W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym
przedstawicielem odpowiadającym za Państwa region.
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Wejherowo
Lębork

Gdynia
Sopot
Gdańsk
Kartuzy
Pruszcz
Gd.
Nowy Dwór
Gdański

Słupsk
Sławno
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Kołobrzeg
Kamień
Pomorski
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Świdwin
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Złotów
Wałcz
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IV
Żagań

Bolesławiec

Śrem

Głogów

Ostrzeszów
Kalisz

Sieradz

Wołów

Złotoryja Legnica
Lubań Lwówek Śl.
Środa Śl.
Jawor
Jelenia Góra
Świdnica
Kamienna Góra

Olesno
Brzeg

Ząbkowice Śl.
Kłodzko

Opole

Opolskie
Nysa

Krapkowice

Prudnik

Kędzierzyn
Koźle
Głubczyce

Region IV
Region V
Region VI

– 504 211 451
– 504 112 428
– 506 647 551
500 175 575
– 504 112 426
–   
–   
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Lubartów
Puławy

Włoszczowa

Śląskie

Lubliniec

Parczew

Ryki

Szydłowiec

Częstochowa

V

Strzelce
Opolskie

Radzyń Podlaski

Lipsko

Kłobuck

Kluczbork

Grójec

Przysucha

Namysłów

Oława

Biała Podlaska

Łuków

Garwolin

Końskie Skarżysko-Kamienna

Radomsko

Łosice

Siedlce

III
Radom

Opoczno
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Siemiatycze
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Piotrków
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Wieluń
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Wrocław
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Bełchatów
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Zduńska
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Ostrów
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Rawicz
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Sokołów
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Włocławek

Września

Grodzisk Wlkp.

Przasnysz

Mława

Sierpc

Wielkopolskie

Nowy Tomyśl

Nowości!
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Nakło
n/Notecią
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Wielka
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Przemyśl

Brzozów

Limanowa

Jarosław

Podkarpackie

Krosno

Nowy Sącz

Sanok
Ustrzyki
Dolne

Zakopane

Medicast Sp. z o.o.
ul. Polska
, Poznań
Biuro Obsługi Klienta (pn. – pt. : tel. +
wew. ,
www.sklepmedicast.pl
zamowienia@medicast.com.pl
www.facebook.com/medicast.polska

:

)
,

Tomaszów
Lubelski

ActyFoot
Cechy i korzyści

ActyFoot
NFZ: J.

NFZ: J.

Wskazania
ActyFoot jest przeznaczony do zapewnienia wsparcia, stabilizacji i częściowego unieruchomienia (ograniczenia ruchu) stawu skokowego.
• Ostre urazy więzadeł bocznych
• Ostre zwichnięcia stawu skokowego i zerwania więzadeł
• Zapobieganie dalszym urazom w przedoperacyjnej przewlekłej niestabilności stawu skokowego
• Ochrona stawu skokowego
• Funkcjonalna rehabilitacja urazów stawu skokowego

MODUŁOWA KONSTRUKCJA
• odpinana boczna podpora umożliwia
modyfikację ortezy do stosowania
zarówno w ostrych i przewlekłych fazach
urazu

ZDEJMOWANA PÓŁSZTYWNA
PODPORA BOCZNA
• pomaga zapewnić dodatkowe wsparcie
i ochronę poprzez ograniczenie inwersji
kostki (skręcenie boczne)

ŁATWO DOSTĘPNA KONSTRUKCJA
• możliwość pełnego otwarcia, aby
umożliwić proste i bezpieczne zakładanie

PASEK NA PRZEDNIĄ CZĘŚĆ STOPY
• umożliwia użytkownikowi dostosowanie
poziomu kompresji w zależności
od potrzeb

PASEK NA ŁYDKĘ
• regulowany pasek z elastycznymi
i nieelastycznymi częściami zapewnia
dodatkową stabilność w stawie skokowym

UKOŚNY PAS
• nieelastyczna taśma ukośna dodatkowo
pomaga ustabilizować kostkę i zapobiega
supinacji stopy

PÓŁSZTYWNA PODSTAWA STOPY
• zwiększa kontrolę nad kostką bez
ograniczania zgięcia podeszwowego
lub zgięcia grzbietowego

SYMBOLE MOCOWAŃ
• symbole na taśmach prowadzą
użytkownika i ułatwiają stosowanie ortezy

LEKKA, ERGONOMICZNA
• anatomicznie ukształtowany przy użyciu
lekkich materiałów, aby pomóc
wyeliminować punkty nacisku i zapewnić
większy komfort

SMUKŁA KONSTRUKCJA
• pasuje do większości tradycyjnych butów sportowych lub może być noszony na skarpecie dla dodatkowego
komfortu
• niski profil, cienkie paski i trwałe materiały zapewniają wygodne dopasowanie

ActyFoot
Jak działa ActyFoot Aircast
Trzy zintegrowane paski zapewniają proprioceptywne sprzężenie zwrotne i współpracują z półsztywnymi elementami
w celu stabilizacji kostki i ograniczenia nadmiernego zakresu ruchu.

Medical Brace
Orteza stawu łokciowego
z regulacją kąta zgięcia.
MB.2001 FUNKCIONAL Elbow Brace (L, R)

PASEK NA ŁYDKI
• zapewnia dodatkową stabilizację
stawu skokowego, aby pomóc
w poprawie ogólnej równowagę
i kontrolę

NFZ: L.

