sistem trakov 
Velcro (ježkov) zagotavlja enostavno 
in hitro namestitev in dodatno udobje.

• Ortoza je pripravljena za krožni vnos, 
kot opornica v konfekcijskih čevljih ali 
kot nočna in imobilizacijska opornica 
brez čevljev.

Delovanje

• CaligaLoc preprečuje nefi ziološke 
stresne situacije v zgornjem in delno 
tudi spodnjem delu skočnega sklepa.

• Vgrajen pronacijski povišan predel 
razbremenjuje lateralne ligamente ter 
stabilizira in preprečuje supinacijo.                          
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ValguLoc®

Velikost  1  2  3  Št. naroč.
Številka čevljev  34-36  37-40  41-46  12013102080+0°

+6 = desno, +7 = levo, °= velikost                  

Imobilizacijska 
opornica

Stabilizacijska ortoza za korekturo palca  

Indikacija

• Hallux valgus – konzervativna in 
postoperativna oskrba

Značilnosti

• ValguLoc je imobilizacijska opornica 
za korekturo napačnega položaja 
palca.

• ValguLoc je anatomsko oblikovan in
zavoljo enostavne konstrukcije 
zagotavlja pacientu prijazno 
aplikacijo.

• Ježek omogoča enakomerno 
razporeditev korekturnega pritiska.

• ValguLoc je namenjen nošnji brez 
čevljev in ni primeren za hojo.

Delovanje

• Z uporabo manjše sile postavimo palec 
v aksialno raven položaj.

• ValguLoc korigira valgus položaj 
po principu treh točk in razteguje 
skrajšane strukture sklepne ovojnice 
oz. mehkih tkiv.

• Postoperativno lahko pomaga pri 
preprečevanju nastanka kontraktur 
(npr. nategov brazgotin) in palcu 
zagotavlja zanesljivo zaščito pred 
mehaničnimi vplivi.                      
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ValguLoc® II

        Št. naroč.
Na voljo v univerzalni velikosti        12013160050000            

Postopno 
limitirano 
pregibanje

Postopno 
limitirana 
ekstenzija

Stabilizacijska ortoza za korekturo palca

Indikacije

• Postoperativna oskrba po operaciji 
Hallux valgusa

• Konzervativno-funkcionalna terapija 
napačnega položaja palca

Značilnosti

•  Večdimenzionalen sklep
 –  Kot Hallux valgusa je nastavljiv glede 

na rezultat operativnega posega in 
je prilagojen na posamezno obliko 
stopala

 –  Nastavitev kota Hallux valgusa je 
pri pregibalnih in ekstenzijskih 
gibih ohranjena v nespremenjenem 
položaju

 –  Pregibanje/ekstenzija sta lahko za 
postoperativno oporo/imobilizacijo 
postopoma blokirani

 –  Razbremenitev pritiska na glavni 
sklep palca s ploščato konstrukcijo in 
skledasto anatomsko oblikovanje v 
ortoznem sklepu.

•   Vitka, oprijeta oblika ortoze omogoča 
nošenje tudi v širokih čevljih.

• Mehka podloga in anatomska oblika 
opore za dolgotrajno udobje pri 
nošenju.

•    Enostavno oblačenje in slačenje s 
ploščatimi ježki.

•   Termoplastični oporni material, ki se 
lahko izboči in tako prepreči otiščance.

Delovanje

• Postoperativna opora za imobilizacijo 
glavnega sklepa palca.

•  Zagotovitev rezultata operativnega 
posega (kot Hallux valgusa) v 
mobilizaciji.

• Korektura.                
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ViscoHeel®

Velikost 1 2 3 Št. naroč. N Št. naroč. K
Številka čevljev 25-32 33-40 41-47 1301700100000° 1301710100000°

°= velikost            

Anatomsko oblikovane 
petne blazinice

Indikacije

ViscoHeel® N

• Osteoartritis sklepov na nogi ter pri 
endoprotezah (blaženje sunkov)

• Ahilodinia – tendomiopatija

• Haglundova peta – delna 
razbremenitev

• Razlika v dolžini nog do 1 cm 
(izravnava)

• Težave z zadnjim delom stopala

ViscoHeel® K

• Varus ali valgus položaj pete

Značilnosti

• ViscoHeel je petna blazinica iz 
viskoelastičnega in koži prijaznega 
materiala.

• Petna blazinica ViscoHeel je klinaste 
oblike in oblikovana anatomsko.

• Pri različici ViscoHeel K je zgornja 
površina oblikovana tako, da se ob 
strani spušča.

Delovanje

• ViscoHeel zmanjšuje sunkovite 
obremenitve gležnjev, kolen in kolkov 
pa tudi hrbtenice.

• Petna blazinica poskrbi za občutno 
olajšanje mišicam in kitam v mečih.

• Zaradi mehke podloge je pritisk pod 
peto zmanjšan.

• ViscoHeel K je mogoče namestiti 
kot pronacijski vložek (lateralno 
dvigovanje) ali supinacijski (notranje 
dvigovanje) vložek.                              

Viskoelastična petna blazinica za razbremenitev mišic, 
tetiv in sklepov  
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ViscoSpot®

Velikost 1 2 Št. naroč. D+L Št. naroč. D Št. naroč. L
Številka čevljev 32-40 41-47 1301720100050° 1301720100060° 1301720100070°

°= velikost            

Petno kopito

Indikacije

• Trn v peti (insercijska tendopatija 
plantarne aponeuroze)

• Osteoartritis sklepov na nogi ter pri 
endoprotezah (blaženje sunkov)

• Ahilodinia – tendomiopatija

• Haglundova peta – delna 
razbremenitev

• Razlika v dolžini nog do 1 cm 
(izravnava)

• Težave z zadnjim delom stopala

Značilnosti

• ViscoSpot je viskoelastična petna 
blazinica z anatomsko oblikovano 
mehko podlogo.

• Z zvezdasto oblikovanim zasidranim 
spojem je omogočen gladek prehod iz 
trdnejšega v mehkejši material in s tem 
znižan pritisk na robovih.

• ViscoSpot lahko uporabimo na eni nogi 
(z izenačevalno blazinico za drugo 
stran) ali na obeh nogah.

Delovanje

• Na področju tako imenovanega trna 
v peti je položen mehak material 
(modra točka), ki povzroči namensko 
razbremenitev pritiska.

• ViscoSpot zmanjšuje sunkovite 
obremenitve gležnjev, kolen in kolkov 
pa tudi hrbtenice.                            

Viskoelastična petna blazinica za zdravljenje trna v peti  
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ViscoBalance®

Velikost 1 2 3 4 Št. naroč.
Višina 3 mm 33-35 36-39 40-43 44-47 1301741005000°
Višina 5 mm 33-35 36-39 40-43 44-47 1301742005000°
Višina 10 mm 33-35 36-39 40-43 44-47 1301743005000°

°= velikost                                    

3 različne 
višine

Indikacije

• Razlika v dolžini nog

• Težave z Ahilovo tetivo
(Ahilodinia)

Značilnosti

• ViscoBalance je petna blazinica 
za izravnavo dolžine nog iz 
viskoelastičnega in koži prijaznega 
materiala.

• Izravnava dolžine nog je mogoča 
v štirih velikostih in treh različnih 
višinah, 3 mm, 5 mm in 10 mm.

• ViscoBalance blazinica ne drsi in je 
zato primerna za nošenje v prostem 
času ter pri športu in delu. Blazinica se 
lahko brez težav zamenja v drug čevelj.

Delovanje

• Statične težave s hrbtenico, kolkom in 
kolenom se lahko izboljša s korekcijo 
razlike dolžine.

• ViscoBalance zmanjšuje sunkovite 
obremenitve gležnjev, kolen in kolkov 
pa tudi hrbtenice.                    

Viskoelastična petna blazinica za izravnavo dolžine nog  
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ViscoPed®

Vložki, primerni za dolga stopala

Viskoelastični vložki za zmanjšanje obremenitve stopala  

Indikacije

• Plantarna bolečina zaradi pritiska

• Deformacija sprednjega dela stopala in 
konic prstov

• Za porazdelitev pritiska pri lokalnem 
pritisku na konice stopala

• Artralgija

Značilnosti

• ViscoPed so viskoelastični vložki, 
primerni za dolga stopala.

• ViscoPed vložki imajo podlogo za 
ploska stopala in rahlo vzdolžno bočno 
podporo.

• ViscoPed vložki ne drsijo in so primerni 
za nošenje v prostem času ter pri 
športu in delu.

Delovanje

• Viskoelastični vložki zmanjšujejo 
obremenitev na konicah stopala, 
predvsem na sprednjem delu in na 
področju pete.

• Mehka specialna podloga na področjih 
metatarzalnih kosti ter pete zmanjšuje 
obremenitev konic in lajša oz. 
odpravlja boleča draženja.

• ViscoPed zmanjšuje sunkovite 
obremenitve gležnjev, kolen in kolkov 
pa tudi hrbtenice.                          

Velikost 1 2 3 4 5 Št. naroč.
Številka čevljev 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 1301730000000°

°= velikost        
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GenuTrain®

1

2

Velikost 0 1 2 3 4 5 6 7 Št. naroč.
1 Obseg v cm spodaj   25-28 28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46     46-49 

110412050* 00°  
2 Obseg v cm zgoraj 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56       56-59

*1 = naravna, *7 = črna, *8 = titan, °= velikost      Serijske velikosti primerne od pribl. 12 let
0 = brez silikonske obloge, 9 = s silikonsko oblogo

Po meri: Točni meritveni točki prosimo poiščite v merilnem bloku s podrobnostmi. 
Izdelki, narejeni po meri, so na voljo v naravni in sedaj tudi v barvi titana.                        

Omega blazinica

Indikacije

• Draženja (tendomiopatije, pridružene 
ligamentoze, meniskopatija, 
osteoartritis, artritis, kronična, 
posttravmatska in postoperativna 
stanja)

• Nagnjenost k nestabilnosti

• Vrnitev stanja izliva sklepa

Značilnosti

• Nova Omega blazinica:
Vgrajena viskoelastična obročasta 
blazinica, ki obdaja pogačico in z 
dvema točkama pritiska na distalen del 
blazinice z dvema stranskima krilcema 
v višini meniskusov.

• Nov koncept pletiva: zelo elastična, 
zračna in prepustna za vlago 
zagotavlja odlično udobje nošenja.

• Nov še posebej mehak in tanek 
pleteninast predel na zadnji strani 
kolena.

• Anatomsko oblikovano pletivo za 
optimalno prileganje in zanesljivo 
namestitev.

• Obrobje z zmanjšano kompresijo 
preprečuje stiskanje.

• Nov vgrajen pripomoček za oblačenje 
olajša nameščanje opornice.

Delovanje

• Omega blazinica prerazdeljuje 
in prenaša pritisk iz pogačice na 
obdajajočo mehko tkanino.

• Gibanje kolenskega sklepa preko 
deformiranega obročka blazinice 
masira parapatelarna mehka tkiva.

 
• Kompresijski in masažni učinek 

opornice pospeši resorpcijo edemov in 
izlivov in pripomore k lajšanju bolečin.

• Pritisne točke Omega blazinice 
izvajajo pritisk na infrapatelarna 
(Hoffajeva) maščobna telesa. Delujejo 
razbremenjujoče in zmanjšujejo 
bolečino na retropatelarnem območju.

• Stranska krilca Omega blazinice 
dosegajo sprednje predele meniskusov 
in z izmenjujočo kompresijo prispevajo 
k lajšanju bolečine.

• Kompleksna stimulacija 
proprioceptorjev s pomočjo opornice 
deluje pozitivno na  senzomotoriko 
in s tem na zanesljivo uravnavanje 
mišičevja.

              

Aktivna opornica za razbremenitev in stabilizacijo kolenskega sklepa  
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GenuTrain® P3

1

2

Velikost  1 2 3 4 5 6 Št. naročila
1 O bseg v cm spodaj   28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46      

110414030* +0°   
2 O bseg v cm zgoraj   39–42 42-45 45-48 48-51 51-54 54-57       

*1 = naravna, *7 = črna, *8 = titan, +6 = desno, +7 = levo, °= velikost 
0 = brez silikonske obloge, 9 = s silikonsko oblogo (samo titan) 

Po meri: Točni meritveni točki prosimo poiščite v merilnem bloku s podrobnostmi.  Izdelek po meri samo v naravni barvi. 

Aktivna opornica kolenskega sklepa za izboljšanje položaja pogačice

Blazinica pogačice z nastavljivo regulacijsko zankoDetonizacijska blazinica

 Indikacije 

  • Femoropatelarni bolečinski sindrom 
(hondropatija, hondromalacija)  

 • Lateralizacija pogačice (tendenca 
luksacije)

  • Postoperativno, npr. polateralno 
 olajšanje po pooperativnem posegu

  • Patelarni tendonitis (skakalčevo koleno)

• Nagnjenje k nestabilnosti 

• Bolečina v prednjem delu kolena

• Visok patelarni nivo

• Sindrom iliotibialnega trakta/ 
anteriorni tibialni sindrom

Značilnosti

• Koncept pletiva Train: posebej 
raztegljiv, zračen in prepusten za vlago, 
zagotavlja odlično udobje pri nošenju, 
zlasti na območju kolenske jamice.

• Koži izjemno prijazno tkanje prekriva 
kritično območje kolenske jamice.

• Stranski šiv preprečuje točkovni pritisk 
na območju kolenske jamice.

 • Anatomsko oblikovana blazinica 
skrbi za zmanjšano težo opornice. 
Zagotavlja pravilen položaj in zvišuje 
udobje nošenja.

• Regulacijska zanka vodi preko 
lateralnega roba pogačice in omogoča 
samodejno nastavljanje.

• Na distalnem delu pogačice sta dve 
frikcijski točki.

• Proksimalni del pogačice sega do 
mišično-tetivnega prehoda mišice 
vastus medialis. 

• V predelu izreza blazinice za pogačico 
je vtkano pletivo v obliki polmeseca.

• Lateralno na zgornjem robu opornice 
leži blazinica za sproščanje (svetovna 
novost).

Delovanje 

• Zunanje stiskanje pospešuje resorpcijo 
edemov in izlivov. Propriocepcija je 
izboljšana in podpira stabilizacijo 
sklepa.

• Mehka pletenina kolenske jamice skrbi 
za prijetno in udobno nošenje pri 
medicinsko učinkoviti kompresiji.

• Blazinica skupaj z nastavljivo 
regulacijsko zanko centrira pogačico. 
Preprečuje lateralno odnašanje 
pogačice.

• Po operativnem posegu nastavljiva 
regulacijska zanka zagotavlja 
pozitivne kirurške rezultate.

• Frikcijske točke delujejo 
razbremenjujoče in zmanjšujejo 
bolečino na retropatelarnem območju.

• Izmenično stiskanje opornice, skupaj s 
proksimalnim delom pogačice na mišici 
vastus medialis, zmanjšuje bolečino 
in spodbuja pretok. Propriocepcija 
je izboljšana in podpira stabilizacijo 
sklepa.

• Tkanje v predelu izreza za pogačico 
preprečuje nagibanje pogačice. 
Pogačica je tako podprta pri 
fi ziološkem gibanju.

• Detonizacijska blazinica s 
senzomotoričnim povratnim 
delovanjem iliotibialnega traktusa 
deluje rahlo sproščujoče na lateralni 
patelarni retinakulum. Lateralni 
poteg na pogačico je tako zmanjšan. 
Pogačica je razbremenjena in bolečina 
zmanjšana.
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GenuTrain® A3

1

2 Velikost  1 2 3 4 5 6 Št. naroč.
1 Obseg v cm spodaj  28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 

110412510*0+0°
2 Obseg v cm zgoraj  38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56 

*1 = naravna, *8 = titan, +6 = desna, +7 = leva, °= velikost                  

Blazinica pogačice 
s frikcijskimi conami

Indikacije

• Stanja razdraženosti mehkih 
delov kolenskega sklepa, zlasti 
pri osteoartritisu (kronično, 
posttravmatsko in postoperativno, 
pridružene ligamentoze in 
tendomiopatije)

• Gonalgija (boleče koleno) pri 
funkcionalni nestabilnosti kot 
posledica mišičnega neravnotežja

• Lateralizacija pogačice

• Varusna artroza

• Vrnitev stanja izliva sklepa

Značilnosti

• Train koncept pletiva: Posebej 
raztegljiv, zračen in prepusten za vlago 
zagotavlja odlično udobje nošenja, 
zlasti na območju kolenske jamice.

• Novo oblikovana blazinica obdaja 
tipične bolečinske predele in 
pomembne receptorske cone 
kolenskega sklepa.

• Viskoelastična blazinica ima na 
podaljških frikcijske cone, ki so 
prekrite z vozlički.

• Patelarna regulacijska zanka je 
pritrjena v območju blazinice.

• Zračno, anatomsko oblikovano pletivo 
zagotavlja odlično udobje nošenja.

• Dva stransko nameščena spiralna 
vstavka vzdržujeta napetost pletiva.

• Koži izjemno prijazno pletivo prekriva 
kritično območje kolenske jamice.

• Raztegljiva cona na spodnjem delu 
stegna olajšuje namestitev in slačenje 
opore.

Delovanje

• Kompresijski/dekompresijski učinek, ki 
nastane z gibanjem, podoben masaži 
s trenjem pospešuje redukcijo edema 
in resorpcijo izlivov. To pospešuje 
postopek zdravljenja in vodi k 
zmanjševanju bolečine v medialnem 
kapsularnem predelu.

• Stimulacija kožnih receptorjev in 
živčnih končičev na mišično-kitnem 
prehodu podpira nevromionalni krog. 
Ta vodi k sinhronizaciji in aktivaciji 
mišičevja. Mišica vastus medialis 
je zlasti stimulirana. Rectus kita je 
osvobojena.

• Vgrajeno korekturno vodilo preprečuje 
odnašanje pogačice.                                    

Aktivna opornica za oskrbo zapletenih poškodb kolena  
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GenuTrain® S

1

2 Velikost  1 2 3 4 5 6 Št. naroč.
1 Obseg v cm spodaj  28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 

110413040*0+0°
2 Obseg v cm zgoraj  38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56 

*1 = naravna, *7 = črna, *8 = titan, +6 = desna, +7 = leva, °= velikost                  

Stranske 
sklepne opornice

Aktivna opornica s stranskimi sklepnimi opornicami  

Indikacije

• Lahke do srednje nestabilnosti

• Gonartroza

• Artritis (npr. revmatoidni artritis)

Značilnosti

• Anatomsko oblikovane opornice je 
mogoče naknadno termoplastično 
preoblikovati in vstaviti v stranske 
kanale.

• Sklepni opornici sta dodatno učvrščeni 
s cirkularnima, neelastičnima 
trakovoma.

• Train Koncept pletiva: Posebej 
raztegljiv, zračen in prepusten za vlago 
zagotavlja odlično udobje nošenja, 
zlasti na območju kolenske jamice.

• Specialna tehnika pletenja tudi na 
področju kolenske jamice zagotavlja 
udobno nošenje.

• Obročast viskoelastičen profi lni vložek 
obdaja ter ščiti pogačico in olajšuje 
pravilno pozicioniranje opornice.

Delovanje

• Kombinacija sklepnih opornic 
in sistema pasov kolenski jamici daje 
pasivno podporo.

• Pozitivno vplivanje senzomotorike 
posreduje kolenski jamici več aktivne 
podpore.

• Z gibanjem kolenskega sklepa se 
spreminja oblika obroča, s čimer pride 
zaradi spreminjanja pritiska na mehka 
parapatelarna tkiva do masaže.

• Kompresijski in masažni učinek 
opornice pospeši resorpcijo edemov in 
izlivov.                            



25

GenuTrain® S Pro

1

2 Velikost  1 2 3 4 5 6 Št. naroč.
1 Obseg v cm spodaj  28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 

110413500*0+0°
2 Obseg v cm zgoraj  38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56 

*1 = naravna, *7 = črna, *8 = titan, +6 = desna, +7 = leva, °= velikost                  

Omejujoč 
sklep

Aktivna opornica z omejujočimi sklepnimi 
opornicami za stransko stabilizacijo

Indikacije

• Lahke in srednje nestabilnosti

• Gonartroza

• Artritis
(npr.revmatoidni artritis)

• Poškodbe meniskusa

Značilnosti

• Anatomsko predhodno oblikovane 
sklepne opornice je mogoče naknadno 
termoplastično preoblikovati in 
vstaviti v stranske kanale.

• Sklepne opornice delujejo omejujoče 
v 30°-60°-90°-pregibanju in 
20°-ekstenziji.

• Poleg tega dva krožna neelastična 
trakova okoli stegna in goleni dodatno 
fi ksirata sklepne opornice in skrbita za 
stabilizacijo kolenskega sklepa.

• Zelo elastično pletivo iz dihajočega 
materiala zagotavlja optimalno 
prileganje in veliko udobje med 
uporabo.

• Posebno mehko in nežno pletivo 
neguje občutljivo območje 
podkolenske kotanje.

• Okrogel viskoelastičen obroč blazinice 
obdaja in ščiti pogačico ter olajša 
pravilen položaj opornice.

Delovanje

• Omejitev sklepa omogoča omejevanje 
obsega gibanja kolenskega sklepa, ki 
spremlja terapijo.

• Kombinacija sklepnih opornic in trakov 
daje kolenskemu sklepu več pasivne 
opore in ga varno vodi v gibanje.

• Pozitiven vpliv senzomotorike aktivno 
daje kolenskemu sklepu več opore in 
ga dolgoročno stabilizira.

• Med gibanjem kolenskega sklepa se 
spreminja oblika obroča, s čimer pride 
zaradi spreminjanja pritiska na mehka 
parapatelarna tkiva do masaže, ki omili 
bolečino.

• Kompresijski in masažni učinek 
opornice pospeši resorpcijo edemov in 
izlivov.
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MyoTrain®

1

22

Velikost 1 2 3 4 5 6 7 Št. naroč.
1 Obseg v cm 32-35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 

1103250008000°
2 Obseg v cm 44-48 48-52 52-56 56-60 60-64 64-68 68-72

°= velikost          

Možnost namestitve: 
funkcijska blazinica in 
majhna akutna blazinica

Opornica za oskrbo poškodb stegenskih mišic  

Indikacije

• Poškodba stegenske mišice (zlasti 
za otrdele, pretegnjene in pretrgane 
mišice)

• Preprečevanje ponovnih poškodb

• Hematom stegenske mišice

• Podpora pri dodatni oskrbi poškodb 
mišic

Značilnosti

• Anatomsko oblikovano pletivo, 
silikonski rob in obrobje z zmanjšanim 
pritiskom, skrbijo za optimalno 
prileganje in odlično udobje nošenja.

• Obe blazinici (akutna in funkcijska) 
sta prosto odstranljivi, MyoTrain se 
lahko nosi tudi brez blazinic.

• Sistem Velcro pasov omogoča 
enostavno namestitev in odstranitev 
ter zagotavlja individualno odmerjeno 
kompresijo.

• Anatomsko oblikovano pletivo tudi 
brez pasov deluje proprioceptorično.

Delovanje

• MyoTrain deluje po principu, 
imenovanem mišična suspenzija 
(s kompresijo). 

• Takoj po poškodbi lahko priložena 
manjša akutna blazinica ciljno stiska 
in tako ustavi krvavitev ter omeji 
razširitev hematoma.

• Večja funkcijska blazinica stiska 
območje okoli poškodovanega mesta 
z namenom zmanjšanja nastajajočega 
edematoznega otekanja.

• Podolgovate brazde na zgornji 
strukturi blazinice pospešujejo limfno 
drenažo.

• MyoTrain regulira mišični tonus in 
preprečuje ponovitev poškodbe.                        
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SofTec® Genu

2

1

3

Velikost 1 2 3 4 5 6 Št. naroč.
3 Obseg v cm zgoraj 38-42 41-45 44-49 48-53 51-57 54-60
1 Obseg v cm sredina  29-32 32-35 35-38 38-41 41-44 44-47 122460010*0+0°
 2 Obseg v cm spodaj 28-32 31-35 34-38 36-40 39-43 42-46   
Zaščita sklepa je na voljo kot dodatek       12946011070000

*7 = črna, *8 = titan, +6 = desna, +7 = leva, °= velikost                

Stranske sklepne 
opornice z omejujočimi 
sklepi

Multifunkcionalna ortoza za stabilizacijo kolenskega sklepa  

Indikacije

• Ruptura prednje in/ali zadnje križne vezi
 – konzervativna terapija
 – pred- in postoperativna oskrba
 –  dolgotrajna rehabilitacija – športna 

terapija
 – kronična insufi cienca

• Težke in/ali zapletene nestabilnosti 
(travmatične, degenerativne, npr. 
»Unhappy triada«)

• Funkcionalne nestabilnosti, npr. 
okvare nevromišične funkcije

• Konzervativna, funkcionalna terapija 
pri poškodbi kolateralnih vezi

• Oskrba nestabilnega kolenskega sklepa
 – težka stopnja gonartroze
 – revmatoidni artritis – PCP
 –  endoprotetika – sekundarna 

rehabilitacija
 – travmatologija – posttravmatsko

• Za omejitev obsega gibanja kolenskega 
sklepa (npr. po posegu na meniskusih 
oz. implantaciji)

Značilnosti

• Pletivo je zračno in se tesno prilega 
nogi.

• Tesno prileganje pletiva k nogi 
preprečuje lokalno omejen pritisk in 
tako pospešuje aktivnost mišic.

• Anatomsko oblikovano pletivo 
sestoji iz predelov, ki so v eno smer 
neelastični in posebej stabilni.

• Štirje neelastični Velcro trakovi 
dosežejo stabilen cirkularni prenos 
pritiska.

• Stranske sklepne opornice iz aluminija 
so anatomsko oblikovane.

• Specialna ortozna sklepa se neodvisno 
eden od drugega prilagajata osrednji 
točki gibanja in tako upoštevata 
položaj posameznih vrtilnih osi 
kolenskega sklepa v tridimenzionalnem 
prostoru.

• Sklepi so v 10° razmakih omejeni za 
nameščanje pregibanja in ekstenzije.

• Blazinica zagotavlja enostavno in 
ustrezno pozicioniranje ortoze glede 
na nogo.

Delovanje

• Horizontalno neelastično pletivo, 
ki preprečuje drsenje, v kombinaciji 
s sklepnimi opornicami in trakovi 
omogoča stabilizacijo kolenskega 
sklepa na način 4-točkovnega sistema.

• Obenem pletivo zaradi svoje 
fl eksibilnosti mišičevju dopušča 
gibanje v ortozi.

• Tridimenzionalno prilagajanje ortoznih 
sklepov posamezni kompromisni vrtilni 
osi preprečuje delovanje za koleno 
nevarnih sil.

• Blazinica podpira ustrezno vodenje 
pogačice in deluje proti bolečini 
kolena v sprednjem delu.

• Pritisk pletiva in masažni učinek na 
pogačico pospešita resorpcijo edemov 
in izlivov.

 • Posebno pletivo deluje s stimulacijo 
proprioceptorjev pozitivno na 
senzomotoriko in s tem na uravnavanje 
mišičevja.                                                            
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SofTec® OA

2

1

3
Velikost 1 2 3 4 5 6 7 Št. naroč.
3 Obseg v cm zgoraj   41-45 44-49 48-53 51-57 54-60 57-63   60-66
  1 Obseg v cm sredina 32-35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 122468000*0+0°  
2 Obseg v cm spodaj   31-35 34-38 36-40 39-43 42-46 45-49 48-52

*7 = črna, *8 = titan, +6 = desna, +7 = leva, °= velikost                      

Duocentrični sklep 
povezuje karbonske 
opornice

Multifunkcionalna ortoza za razbremenitev medialnega predela kolena  

Indikacija

• Medialna gonartroza

Značilnosti

• Zaradi anatomsko oblikovanega 
dihajočega pletiva ortoza zagotavlja 
udobno nošenje in optimalno 
prileganje.

• Pletivo SofTec za mišičevje ponuja 
maksimalno aktivnost na največjem 
možnem gibalnem prostoru.

• Dve blazinici na proksimalnem in 
distalnem robu pogačice omogočata 
ustrezno lego ortoze.

• Dve patentni zadrgi olajšata 
namestitev.

• Štirje neelastični trakovi na stegnu in 
goleni omogočajo natančno možnost 
namestitve ortoze in jo zaščitijo pred 
rotacijskimi silami med gibanjem.

• Anatomsko oblikovani karbonski 
opornici je mogoče naknadno 
termoplastično oblikovati.

• Kopiti sta povezani z ekstremno 
zmogljivim ploščatim duocentričnim 
sklepom, ki omogoča zelo dobro 
distribucijo sile.

• S polnjenjem in praznjenjem zračne 
komore ima pacient možnost, da valgus 
pritisk prilagodi po svojih potrebah.

• Silikonske blazine na zgornji strani 
prekrivajo sistem zračne komore.

• Funkcijske elemente je za prilagoditve 
ali čiščenje s pomočjo ježkov mogoče 
na enostaven način vzeti iz pletiva.

Delovanje

• Funkcijski element s stabilnim 
sistemom pasov in pletiva glede na 
princip 3 točk razbremenjuje medialni 
del kolena.

• Glede na jakost bolečine lahko pacient 
sam dozira moč valgus pritiska.

• Pletivo s senzomotoričnimi mehanizmi 
aktivira mišice in tako stabilizira tudi 
kolenski sklep.

• Efekt opornice pospešeno zmanjša 
draženje mehkega tkiva, edematozna 
otekanja in izpah sklepov.                                    
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SecuTec® Genu

1

2

Velikost 1 2 3 4 5 6 Št. naroč.

1 Obseg v cm spodaj 28-32 31-35 34-38 36-40 39-43 42-46 

2 Obseg v cm zgoraj 38-42 41-45 44-49 48-53 51-57 54-60 12146140050+0°

           Povratna ortoza +6 = desno, +7 = levo, °= velikost                  

Nedrsna blazinica na 
 notranji strani pasuOmejujoči sklepi

Funkcionalna ortoza za stabilizacijo kolenskega sklepa  

Indikacije

• Nestabilnosti po rupturi prednje ali/in 
zadnje križne vezi (ACL/PCL)

• Po operativnem posegu (plastika) vezi

• Težke in/ali zapletene nestabilnosti 
(travmatične, degenerativne)

• Za omejitev obsega gibanja kolenskega 
sklepa (npr. po poškodbi stranskih 
vezi, posegu na meniskusih oz. 
zamenjavi)

• Konzervativna in postoperativna 
terapija po zlomu pogačice

Značilnosti

• SecuTec Genu je izjemno lahek.

• Tanek aluminijasti okvir je anatomsko 
oblikovan, ploščat in se nogi tesno 
prilega.

• Posebno ogrodje skrbi za enostavno in 
udobno geometrično nastavitev noge z 
ohranitvijo ravni sklepa.

• Specialno obdelana aluminijasta 
zlitina naredi okvir izjemno lahek, 
stabilen in dovzeten za oblikovanje.

• Ortozo je mogoče namestiti na koleno 
s sprednje strani.

• Fiziološke gibe sklepa je brez težav 
mogoče omejiti glede na terapevtske 
zahteve, v kolikor je ortoza na nogi. 
S 4-točkovno zaščito je sklep z dvema 
osema zelo stabilen.

• Sklepi so zelo kompaktni, zaščiteni 
pred umazanijo in niso nagnjeni.

• Notranja prevleka je zračna in koži 
prijazna, prevlečena z nedrsečim 
materialom, za čiščenje pa se jo da 
enostavno vzeti ven in nastaviti nazaj.

• Za prilagajanje na posamezno širino 
kolenskega sklepa (v primeru oteklin) 
služijo različno močne kondilarne 
blazinice.

• Kondilarni blazinici sta premični in 
preprečujeta iritacijo kože.

• Za enostavno prileganje k nogi se 
lahko zaponke na pasovih namesti 
v dveh položajih. Na straneh so 
premične, saj se tako pasovi bolje 
prilegajo zgradbi noge.

• Spodnjo zaponko pasu, ki je blizu 
sklepu, se lahko nastavi po višini, saj se 
tako prilagodi obliki goleni.

• Pri oskrbi zadnje križne vezi je 
potrebno proksimalni pas, ki je blizu 
sklepa, prestaviti ventralno. Pri oskrbi 
zapletene nestabilnosti je potrebno 
namestiti dodatni pas.

• Pregibanje in ekstenzijo je potrebno 
omejiti ločeno.

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

 (Ekstenzija:  10°, 20°, 30°, 45°)

Delovanje

• Kolenska ortoza ja osnovana na 
4-točkovnem principu.

• Toga konstrukcija okvirja preprečuje 
sprednji/zadnji »predalčen učinek« in 
stabilizira kolenski sklep proti varus/
valgus silam.

• Možne sile, ki preko ortoze ovirajo 
koleno so s pomočjo anatomsko 
oblikovanega okvirja z duocentričnimi 
sklepi zmanjšane na najmanjšo raven.                                                    
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 MOS-Genu ®

Velikost 1 2 3 4 5 Št. naroč./Short Št. naroč./Long
Maks. širina kolena v mm  85-95 95-105 105-115 115-125 125-135 12146604051+0° 12146604052+0°

+6 = desno, +7 = levo, °= velikost
Pri meritvi širine kolena naj ima pacient koleno flektirano na 30˚, s pomočjo MOS Goniometra preverite nastavitev kota. Poseg M-L 
širine kolena uspe v višini femurkondilov z MOS-Genu ortometrom (brez pritiska). Velikost ortoze se lahko odčita v okencu. Če je 
meritev na meji med dvema velikostma, vzemite v obzir stopnjo otekline ali atrofije in širino drugega kolena.

Daljša različica 
s snemljivim 
podaljškom

Indikacije

• Konzervativna terapija
 –  funkcionalna terapija poškodb 

križnih in kolateralnih vezi
 – težke in/ali zapletene nestabilnosti
 –  razbremenitev posameznih predelov 

pri varus- in valgusgonartrozi

• Postoperativna aplikacija MOS-Genu, 
kratka različica

 –  po operativnem posegu (plastika) 
vezi

 –  po posegu na meniskusih oz. 
implantaciji

• Postoperativna aplikacija MOS-Genu, 
dolga različica

 – po korektivni osteotomiji (Tibija)
 –  po zapleteni rekonstrukciji 

ligamentov
 –  v določenih primerih pri frakturah 

blizu kolenskega sklepa, 
implatantacijski kirurgiji in zaščiti

• MOS-Genu, dolga/kratka različica 
(s prekrižanim pasom)

 – Genu recurvatum

Značilnosti

• Okvir iz aluminija je oblikovan 
anatomsko in ga je po potrebi mogoče 
preoblikovati.

• Zgradbo okvirja je mogoče dobiti v 
daljši različici, to pa z odstranitvijo 
podaljška lahko skrajšamo na 
standardno dolžino.

• Podloga pod školjko je zračna in koži 
prijazna, preprečuje njeno drsenje in je 
pritrjena v varen položaj.

• Monocentrični sklep se orientira glede 
na osrednjo točko in ga je mogoče 
uravnavati po 10° korakih v smeri 
ekstenzije in pregibanja.

• Različno močni kondilarni blazinici 
služita za izravnavanje različnih 
stopenj otekline kolenskega sklepa.

• Poplietalni pas (dodatni pribor) je 
namenjen stabilizaciji pri zadnji 
nestabilnosti in Genu recurvatum.

Delovanje

• Kolenska ortoza ja osnovana na 
4-točkovnem principu in tako 
preprečuje sprednji »predalčen 
učinek«.

• Nastavitev varus/valgus omogoča 
prilagajanje na posamezno os noge 
in ciljno delno razbremenitev enega 
kolenskega predela oz. kolateralnih 
ligamentov.

• Zgradba okvirja stabilizira kolenski 
sklep proti varus/valgus silam, pri 
daljši različici s podaljšanim ročajem.

• Polpitealni trak razbremeni 
ortozna sklepa tako, da preprečuje 
hiperekstenzije.

• Dorzalni pritisk s pomočjo 
poplitealnega pasu deluje proti 
zadnjemu predalčnemu učinku.

• Možne sile, ki preko ortoze 
ovirajo koleno so s pomočjo 
anatomsko oblikovanega okvirja z 
monocentričnimi sklepi zmanjšane na 
najmanjšo raven.                                                  

Funkcionalna ortoza za stabilizacijo kolenskega sklepa  
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GenuLoc®

        Št. naroč.
Na voljo v univerzalni velikosti        12043200070000        

Aluminijasti 
opornici

Indikacije

• Predoperativno, postoperativno ali 
posttravmatsko obolenje, za začasno 
imobilizacijo kolenskega sklepa

• Konzervativna oskrba ob frakturah 
pogačice

Značilnosti

• Material nošenja je zračen in pralen.

• Trakovi za pričvrstitev omogočajo 
enostavno aplikacijo GenuLoc ortoze 
na svežo poškodbo kolenskega sklepa 
ali po operativnem posegu.

• Dve dorzalno vgrajeni in anatomsko 
oblikovani aluminijasti opornici 
dovoljujeta prilagajanje želenega kota 
kolena.

• Aluminijasti opornici sta naravnana na 
kot upogiba kolena 20°.

• Stranski sistem trakov zagotavlja 
posamezno prilagoditev na želen 
obseg noge.

• Stranska plastična vstavka napenjata 
material nošenja in se prilagajata kotu 
aluminijaste opornice.

Delovanje

• Opornica imobilizira nogo pod želenim 
kotom kolena.

• Blazinica v kolenski jamici izboljšuje 
udobje položaja in pravilen položaj 
ortoze na nogi.                        

Stabilizacijska ortoza za imobilizacijo kolenskega sklepa  
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SofTec® Coxa

Velikost 1 2 3 Št. naroč./kolenast sklep* Št. naroč./nekolenast sklep**
Obseg pasu v cm 75-95 95-115 115-135 1222524008000° 1222525008000°

°= velikost
* za ženske, ** za moške                

Tridelni medenični 
jermeni iz umetne 
mase

Monocentrični sklep za 
abdukcijo/addukcijo in 
pregibanje/ekstenzijo

Indikacije

• Stanje po luksaciji kolka

• Po vstavljenem umetnem kolku

• Po zamenjanem umetnem kolku

• Odstranitev glavice stegnenice 
(Girdlestonova situacija)

• Dvostopenjska revizija umetnega kolka

• Srednje težka do zelo težka artroza 
kolka

• Nestabilnost kolčnega sklepa

Značilnosti

• Zelo udobno nošenje zavoljo zračnih in 
koži prijaznih materialov.

• Ježki in ustrezni oprijemi za prste 
pacientom omogočajo udobno in 
enostavno nameščanje.

• Anatomsko oblikovani medenični 
jermeni, vgrajeni v pletivo, 
zagotavljajo enostavno in ustrezno 
pozicioniranje ortoze.

• Tridelni medenični jermeni se lahko 
z enostavnim principom vstavljanja 
prilagodijo na različne obsege.

• Deli pletiva in vlečni pasovi medenice 
in nog se lahko posamezno prilagodijo.

• Monocentričen sklep ortoze zagotavlja 
anatomsko ustrezno umestitev in 
omogoča optimalno oskrbo kolčnega 
sklepa.

• Geometrija sklepa omogoča nastavitev 
addukcije/abdukcije in pregibanja/
ekstenzije v ločenih korakih.

• Sklepi so v 10° razmakih omejeni za 
nameščanje pregibanja in ekstenzije 
med -10° in +90°. Abdukcijo in 
addukcijo se lahko enakomerno 
prilagodi med -6° in +6°. 

• Sklep je na voljo v ravni in ukrivljeni 
različici in je lahko uporabljen tako za 
oskrbo desnega, kot tudi levega kolka.

• Ortoza se lahko prilagodi tudi v 
ležečem položaju neposredno na 
bolniški postelji.

Delovanje

• Ortoza trdno fi ksira sklepno glavico v 
sklepni ponvici s kombinacijo 

 –  gotovega pozicioniranja medeničnih 
jermenov na predel medenice 

 –  posameznega prilagajanja stranskih 
prostorov stegnenice in 

 –  za indikacijo primernih adaptacij 
sklepa ortoze. 

• Večdimenzionalen, monocentričen 
sklep dopušča oskrbo posamezno 
potrebnih addukcijski ali abdukcijskih 
nastavitev in omejuje ekstenzijo ter 
pregibanje.

• Omejitev gibanja zagotavlja pozitivne 
kirurške rezultate.

• Izogibanje gibom, ki lahko vodijo k 
ponovni dislokaciji.              

Multifunkcionalna ortoza za stabilizacijo kolka
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DorsoTrain®

Velikost 1 2 3 4 Št. naroč./Short Št. naroč./Long
Velikost konfekcije 36-38/S 40-42/M 44-46/L 48-50/XL 1108455008100° 1108455008200°

°= velikost
Long  > 170 cm velikost telesa
Short < 170 cm velikost telesa

                  

Neelastične 
funkcijske cone

Anatomsko oblikovan 
 reklinator iz umetne snovi, 
ojačane s steklenimi vlakni

Indikacije

• Degeneracija/muskularna insufi cienca 
hrbtenice

• Osteoporoza

• Stabilne, osteoporozne frakture 
glavnine vretenc

Značilnosti

• DorsoTrain je ortoza za podporo in 
zravnanje položaja hrbtenice.

• V ortozo so paravertebralno integrirani 
35 cm dolgi vstavki iz steklenih vlaken 
(reklinator).

• Reklinator je oblikovan anatomsko in 
ga je po potrebi mogoče preoblikovati 
za posameznika.

• Največja svoboda gibanja.

• Udobno nošenje je doseženo z uporabo 
zračnih in koži prijaznih tekstilnih 
vlaken.

• Bodijev prilagodljivi in nežni material 
se optimalno prilega telesu, kar je eden 
od razlogov za izredno dober sprejem 
med pacienti.

• Dolga zadrga ter ležeča, spredaj 
všita zadrga omogočata enostavno 
oblačenje in slačenje bodija 
DorsoTrain.

Delovanje

• Delno upogljivi reklinator v povezavi 
z neelastičnimi funkcijskimi conami 
bodija podpirajo hrbtenico in 
korigirajo njen položaj.

• Pas okrog telesa omogoča pritisk 
na trebušno steno, ki ga je mogoče 
uravnavati.                            

Bodi s stabilizacijskim delovanjem  
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LumboTrain®
LumboTrain® Lady

Velikost 1 2 3 4 5 6 7 Št. naroč.
Obseg pasu v cm 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 130-145 1108410408000°

°= velikost            

Velikost 1 2 3 4 5 6 7 Št. naroč.
Obseg pasu v cm 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 130-145 1108411408000°

°= velikost            

LumboTrain®

LumboTrain® Lady

LumboTrain® 
Lady

Hrbtna 
blazinica

Perforirana 
 zadrga z 
zračnimi porami

Indikacije

• Akutni in kronični lumbalni sindrom

• Degenerativna obolenja ledvenega 
predela hrbtenice (npr. osteohondroza, 
spondilartroza, lumbalne deformacije, 
spondiloliza brez zdrsa vretenca)

• Postoperativno/posttravmatsko 
obolenje

• Konzervativno proti prolapsu

Značilnosti

• Anatomsko oblikovana aktivna 
opornica iz pletenine s posameznim 
prilagajanjem zagotavlja odlično 
udobje nošenja.

• Udobno in lahkotno nameščanje 
opornice zavoljo praktičnih ročnih 
zank.

• Povišana prepustnost zraka s 
perforirano zadrgo.

Aktivna opornica za stabilizacijo mišic 
ledvenega dela hrbtenice  

Delovanje

• Z viskoelastično frikcijsko blazinico 
aktivna opornica učinkuje na 
zmanjševanje bolečine ter napetosti 
in zaradi izboljšane propriocepcije 
aktivira mišični nadzor.                  
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LordoLoc®

Velikost 1 2 3 4 5 6 Št. naroč.
Obseg pasu v cm 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 1218500008000°

°= velikost          

Elastični pasovi za 
posamezno nastavljivo 
kompresijo

Indikacije

• Bolečinska stanja v predelu lumbalne 
hrbtenice

• Degeneracija/muskularna insufi cienca 
hrbtenice (srednje težka)

Značilnosti

• LordoLoc je lahka stabilizacijska 
ortoza za oskrbo ledvenega dela 
hrbtenice in lumbosakralnega prehoda 
z razbremenilnim in aktivacijskim 
delovanjem na mišičevje.

• Elastičen in zračen material se 
optimalno prilega anatomiji telesa in 
zagotavlja zelo udobno nošenje.

Delovanje

• Fleksibilnost vstavka na dorzalni strani 
ortoze je možno posamezno prilagoditi 
in dovoliti anatomsko ustrezno 
podporo področja, ki potrebuje oskrbo.

• Dodatna elastična pasova omogočata 
posamezno prilagoditev moči pritiska 
in s tem variabilno stabilizacijsko 
delovanje ortoze.                  

Stabilizacijska ortoza za razbremenitev ledvenega dela hrbtenice  
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SacroLoc®

Velikost 1 2 3 4 5  Št. naroč.
Obseg medenice v cm 70-85 85-100 100-115 115-130 130-145   1208416108000°

°= velikost              

Tanka zadrga Dvodelna frikcijska blazinica

Indikacije

• Obolenja ileosakralnega sklepa 
(ISG-sindrom, ISG-osteoartritis, 
ISG-nestabilnost)

• Blokada ileosakralnega sklepa 
(akutno in profilaktično)

• Mialgije in tendopatije v predelu 
medenice

• Nestabilnost medeničnega obroča, 
npr. simfizna ruptura in zrahljanje

• Strukturna motnja po spondilodezi 
v prehodu L5–S1

• Konzervativna oskrba ob frakturah 
medenice

Značilnosti

• Tanka in ploščata zadrga z rahlimi 
robovi za bolj udobno nošenje.

• Nov sistem velikosti za oskrbo 
od 70 do 145 cm obsega kolka – sedaj 
v 5 velikostih.

• Izboljšane široke in praktične ročne 
zanke za udobno in neutrujajočo 
namestitev. 

• Dvodelna frikcijska blazinica za zelo 
natančno delovanje.

• Kombinacija iz elastičnega in 
neelastičnega pletiva poleg 
funkcijskih pasov za posamezno 
prilagajanje stabilizacije.

• Anatomska oblika za izredno udobno 
nošenje in varen položaj.

• Visoka kompatibilnost s pacienti, 
ki ortozo želijo nositi nevidno pod 
obleko.

Delovanje

• Dvodelna blazinica pospešuje krvni 
pretok iz ligamentov in mišičevja s 
pomočjo frikcijske masaže.

• Proprioceptičen vnos izboljšuje mišični 
tonus.

• Ortoza stabilizira in razbremenjuje 
ileosakralni sklep in medenico 
s kombinacijo elastičnega in 
neelastičnega pletiva.

• S funkcijskimi pasovi je jakost 
stabilizacije prilagodljiva 
posamezniku.

              

Ortoza za stabilizacijo in razbremenitev medenice ter 
ileosakralnega sklepa
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LumboLoc

Velikost 1 2 3 4 5 6 Št. naroč.
Obseg pasu v cm 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 1218400308000°

°= velikost          

Dorzalno vgrajene paličice steznika

Stabilizacijska ortoza za razbremenitev ledvenega dela hrbtenice  

Indikacije

• Bolečinska stanja v predelu lumbalne 
hrbtenice

• Degeneracija/muskularna insufi cienca 
hrbtenice (srednje težka)

Značilnosti

• Anatomsko oblikovana ortoza iz 
pletenine s posameznim prilagajanjem 
zagotavlja zelo udobno nošenje.

• Udobno in lahkotno nameščanje ortoze 
zavoljo praktičnih ročnih zank.

Delovanje

• Stabilizacijska ortoza razbremenjuje 
hrbtenico zahvaljujoč posamezno 
nastavljivi jakosti stiskanja na 
trebušnem predelu.

• Anatomsko oblikovani vstavki, 
integrirani na zadnji strani steznika, 
podpirajo anatomsko pravilno držo na 
območju ledvenega stebra hrbtenice in 
dovoljujejo individualno nastavljanje 
brez težav.                    
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LumboLoc® Forte

Velikost 1 2 3 4 5 6 Št. naroč.
Obseg pasu v cm 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 1218403008000°

°= velikost          

LumboLoc® Forte

     
 Št. naroč. ledveni vložek Št. naroč. vložek za križnico
Na voljo v univerzalni velikosti         12184050050001 12184040050001  

  

LumboLoc® Forte Vložki

Lahkoten LPT 
sistem pasov Vložek za križnico Vložek za ledveni 

del hrbtenice

Indikacije

• Srednje težke lumboishialgije z 
lahko sedimentacijo pri protruzijah 
medvretenčnih ploščic/prolapsu

• Srednje težak radikularni, 
psevdoradikularni lumbalni sindrom

• Spondilolisteza I. stopnje

• Lumbalna deformacija srednje stopnje

• Stanje po operaciji medvretenčnih 
ploščic

Značilnosti

• Anatomsko oblikovana stabilizacijska 
ortoza iz pletenine s posameznim 
prilagajanjem zagotavlja udobno 
nošenje.

• Udobna in neutrujajoča namestitev 
ortoze z ročnimi žepki in LPT sistemom 
pasov (Low Power Tension) na 
funkcijskem pasu.

Delovanje

• Anatomsko oblikovani vstavki, 
integrirani na zadnji strani steznika, 
podpirajo anatomsko pravilno držo na 
območju ledvenega stebra hrbtenice in 
dovoljujejo individualno nastavljanje 
brez težav.

• Stabilizacijska ortoza razbremenjuje 
hrbtenico, zahvaljujoč posamezno 
nastavljivi jakosti stiskanja na 
trebušnem predelu.

• Nastavljiva funkcijska pasova 
omogočata posamezno prilagajanje 
distribucije sile z ozirom na stopnjo in 
intenzivnost ter podpirata delovanje 
vložka.

• Hrbtni vložek, nameščen na anatomsko 
ustreznem položaju, zagotavlja 
kontinuirano ploščato masažo hrbtnih 
mišic (vložek za ledveni del hrbtenice 
ali križnico). Stabilizacijska ortoza z 
vložkom tvori eno funkcionalno enoto.                            

Stabilizacijska ortoza za optimizacijo statike in 
razbremenitev hrbtenice  
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SecuTec® Dorso

Integrativen 
rešetkasti 
sistem

Anatomsko oblikovane 
paličice steznika

Velikost 1 2 3 4 5 6 Št. naroč.
Obseg pasu v cm 75-85 85-95 95-105 105-115 115-125 125-135 1218470008000°

°= velikost            

Indikacije

• Spondiloliza/spondilolisteza

• Diskektomija (prednji steber)

• Konzervativno proti prolapsu

• Osteoporoza

• Degeneracija/mišična insufi cienca 
hrbtenice

Značilnosti

• Anatomsko oblikovano pletivo 
zagotavlja optimalno prileganje.

• Sistem raztegljivih pasov LPT (Low 
Power Tension) omogoča prilagajanje 
distribucije sile na telo brez večjih 
naporov za pacienta.

• Udobno in neutrujajoče nameščanje 
ortoze zavoljo praktičnih prstnih zank.

• Zelo udobno nošenje zaradi zračnih in 
koži prijaznih tankih materialov.

Delovanje

• Sistem osmih do desetih paličic 
steznika, ki so krožno nameščene po 
hrbtu tvorijo konstruktivni rešetkasti 
sistem.  S pritiskanjem na trebušno 
votlino je dosežena razbremenitev 
ledvenega dela hrbtenice in opiranje se 
prenese tudi na spodnji del hrbtenice.

• Paličice steznika je mogoče tudi 
posamezno prilagoditi na anatomsko 
ustrezno obliko.                                

Funkcionalna ortoza za oporo od ledvenega do 
spodnjega dela hrbtenice  



Spinova® Support Plus
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NOVO 

Velikost 1 2 3 4 5 6 Št. naroč. Obseg pasu v cm   70-80 80-90 90-105   105-115 115-125 125-140    1228542100000°   °= velikost 

 Indikacije 

• Spondiloliza/spondilolisteza 
II stopnje 

 • Fasetni sindrom  

• Srednje težki (psevdo-) radikularni 
lumbalni sindrom/srednje težka 
lumboishialgija

  • Lumbalna spinalna stenoza 
(konservativno, postoperativno)

 • Frakture (ledveni del hrbtenice) 
razbremenitev sprednjega robu 
hrbtenice 

• Degeneracija/muskularna insufi cienca 
hrbtenice

• Po prolapsu (konservativno, 
postoperativno) 

• Diskektomija

• Postoperativno enodnevno/večdnevno 
(npr. spondilodeza)

• Osteoporoza  

   Značilnosti 

• Nova pasovna ortoza na sistemu 
pasov omogoča enostavno osnovno 
nastavitev posamezne širine obsega 
in terapevtsko zahtevane distribucije 
sile.

• Dovajanje sil glede na indikacijo 
neposredno na hrbtenico z izredno 
prilagodljivimi raztegljivimi pasovi.

• Vgrajene aluminjaste palice omogočajo 
prilagoditev hrbtnega nosilca Spinova 
glede na pacienta in indikacije.

 
• Elastični mrežasti material Spinova 

zagotavlja optimalno prileganje in 
izjemno udobno nošenje .

 • Anatomsko oblikovane korzetne palice 
se prilagajajo obliki posameznega 
telesa.  

 • Premostitvena blazinica se oblikuje 
glede na posamezno obliko hrbta. 
Notranja obloga ponuja zelo udobno 
nošenje. 

• Dvojni sprijemalni trak zapenjala 
trebušnega predela omogoča 
enostavno, anatomsko prilagoditev na 
obliko medenice.

  • Spinova zapenjalo trebušnega predela 
s fl eksibilno obrobo za izredno udobno 
nošenje tudi pri sedenju.

• Udobna in nenaporna namestitev za 
pacienta s sistemom raztegljivih pasov 
Spinova (vgrajen sistem škripčevja).

 Delovanje 

 • S kombinacijo Spinova mrežastega 
materiala, sistema raztegljivih pasov in 
premostitvene blazinice je hrbtenica 
stabilizirana in razbremenjena. Gibi, ki 
škodujejo hrbtenici, so omejeni. 

 • Nastavljivo zapenjalo na trebušnem 
predelu skupaj s sistemom raztegljivih 
trakov Spinova omogoča posamezno 
prilagajanje moči kompresije na 
trebušno votlino .

• Z dodatnimi trebušnimi blazinami je 
ojačan abdominalen pritisk na ledveni 
del hrbtenice.

Odstranljiva 
premostitvena blazinica

 Multifunkcijska ortoza za odmerjeno razbremenitev in podporo 
spodnjega dela hrbtenice z mobilizacijsko funkcijo 
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Multifunkcionalnost

 • Modularna struktura ortoze Spinova 
Support Plus omogoča vodeno terapijo 
glede na posamezno prilagodljivo 
dvostopenjsko shemo oskrbe .

 • 1. nivo: (Stabilizacijska faza)
 Za učinkovito postoperativno ali 

inicialno konzervativno korekturo 
segmenta se ortoza uporablja skupaj s 
premostitveno blazinico.   

 • 2. nivo: (Mobilizacijska faza)
 Z izboljšano mobilizacijo pri 

napredovalni fazi rekonvalescence se 
premostitvena blazinica odstrani in 
aluminijaste palice potegnejo ven iz 
hrbtnega nosilca Spinova. Korzetne 
palice, ki ostanejo v ortozi dosegajo 
zunanjo oporo.  

  

• Ponovna postavitev Spinova Support 
Plus je glede na indikacije vselej 
mogoča. 
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Spinova® Unload Plus NOVO

Velikost 1 2 3 4 5 6 Št. naroč./Short     Št. naroč./Long Obseg pasu v cm   70-80  80-90      90-105        105-115       115-125      125-140          1228543100100°      1228543100200°   °= velikost ;  Variante  :  Long > 170 cm velikost telesa,  Short  < 170 cm velikost telesa

 Indikacije 

• Spondiloliza/spondilolisteza 
I in II stopnje  

 • Fasetni sindrom  s hipermobilnostjo

• Najtežji (psevdo-) radikularni lumbalni 
sindrom/najtežja lumboishialgija

  • Lumbalna spinalna stenoza s parezami 
(konservativno, postoperativno)

 • Foraminastenoza, lateralna 

 • Frakture (ledveni del hrbtenice) 
razbremenitev zadnjega robu 
hrbtenice 

• postoperativno enodnevno/večdnevno 
(npr. spondilodeza)

  

 Značilnosti 

• Nova pasovna ortoza na sistemu 
pasov omogoča enostavno osnovno 
nastavitev posamezne širine obsega 
in terapevtsko zahtevane distribucije 
sile.

• Dovajanje sil glede na indikacijo 
neposredno na hrbtenico z izredno 
prilagodljivimi raztegljivimi pasovi.

• Vgrajene aluminijaste palice 
omogočajo prilagoditev hrbtnega 
nosilca Spinova glede na pacienta in 
indikacije.

 
• Elastični mrežasti material Spinova 

zagotavlja optimalno prileganje in 
izjemno udobno nošenje .

 • Premostitveni okvir se prilagaja obliki 
telesa. Aluminijasta prečka okvirja je 
prilagodljiva z orodjem. 

 • Dvojni sprijemalni trak zapenjala 
trebušnega predela omogoča 
enostavno, anatomsko prilagoditev na 
obliko medenice.

 
 • Enostavno odpiranje in zapiranje 

ortoze z žepi na zapenjalu .

• Spinova zapenjalo trebušnega predela 
s fl eksibilno obrobo za izredno udobno 
nošenje tudi pri sedenju.

• Udobna in nenaporna namestitev za 
pacienta s sistemom raztegljivih pasov 
Spinova (vgrajen sistem škripčevja).

 • Anatomsko oblikovane korzetne palice 
se prilagajajo obliki posameznega 
telesa. 

 Delovanje 

 • Konstrukcija nove ortoze Spinova 
Unload Plus omogoča zmanjšanje 
lumbalne lordoze in omeji rotacijsko 
gibanje. 

 • Sistem raztegljivih pasov Spinova z 
namensko distribucijo sil omogoča 
optimalno delovanje premostitvenega 
okvirja .

 • Z dodatno trebušno blazino je 
abdominalen pritisk na ledveni del 
hrbtenice ojačan in s tem izboljšano 
delovanje fl eksijske ortoze (nagibanje 
trupa, prevešanje medenice) .

Multifunkcionalna ortoza za redukcijo lordoze ledvenega predela  

Premostitveni okvir
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Spinova® Immo 

Velikost 1 2 3 4 5  Št. naroč. Obseg pasu v cm   70-80 80-90 90-105   105-115 115-140     1228540100000°   °= velikost 

NOVO

 Indikacije 

• Imobilizacija hrbtenice (pre- in 
postoperativna, posttravmatska, 
vnetna obolenja)  

• Konzervativna oskrba enostavnih in 
stabilnih fraktur

  

 Značilnosti 

• Nova pasovna ortoza na sistemu 
pasov omogoča enostavno osnovno 
nastavitev posamezne širine obsega 
in terapevtsko zahtevane distribucije 
sile.

• Dovajanje sil glede na indikacijo 
neposredno na hrbtenico z izredno 
prilagodljivimi raztegljivimi pasovi.

• Anatomsko oblikovane plastične 
polškoljke so gibljive in prilagodljive 
glede na posamezni obseg pasu ter 
obliko medenice.

• Vgrajene aluminijaste palice omogočajo 
prilagoditev hrbtnega nosilca Spinova 
glede na pacienta in indikacije .

  • Dvojni sprijemalni trak zapenjala 
trebušnega predela omogoča 
enostavno, anatomsko prilagoditev na 
obliko medenice.

 
 • Enostavno odpiranje in zapiranje 

ortoze z žepi na zapenjalu .

 • Spinova zapenjalo trebušnega predela 
s fl eksibilno obrobo za izredno udobno 
nošenje tudi pri sedenju .

• Udobna in nenaporna namestitev za 
pacienta s sistemom raztegljivih pasov 
Spinova (vgrajen sistem škripčevja).

 Delovanje 

 • S kombinacijo Spinova sistema 
raztegljivih pasov in sistema plastičnih 
školjk je hrbtenica stabilizirana in 
razbremenjena. Gibi, ki škodujejo 
hrbtenici, so omejeni. 

 Multifunkcionalna ortoza za stabilizacijo ledvenega dela hrbtenice 
in lumbosakralnega prehoda 



Spinova® Immo Plus
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NOVO

Velikost 1 2 3 4 5 6 Št. naroč. Obseg pasu v cm   70-80 80-90 90-105   105-115 115-125 125-140  1228541100000  °   °= velikost 

 Indikacije 

• Spondiloliza/spondilolisteza 
II in III stopnje

 • Fasetni sindrom  s hipermobilnostjo/
spondilitis

 • Spondilartroza 

• Najtežji (psevdo-) radikularni lumbalni 
sindrom/najtežja lumboishialgija

  • Lumbalna spinalna stenoza s parezami 
(konservativno, postoperativno)

 • Foraminastenoza, lateralna 

 • Frakture (lumbalne hrbtenice), večjega 
obsega, razbremenitev sprednjega in/
ali zadnjega vretenčnega robu 

 • Tumorji (metastaze) 

• Težke degeneracije/močna muskularna 
insufi cienca hrbtenice

• Po prolapsu (konservativno, 
postoperativno)   

• Diskektomija

• Postoperativno enodnevno/večdnevno 
(npr. spondilodeza/kifoplastika)

• Osteohondroza
   

Značilnosti 

• Nova pasovna ortoza na sistemu 
pasov omogoča enostavno osnovno 
nastavitev posamezne širine obsega 
in terapevtsko zahtevane distribucije 
sile.

• Dovajanje sil glede na indikacijo 
neposredno na hrbtenico z izredno 
prilagodljivimi raztegljivimi pasovi.

• Anatomsko oblikovane plastične 
polškoljke so gibljive in prilagodljive 
glede na posamezni obseg pasu ter 
obliko medenice.

• Vgrajene aluminjaste palice omogočajo 
prilagoditev hrbtnega nosilca Spinova 
glede na pacienta in indikacije.

 
  • Elastični mrežasti material Spinova 

zagotavlja optimalno prileganje in 
izjemno udobno nošenje .

• Dvojni sprijemalni trak zapenjala 
trebušnega predela omogoča 
enostavno, anatomsko prilagoditev na 
obliko medenice.

 • Enostavno odpiranje in zapiranje 
ortoze z žepi na zapenjalu .

• Spinova zapenjalo trebušnega predela 
s fl eksibilno obrobo za izredno udobno 
nošenje tudi pri sedenju.

• Udobna in nenaporna namestitev za 
pacienta s sistemom raztegljivih pasov 
Spinova (vgrajen sistem škripčevja).

 Delovanje 

 • S kombinacijo Spinova sistema 
raztegljivih pasov in sistema plastičnih 
školjk je hrbtenica stabilizirana in 
razbremenjena. Gibi, ki škodujejo 
hrbtenici, so omejeni. 

 Multifunkcionalna ortoza za stabilizacijo ledvenega dela hrbtenice 
in lumbosakralnega prehoda z mobilizacijsko funkcijo 

Sistem školjčnega 
ogrodja
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Multifunkcionalnost

 • Modularna struktura ortoze Spinova 
Immo Plus omogoča vodeno terapijo 
glede na posamezno prilagodljivo 
trostopenjsko shemo oskrbe. 

 • 1. nivo: (Stabilizacijska faza)
 Za učinkovito postoperativno ali 

inicialno konzervativno zaščito 
segmenta se ortoza uporablja skupaj s 
školjko.  

 • 2. nivo: (Mobilizacijska faza)
 Školjka je odstranjena za mobilizacijo 

pri napredovalni fazi rekonvalescence. 
Korzetne palice, ki se nahajajo na 
ortozi in aluminijaste palice na 
hrbtnem nosilcu Spinova ponujajo 
višjo stopnjo gibljivosti pri 
stabilizaciji v skladu z indikacijami.  

 • 3. nivo: (Faza aktivnosti) 
 Z izboljšano gibljivostjo se 

aluminijaste palice odstranijo iz 
hrbtnega nosilca. Korzetne palice, ki 
ostanejo v ortozi dosegajo zunanjo 
oporo.

 

• Ponovna postavitev Spinova Immo Plus 
je glede na indikacije vselej mogoča.
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SofTec® Dorso po prof. Harmsu

Ramenska 
trakova in raztegljivi 
pasovi Reklinator

Velikost 1 2 3 4 Št. naroč./Short Št. naroč./Long
Obseg pasu v cm 75-90 90-105 105-120 120-135 1228490008100° 1228490008200°

°= velikost
Različice: Long > 170 cm velikost telesa
 Short < 170 cm velikost telesa                    

Indikacije

• Stabilne frakture vretenc (do TH 8)

• Konzervativna terapija pri tumorjih 
(metastazah) in spondilitisu

• Osteoporoza

• Spondilodeza

• Postoperativna stabilizacija

• Juvenilna kifoza

Značilnosti

• SofTec Dorso je hiperekstenzijska 
ortoza za stabilizacijo torako-
lumbalnega prehoda (L2-TH8) in za 
poravnavo hrbtenice.

• Plastični vstavki (ojačani s 
karbonskimi vlakni) so nameščeni 
paralelno na hrbtenico, tako da po 
operativnem posegu ne pritiskajo na 
področje operativnega reza.

• Ramenska trakova in potegljivi pasovi 
omogočajo uporabo intenzivne sile na 
telo brez večjih naporov za pacienta. 
Zaradi prstnih zank je nameščanje 
ortoze udobno tudi za slabotnejše 
paciente in nenaporno.

• SofTec Dorso je zelo udoben za 
nošenje, zato ga je dobro sprejelo 
veliko število pacientov.

Delovanje

• S kombinacijo posebnega 
neraztegljivega materiala s plastičnim 
okvirjem, dodatno okrepljenega 
s steklenimi vlakni je dosežena 
funkcionalna zaščita medenice.

• Zgradba ortoze SoftTec Dorso deluje 
proti kifotični drži.

• Stopnja fl eksibilnosti plastičnega 
okvirja je enakomerna nastavljiva.

• Distribucijo sile kontinuiranega 
delovanja izravnalnega ramenskega 
traku je možno uravnavati v skladu s 
pacientovimi potrebami.                              

Multifunkcionalna ortoza za uravnavo 
in stabilizacijo hrbtenice  
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ManuTrain®

Vzdolžna vstavka 
za razbremenitev 
pritiska na živce in 
ožilje v zapestju

Velikost 1 2 3 4 5 6 Št. naroč.
Obseg zapestja v cm 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 110515030*0+0°

*1 = naravna, *7 = črna, *8 = titan, +6 = desna, +7 = leva, °= velikost   Serijske velikosti primerne od pribl. 10 let              

Aktivna opornica za podporo zapestja  

Indikacije

• Postoperativno

• Posttravmatsko

• Osteoartritis

• Tendovaginitis

• Kronična, posttravmatska ali 
postoperativna razdraženost

Značilnosti

• Train Koncept pletiva: Opornica je 
zelo elastična, zračna in prepustna 
za vlago ter tako zagotavlja delujočo 
kompresijo in odlično udobje nošenja.

• ManuTrain je aktivna opornica za 
stabilizacijo zapestja.

• Anatomsko oblikovano pletivo, ki je 
dvosmerno raztegljivo.

• Nastavitev roke glede na indikacijo s 
prilagodljivo palico znotraj dlani.

• Dodaten sprijemalni trak omogoča 
fi ksiranje palice znotraj dlani.

Delovanje

• Z enakomerno cirkularno kompresijo 
pletiva Train je dosežena stabilizacija 
in aktivacija zapestja.

• Razbremenitev pritiska na živce in 
ožilje z vzdolžnima vstavkoma.

• Povezava med palico znotraj dlani in 
sprijemalnim trakom doseže močnejšo 
razbremenitev zapestja.                          
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ManuLoc®

Stranski palici z 
osrednjo palico

Uni-verzija, ki se 
lahko nosi na desni 
in levi strani

Velikost 0 1 2 Št. naroč.
Obseg zapestja v cm 12-15 14-19 18-23 1205340208000°

°= velikost   Serijske velikosti primerne od pribl. 12 let
Pri vmesnih velikostih se izbira glede na širino roke.            

Indikacije

• Pred- in pooperacijska razdraženost

• Posttravmatsko

• Blaga oblika sindroma karpalnega 
kanala

Značilnosti

• ManuLoc je stabilizacijska ortoza za 
imobilizacijo zapestja.

• Anatomsko oblikovana osrednja palica 
stabilizira zapestje pri postavitvi v 
položaj.

• Konstrukcija osrednje palice omogoča 
funkcionalen stisk roke; ohranja 
mobilnost.

• Zračni materiali, ki dihajo, in 
kakovostna izdelava (brez šivov) 
skrbita za zelo udobno nošenje.

• Velcro ježki z veliko površino olajšajo 
nameščanje in odstranjevanje 
stabilizacijske ortoze.

Delovanje

• Vgrajeni aluminijasti vstavki so 
anatomsko oblikovani in stabilizirajo 
zapestje.

• Ortoza preprečuje nepravilne gibe 
distalnih in proksimalnih delov 
zapestja.

• Stranska vstavka omejujeta gibanje 
radiusa in ulnarisa.                    

Stabilizacijska ortoza za imobilizacijo zapestja  
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RhizoLoc®

1

2

Fiksacijski 
trak

Velikost 1 2 Št. naroč.
1 Obseg zapestja v cm 12,5-16 16-20 

12053301080+0°
2 Obseg palca v cm 5-7 6,5-9 

+6 = desno, +7 = levo, °= velikost   Serijske velikosti primerne od pribl. 10 let                          

Stabilizacijska ortoza za stabilizacijo palca  

Indikacije

• Postoperativno

• Posttravmatsko

• Rizartroza

• »Smučarski palec«

• Degenerativna razdraženost

Značilnosti

• RhizoLoc je stabilizacijska ortoza.

• Izvrstna stabilizacija je dosežena 
z uporabo posamezno prilagodljive 
aluminijaste opore.

• Možnost nastavitve omejitve 
gibljivosti na bazi palca s pomočjo 
fi ksacijskega traku.

• Ozek pas in preusmerjevalni obroček 
ohranjata svobodo gibanja zapestja.

• Ježki, ki se enostavno odpirajo, 
olajšajo nameščanje in odstranjevanje 
stabilizacijske ortoze z eno roko.

Delovanje

• Stabilizacija palca.

• Možnost nastavitve omejitve 
sproščanja gibljivosti palčnega sklepa 
(dinamizacija).                      



50

ManuRhizoLocManuRhizoManuRhizo

Stranski aluminijasti 
palici z osrednjo palico

Velika odprtina 
za palec

Velcro ježki z 
veliko površino

Velikost  0 1 2   Št. naroč.

Obseg zapestja v cm*  12-15 14-19 18-23   12053450080+0°

+6 = desno, +7 = levo, °= velikost   Serijske velikosti primerne od pribl. 12 let

*Pri vmesnih velikostih se izbira glede na širino roke.            

Stabilizacijska ortoza za imobilizacijo zapestja s fiksacijo palca

Indikacije

• Predoperativno

• Razdraženost v zapestju in metakarpo 
falangealnem in sedlastem palčnem 
sklepu (po travmi in po operaciji)

• Močna rizartroza

• Kombinirane poškodbe zapestja in 
sedlastega palčnega sklepa

• Blaga oblika sindroma karpalnega 
kanala

Delovanje

• Vgrajeni aluminijasti vstavki so 
anatomsko oblikovani, posamezno 
prilagodljivi in stabilizirajo zapestje.

• Stabilizacija palčnega sedla in sklepa 
s posamezno prilagodljivo fiksacijo 
palca.

• Ortoza preprečuje nepravilne gibe 
distalnih in proksimalnih delov 
zapestja ter palca.

• S pomočjo terapije je svoboda 
gibanja palčnega sklepa povečana 
(dinamizacija) in fiksacija palca 
odstranjena.          

Značilnosti

• ManuRhizoLoc je stabilizacijska ortoza 
za imobilizacijo zapestja s fiksacijo 
palca v funkcionalen položaj.

• Anatomsko oblikovana osrednja palica 
stabilizira zapestje pri postavitvi v 
položaj.

• Izvrstna stabilizacija snemljive in po 
dolžini prilagodljive fiksacije palca 
je dosežena z uporabo posamezno, 
tudi hladno prilagodljive aluminijaste 
opore.

• Nastavljivo sproščanje gibljivosti 
palčnega sklepa s pomočjo 
fiksacijskega traku (dinamizacija).

• Zgradba ortoze omogoča funkcionalen 
stisk roke in tako ohranja mobilnost.

• Zračni materiali, ki dihajo, in 
kakovostna izdelava (brez šivov) 
skrbita za zelo udobno nošenje.

• Velcro ježki z veliko površino in lahkim 
odpiranjem olajšajo nameščanje in 
odstranjevanje stabilizacijske ortoze.
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EpiPoint®

Vrtljivi 
vložek

Velikost   Univerzalno     Št. naroč.
Obseg podlakti v cm   22,5-33     12063501080000

          

Stabilizacijska ortoza za oskrbo »teniškega komolca«  

Indikacije

• Epicondylitis humeri

• Kronična ali recidivna epikondilopatija

Značilnosti

• EpiPoint je stabilizacijska ortoza 
za ciljno in dozirano kompresijo na 
podlakti.

• Uporaba na področju komolca pri 
mišično-tetivnem draženju.

• Dinamično prilagajanje pritiska z 
elastičnim regulacijskim trakom.

• Rdeče območje zaznamuje premočan 
pritisk.

• Vrtljivi vložek omogoča nošenje na 
desni oz. levi podlakti.

• Univerzalna velikost.

Delovanje

• Viskoelastični vložek omogoča 
točkovno natančno kompresijo.                      
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EpiTrain®

Velikost 0 1 2 3 4 5 6 Št. naroč.
Obseg podlakti v cm 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 29-31 110616030*000°

*1 = naravna, *7 = črna, *8 = titan, °= velikost
Po meri: Točni meritveni točki prosimo poiščite v merilnem bloku s podrobnostmi. 
Izdelek, narejen po meri, je na voljo v naravni in sedaj tudi v barvi titana.                        

Vložki z epikondilarnimi 
vdolbinami

Indikacije

• Osteoartritis

• Pooperacijska razdraženost

• Posttravmatsko

• Epicondylitis humeri

• Tendomiopatija

• Epikondilopatija

Značilnosti

• Nov koncept pletiva: Opornica je zelo 
elastična, zračna in prepustna za vlago 
zagotavlja delujočo kompresijo na 
področju komolca.

• Anatomsko oblikovana pletenina: 
Za zelo udobno nošenje in pravilen 
položaj.

• Viskoelastična vložka z epikondilarnimi 
vdolbinami za sprostitev pritiska ter 
pravilen položaj opornice.

• Zmanjšana kompresija na robovih 
opornice znižuje nevarnost 
cirkulatornih motenj.

Delovanje

• Dozirana kompresija zmanjšuje 
bolečino in pomaga pri sprostitvi 
napetosti.

• S pomočjo vložkov je pritisk opornice 
prerazdeljen iz epikondila na 
obdajajočo mehko tkanino.

• Na radius in ulnaris položena profi lna 
vložka z intermitentno kompresijo 
skrbita za izboljšan metabolizem.                            

Aktivna opornica za ciljno kompresijo komolca  
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OmoTrain®

Velikost 0 1 2 3 4 5 6 Št. naročila Obseg v cm   20–22 22-24 24-26   26-29 29-32 32-36 36-40    1107170208000°   °= velikost 

 Aktivna opornica za zgodnjefunkcionalno oskrbo 
ramenskega sklepa 

 Indikacije 

 •  Artroza (omartroza)

  • Kronična, posttravmatska in 
pooperacijska razdraženost 

 
• Stanja razdraženosti mehkih delov na 

območju rame (kronično, pogojeno s 
poškodbo/operativnim postopkom)

 Značilnosti 

 • OmoTrain je aktivna opornica za 
oskrbo ramenskega sklepa.

• Tridimenzionalno aktivno pletivo Train 
se optimalno prilega obliki telesa in 
zagotavlja visoko udobje pri nošenju.

• Novo viskoelastično blazinico Delta z 
vozlički proti trenju je mogoče po želji 
prilepiti in po potrebi pozicionirati.

 • Posebna zaponka pasu ne prekrije 
prsnega predela.

• Pletivo in sistem pasov sta izdelana iz 
koži prijaznega in zračnega materiala.

 Delovanje 

•  Kompresijsko pletivo in potezni 
element sistema pasov sta centrirana 
na glenohumeralni sklep.

• Gibljivost sklepa je v celoti izboljšana. 
Spodbujeni so abdukcijski gibi, 
anteverzija in retroverzija.

• Blazinica Delta med gibanjem masira 
mehko ramensko tkivo. Zaznavanje 
členkov je izboljšano, bolečine pa 
zmanjšane.

   
• Opornica ščiti sklep pred bolečimi gibi.

Snemljiva 
blazinica Delta
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OmoTrain® S

Velikost 0 1 2 3 4 5 6 Št. naročila Obseg v cm   20–22 22-24 24-26   26-29 29-32 32-36 36-40    11071710080+0°  

+6 = desno, +7 = levo, °= velikost

Aktivna opornica za spodbujanje 
stabilizacije mišic ramenskega sklepa

 Indikacije 

 •  Artroza (omartroza)

  • Pooperacijska razdraženost 

• Posttravmatska razdraženost 

 Značilnosti 

 • OmoTrain S je aktivna opornica za 
oskrbo ramenskega sklepa.

• Tridimenzionalno aktivno pletivo Train 
se optimalno prilega obliki telesa in 
zagotavlja visoko udobje pri nošenju.

• Novo viskoelastično blazinico Delta z 
vozlički proti trenju je mogoče po želji 
prilepiti in po potrebi pozicionirati.

• Zaradi zaponke za neposredno 
namestitev pasu je nameščanje 
opornice hitro in preprosto.

• Pletivo in sistem pasov sta izdelana iz 
koži prijaznega in zračnega materiala.

 

 Delovanje 

•  Kompresijsko pletivo in potezni 
element sistema pasov izboljšujeta 
prilagajanje glave nadlahtnice h 
glenoidni jami.

• Blazinica Delta med gibanjem masira 
mehko ramensko tkivo. S tem se 
bolečine zmanjšajo, zaznavanje 
členkov je izboljšano, aktivira pa se 
tudi mišičevje, ki stabilizira sklepe. 

Snemljiva 
blazinica Delta
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Izdelki MalleoTrain® MalleoTrain® S MalleoTrain® S
open heel

MalleoTrain® 
Plus

AirLoc® MalleoLoc® CaligaLoc® AchilloTrain® AchilloTrain® 
Pro

Opis Aktivna 
 opornica za 
stabilizacijo 
mišic skočnega 
sklepa

Aktivna  
opornica za 
povišano 
 stabilnost in 
sigurnost 
skočnega sklepa 
med gibanjem

Aktivna  
opornica z 
izrezom za peto 
za povišano 
stabilnost 
in sigurnost 
skočnega sklepa 
med gibanjem

Aktivna 
opornica za 
povišano 
 stabilnost 
in utrditev 
skočnega 
sklepa

Stabili-
zacijska 
ortoza za 
stabilizacijo 
skočnega 
sklepa

Stabili-
zacijska 
ortoza za 
stabilizacijo 
skočnega 
sklepa

Stabili-
zacijska 
 ortoza 
za  delno 
 imobilizacijo 
skočnega 
sklepa

Aktivna 
 opornica za 
razbremenitev 
Ahilove tetive

Aktivna 
 opornica z 
visoko segajočo 
frikcijsko 
 blazinico

 

Indikacije

Stabilizacija spodnjega 
skočnega sklepa     

Zgodnjefunkcionalno zdravljenje 
pri poškodbah zunanjih 
ligamentov gležnja
Postoperativna zaščita po 
obnovi šivov
Supinacijska profi laksa tudi pri 
športnih aktivnostih   

Konzervativna terapija po 
poškodbi ligamentov sklepne 
kapsule
Kronična nestabilnost 
 ligamentov
Zapletene nestabilnosti
Artroza/artritis
Draženja 
(posttravmatsko/postoperativno)
Ti. ahilodinija/postoperativno
Insufi cienca ligamenta
Postoperativna rehabilitacija
Lažje distorzije
Preprečevanje

Rast stabilizacije

Vodnik po indikacijah za zdravljenje stopal
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Vodnik po indikacijah za zdravljenje kolen

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

Opis Aktivna opor-
nica za oskrbo 
 zapletenih 
poškodb kolena  

Aktivna 
opornica za 
razbremenitev 
in stabilizacijo  
kolenskega 
sklepa  

Aktivna opornica 
kolenskega sklepa 
za izboljšanje 
položaja pogačice

Aktivna 
 opornica s 
stranskimi 
sklepnimi 
 opornicami  

Aktivna opornica 
z omejujočimi 
 sklepnimi 
 opornicami 
za stransko 
 stabilizacijo

Funkcionalna  
 ortoza za 
 stabilizacijo 
 kolenskega 
sklepa  

Funkcionalna 
ortoza za 
stabilizacijo 
kolenskega 
sklepa  

Multifunkcio-
nalna ortoza 
za stabilizacijo 
kolenskega 
sklepa  

Stabilizacij-
ska ortoza za 
imobilizacijo 
kolenskega 
sklepa  

Multifunkcio-
nalna ortoza za 
razbremenitev 
medialnega 
predela kolena  

 

Indikacije

Draženja, npr. posttrav-
matsko/postoperativno      

Korektivna osteotomija
Varus-/Valgus korektura položaja
Genu recurvatum   
Poškodbe meniskusa
Oz. kolateralnih vezi
Ruptura prednje križne vezi
Ruptura zadnje križne vezi
Zapletene nestabilnosti, npr. »Unhappy triada«
Funkcijske nestabilnosti
Nestabilnost (npr. degenerativna) 
različnih stopenj
Lateralizacija pogačice 
in femopateralni 
bolečinski sindrom
Konzervativna in post-
operativna terapija po 
zlomu pogačice
Gonartroza/artritis
Visok patelarni nivo

Rast stabilizacije
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Vodnik po indikacijah za zdravljenje rok

Aktivacija mišic Stabilizacija Razbremenitev

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

Opis Aktivna 
 opornica za 
ciljno podporo 
zapestja

Aktivna 
 opornica 
za ciljno 
 kompresijo 
komolca

Aktivna opornica 
za zgodnjefunk-
cionalno oskrbo
ramenskega 
sklepa

Aktivna opornica 
za spodbujanje
stabilizacije 
mišic ramenskega 
sklepa

Stabilizacijska  
ortoza za 
 stabilizacijo 
palca

Stabilizacijska  
ortoza za 
 imobilizacijo 
zapestja

Stabilizacijska 
ortoza za imobili-
zacijo zapestja s 
fi ksacijo palca

Stabilizacijska 
ortoza za oskrbo 
teniškega komolca

Indikacije

Osteoartritis
Pooperacijska razdraženost
Imobilizacija po travmi
Stanja razdraženosti mehkih 
delov na območju rame
Epicondylitis humeri
Tendovaginitis
Blaga oblika sindroma 
karpalnega kanala
Rizartroza
Smučarski palec
Predoperativno
Kombinirane poškodbe zapestja in palca
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Aktivacija mišic Razbremenitev Stabilizacija

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

Opis Aktivna opornica za 
 stabilizacijo  mišic 
 ledvenega stebra 
 hrbtenice

Stabilizacijska ortoza  
za razbremenitev 
 ledvenega stebra 
 hrbtenice

Stabilizacijska ortoza  
za razbremenitev 
 ledvenega stebra 
 hrbtenice

Stabilizacijska ortoza 
za optimizacijo statike  
in razbremenitev 
 hrbtenice

Ortoza za stabilizacijo  
in razbremenitev  
 medenice ter 
 ileosakralnega sklepa

 

Indikacije

LWS sindrom   akutno       kronično   
Degeneracija/mišična 
insufi cienca hrbtenice   lažje   srednje močno   srednje močno    močno

Fasetni sindrom  
Spondiloliza/spondilolisteza    
Diskektomija
Konzervativno proti prolapsu
Sindrom/Osteoartritis/Nestabilnost/Blokiranje 
ileosakralnega sklepa
Mialgije in tendopatije v predelu 
medenice
Nestabilnost medenice
Prevencija ISG-blokiranj 
in miotendopatij
Simfi zna ruptura in zrahljanje
Strukturna motnja po spondilodezi 
na ledvenem delu hrbtenice
• Glavna indikacija,  Spremna indikacija

Vodnik po indikacijah za zdravljenje hrbta
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Stabilizacija, 
za lordozo/
delordoza

Stabilizacija / delordoza Stabilizacija / uravnava

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

Opis Funkcionalna ortoza 
za odmerjeno oporo od 
ledvenega do 
spodnjega dela 
 hrbtenice

 Multifunkcijska 
ortoza  za odmerljivo  
 razbremenitev in 
 podporo spodnjega  
dela hrbtenice z 
 mobilizacijsko 
funkcijo 

Multifunkcionalna 
ortoza za redukcijo 
lordoze ledvenega 
predela  

 Multifunkcio-
nalna ortoza 
za stabilizacijo 
ledvenega dela 
hrbtenice in 
lumbosakralnega 
prehoda 

 Multifunkcionalna 
ortoza za stabiliza-
cijo ledvenega dela 
hrbtenice in lumbo-
sakralnega prehoda 
z mobilizacijsko 
funkcijo 

Bodi s 
 stabilizacijskim 
delovanjem

Multifunkcionalna 
ortoza za urav-
navo hrbtenice 
in razbremenitev 
torakolumbalnega 
prehoda

 

Indikacije

Degeneracija/mišična 
 insufi cienca hrbtenice   močno

Lumboishialgije z izpadi 
mišičnih skupin pri protruzijah 
medvretenčnih ploščic/prolapsu

 močno  srednje močno  močno  močno

Radikularni, psevdoradikularni 
lumbalni sindrom   srednje močno  močno  močno

Spondiloliza/spondilolisteza  II stopnje  I in II stopnje  II in III stopnje
Stanje po operaciji 
medvretenčnih ploščic  

Diskektomija

Frakture         Preprost, 
 stabilen zlom

Fasetni sindrom     s hipermobil-
nostjo

  s hipermobil-
nostjo

Konzervativno proti prolapsu
Spondilodeza
Tumorji (metastaze)
Stenoza spinalnega kanala 
 lumbalne hrbtenice  s parezami  s parezami

Osteoporoza
Foraminastenoza, lateralna
Imobilizacija hrbtenice
Spondilartroza
Osteohondroza

• Glavna indikacija,  Spremna indikacija
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EpiTrain®
f1 Nadlaket
 (najmanj 10 cm nad e)

f Nastavek nadlakti

e Upogib komolca

d Srednja mišica podlakti

c Nastavek mišice
 (najmanj 12 cm pod e)

Pozor!
Dolžinske mere se merijo na notranji strani roke od 
izhodiščne točke e (pregib) pri rahlem pregibanju 
(30°).

GenuTrain®
f1 Stegno
 Obseg merite pri min. 14 cm nad sredino kolena (e). 

Če je obseg pri f1 večji od 47 cm, merite višje, vsaj pri 
ef1 = 17 cm.

f Nastavek stegna

e Sredina kolena

d Najtanjše mesto pod kolenom

c Največji obseg mečnice  
(najmanj 12 cm pod sredino kolena)

Pozor! 
Porast od obsega e do obsega f1 ne sme biti večji  
od dolžine,merjene od e do f1!

Odstopanje ef1 ne sme biti krajše od ec.

GenuTrain® P3
f1 Stegno
 (najmanj 17 cm nad sredino kolena)

f Nastavek stegna

e Sredina kolena

d Najtanjše mesto pod kolenom

c Nastavek mečnice
 (najmanj 15 cm pod sredino kolena)

Pozor! 
Prosimo, da vedno navajate korekturo!
 
Standard:   Regulacijska zanka leži lateralno na robu 

pogačice
Odstopanje:   Regulacijska zanka leži medialno na robu 

pogačice

 
Izdelki po meri so dobavljivi v naravni barvi in barvi titana (izjema GenuTrain® P3). 
Za napačne navedbe mer odgovarja naročnik. 
Izdelkov po meri ni mogoče vrniti.

MalleoTrain®
b1 Nastavek mečnice 

(najmanj 16 cm nad točko A)

b Najmanjši obseg nad gležnjem

h Nart (izmerjena cirkularna mera od narta čez peto)

a Obseg za sklepom palca

A Peta

Aa Dolžina stopala brez konice, najmanj 15 cm

  Točke vstavkov navedite le pri posebnem 
pozicioniranju!

1 Odstopanje od notranjega do zunanjega gležnja 
(merjeno vodoravno čez Ahilovo tetivo)

2 Odstopanje od notranjega do zunanjega gležnja 
(merjeno čez podplat)

Napotki za večja naročila
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➁

➀

GenuTrain® P3
Obseg Dolžina Razno

  desno

  levo

  Oprijemni 

trak*

Sedež korekture

  Standard
  Odstopanje 

(glej navodila 
merjenja)

* doplačilo obvezno

Motion is Life: www.bauerfeind.com

Prosimo, da večja naročila pošljete na spodnjo številko faksa.
Za ustrezno izdelavo so potrebni vsi podatki o merah.

   Klinika
 
Ime pacienta:     ženska   moški
  (Prosimo, izpolnite s tiskanimi črkami.)
      muskularen   adipozen (debel)

Starost: Velikost telesa: Barva:   naravna   titan (zunaj P3) 

Št. stranke

Datum Štampiljka/podpis

Večje naročilo

EpiTrain®
Obseg Dolžina Razno

  desno

  levo

  Oprijemni 

trak*

 Ježek*

  zgoraj

  spodaj

* doplačilo obvezno

f1

f

e

d

c

e-f1

e-f

e-d

e-c

GenuTrain®
Obseg Dolžina Razno

  desno

  levo

  Oprijemni trak*

   Namestitvene 
zanke*

 Ježek*

  zgoraj

  spodaj

* doplačilo obvezno

f1

f

e

d

c

e-f1

e-f

e-d

e-c

MalleoTrain®
Obseg Dolžina Razno

  desno

  levo

Merilne točke 
vložka

�*                     

�*                     

   Ježek**

** doplačilo obvezno

f1

f

e

d

c

e-f1

e-f

e-d

e-c

A-b1

A-b

A-a
(dolžina stopala)

b1

b

h

a

*  Poseben položaj vložka (položaji gležnja močno odstopajo od norme)
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O P O R N I C E   I N  O R T O Z E 

M E D I C I N S K E   K O M P R E S I J S K E   N O G A V I C E 

V L O Ž K I    I N   Č E V L J I 

M E R I T V E N A   T E H N O L O G I J A 

Austria 

Bauerfeind Ges.m.b.H. 

Hainburger Straße 33 

A-1030 Wien 

Phone +43 (0) 800 44 30 130 

France 

Bauerfeind France S.A.R.L. 

B.P. 50258 

F-95957 Roissy CDG Cedex 

Phone +33 (0) 1 48 63 28 96 

Serbia 

Bauerfeind d.o.o. 

Miloja Djaka 6 

CS-11000 Beograd 

Phone +381 (0) 11 26 65 999 

United Arab Emirates 

Bauerfeind Middle East FZ-LLC 

Dubai Healthcare City 

P.O. Box 505116 

UAE-Dubai 

Phone +971 4 4335 685 Fax +43 (0) 800 44 30 131 Fax +33 (0) 1 48 63 29 63 Fax +381 (0) 11 26 69 745 

E-mail info@bauerfeind.at E-mail info@bauerfeind.fr E-mail info@bauerfeind.co.yu Fax +971 4 4370 344 

E-mail info@bauerfeind.ae 

Benelux 

Bauerfeind  Benelux B.V. 

Waarderveldweg 1 

NL-2031 BK Haarlem 

Italy 

Bauerfeind GmbH & Co. 

Filiale Italiana 

Via Po 9 

I-20871 Vimercate (MB) 

Phone +39 039 6 08 12 52 

Singapore 

Bauerfeind Singapore Pte Ltd. 

Blk 41 Cambridge Road 

#01-21 Singapore 210041 

Phone +65 6396 3497 

United Kingdom 

Bauerfeind UK 

Phyllis House 

229 Bristol Road 

GB-Birmingham B5 7UB 

Phone +44 (0) 121 446 53 53 

The Netherlands 

Phone +31 (0) 23 531 94 27 

Fax +65 6295 5062 

Fax +39 039 6 08 26 68 E-mail info@bauerfeind.com.sg 

Fax +31 (0) 23 532 19 70 E-mail info@bauerfeind.it Fax +44 (0) 121 446 54 54 

E-mail info@bauerfeind.nl 

www.bauerfeind.nl 

Slovenia 

Kreja d.o.o.  

Ljubljansa cesta 42 

1236 Trzin 

Phone +386 (0) 1 564 17 14 

E-mail info@bauerfeind.co.uk 

Republic of Macedonia 

Bauerfeind Dooel Skopje 

50 Divizija 24 a 

MK-1000 Skopje 

Phone +389 (0) 2 3179 002 

USA 

Bauerfeind USA, Inc. 

3005 Chastain Meadows Parkway 

Suite 700 

Marietta, GA 30066 

Phone 1 800 423 34 05 

Phone (770) 429 83 30 

Belgium 

Phone +32 (0) 2 527 40 60 

Fax +32 (0) 2 502 94 10 Fax +386 (0) 1 564 17 13 

E-mail   info@kreja.eu E-mail info@bauerfeind.be 

www.bauerfeind.be 

Fax +389 (0) 2 3179 004 

E-mail info@bauerfeind.mk 

Spain 

Bauerfeind Ibérica, S.A. 

Historiador Diago 13 

E-46007 Valencia 

Phone +34 96 385 66 33 

Bosnia and Herzegovina 

Bauerfeind d.o.o. 

Midžić Mahala 133 

BA-77000 Bihać 

Phone +387 (0) 37 313 198 

Nordic 

Bauerfeind  Nordic AB 

Roslagsgatan 24 

SE-113 55 Stockholm 

Phone +46 (0) 774-100 020 

Fax (770) 429 84 77 

E-mail info@bauerfeindusa.com 

Fax +34 96 385 66 99 

Fax +387 (0) 37 319 074 Fax +46 (0) 774-100 021 E-mail info@bauerfeind.es 

E-mail bauerfeind@bosnia.ba E-mail info@bauerfeind.se 

Switzerland 

Bauerfeind AG 

Vorderi Böde 5 

CH-5452 Oberrohrdorf 

Phone +41 (0) 56 485 82 42 

Croatia 

Bauerfeind d.o.o. 

Goleška 20 

HR-10020 Zagreb 

Phone +385 (0) 1 65 42 855 

Poland 

Bauerfeind Polska Sp. z o.o. 

ul. Postepu 15C 

PL-02-676 Warszawa 

Phone +48 727 677 675 

+48 608 722 543 

+49 (0)36628 66 1667 

E-mail info@bauerfeind.pl 

Fax +41 (0) 56 485 82 59 

Fax +385 (0) 1 65 42 860 E-mail info@bauerfeind.ch 

E-mail info@bauerfeind.hr 

Rev. 0 – 07/13_19001060059112 

Bauerfeind AG 

Triebeser Strasse 16 

07937 Zeulenroda-Triebes 

Germany 

Phone +49 (0) 36628-66-40 00 

Fax +49 (0) 36628-66-49 99 

E-mail info@bauerfeind.com 
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