Wskazania
Leczenie zachowawcze dla:
• Stabilne złamania boczne i przyśrodkowe
• Naprawa ścięgna

PASKI KRZYŻOWE
• dodatkowo pomaga
zminimalizować ryzyko
inwersji kostki

BOCZNA PODPÓRKA
• zapewnia mechaniczną
stabilność, aby zapobiec
inwersji stawu skokowego

Leczenie pooperacyjne dla:
• Rekonstrukcja więzadeł
• Naprawa ścięgna bicepsa
• Dostępne modele na prawą i lewą rękę.

PASEK NA STOPĘ
• umożliwia użytkownikowi na
regulację poziomu kompresji
w zależności od potrzeb aby
pomóc opanować obrzęk

Cechy
Lekka orteza stawu łokciowego ze stopu metalu z mechanizmem ROM.
System teleskopowy zarówno ramienia, jak i przedramienia.
Wewnętrzna podszewka FOAM dla lepszego dopasowania i komfortu
Regulowane paski na rzepy odpowiednie do wszystkich rozmiarów ramion

PŁYTA STOPY SEMI-RIGID
• pomaga kontrolować ryzykowną
pozycję podczas lądowania i supinacji
stopy, jednocześnie pozwalając
na wystarczające zgięcie grzbietowe
podczas aktywności.

Kontrola zegara ROM co 10°
Zakres wyprostu 0° – 90° i zakres zgięcia 0° – 120°
Zawiera przedłużenie dłoni – zdejmowane

ΜΒ.2001/LEFT – ΜΒ.2001/RIGHT

TABELA ROZMIARÓW
NUMER KATALOGOWY
OBWÓD PIĘTY*
LEWA STOPA

PRAWA STOPA

*Aby uzyskać dokładniejszy rozmiar

ROZMIAR BUTA

WIELKOŚĆ
Pomiar
wykonany
wokół pięty

Immoscap II

EpiForce Strong

Nowa, lekka, 1-częściowa, dwustronna
Orteza stawu barkowego

Opaska przedramienna
NFZ: L.

Wskazania
• Wsparcie i unieruchomienie kończyny
górnej po operacji lub po urazie

• Skręcenia, podwichnięcia, zwichnięcia stawu ramienno-obojczykowego

• Nadwyrężenia stożka rotatorów rotatorów / tkanek miękkich, naderwania,
• Złamania głowy kości ramiennej, złamania
odbudowanie/regeneracja (zapalenie ścięgna, zapalenie kaletki maziowej)
obojczyka
• Zapalenie stawu barkowego („Zamrożony bark” - zarostowe zapalenie torebki stawowej)

NFZ: L.

Łatwa i wygodna opaska
przy łagodzeniu bólu łokcia
tenisisty i golfisty.
Dzięki zdejmowanej podkładce dociskowej ortezę można szybko
skonfigurować, aby zapewnić ukierunkowane łagodzenie bólu w zapaleniu

Cechy i korzyści
Konstrukcja na zakładkę/okalająca

Mankiet na ramię

nadkłykcia przyśrodkowego lub bocznego. Wykonany z materiału

• Dokładnie przylega do stawu
barkowego, utrzymując kończynę
w prawidłowej pozycji.

zatrzaskowego z regulowanym paskiem, natychmiast owija się wokół ramienia,

Pas na tułów

• Pojedyncza konstrukcja panelowa owija się wokół chorej kończyny

• Zapewnia bezpieczne
unieruchomienie stawu łokciowego
i przedramienia przy tułowiu

• Anatomiczny kształt wspomaga prawidłowe ułożenie dla sprawnego
powrotu do zdrowia

zapewniając ścisłe i wygodne dopasowanie. Uniwersalny rozmiar EpiForce
Strong dla obu ramion, ułatwia zamawianie produktu.

Przeznaczenie/wskazania
• Uraz związany z nadkłykciem, więzadłem i ścięgnem
• Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego lub bocznego (np. łokieć golfisty, łokieć tenisisty)
• Ból łokcia spowodowany przeciążeniem, przewlekłym stanem zapalnym

Łatwość stosowania

Widok od tyłu

• Intuicyjna konstrukcja ułatwia zakładanie

Cechy i korzyści
• Zdejmowana podkładka stymuluje bolesne ścięgna umiejscowione po

Lekki, oddychający materiał

wewnętrznej lub zewnętrznej stronie łokcia, aby złagodzić ból i odzyskać

• Dla optymalnego komfortu pacjenta i przestrzegania zaleceń

mobilność
• Regulowany pasek do precyzyjnego aplikowania nacisku; zwiększony podczas

• Trwały materiał dla długotrwałego użytkowania

Temblak na ramię
• Podtrzymuje staw łokciowy,
przedramię i nadgarstek
w pozycji neutralnej

1-częściowy, dwustronny design
• Zintegrowane, dwustronne rzepy ułatwiają zmianę
strony ortezy.
• Uproszczona konstrukcja i zakładanie (brak ryzyka
niewłaściwego użycia lub przesunięcia poszczególnych
pasów).

aktywności, zmniejszony się podczas odpoczynku
• Opaska na klapki ułatwiająca aplikację jedną ręką
• Zapięcie na klamrę ułatwiające zakładanie i zdejmowanie
• Anatomiczny kształt dla optymalnego dopasowania
• Niski profil ułatwiający noszenie pod ubraniem

Podkładka
pod łokieć

• Lekki do wygodnego użytkowania na co dzień

• Zapewnia dodatkową ochronę

• Pasuje na lewe lub prawe ramię
• Uniwersalny rozmiar

Rozmiary
& Zamawianie
• Model dwustronny, pasuje na lewą lub
prawą stronę

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANI

ROZMIAR

OBWÓD TUŁOWIA

NUMER PARTII

• Dostępny w 6 rozmiarach

Łokieć Tenisisty

Łokieć Golfisty

AEROTEC LS PLUS

TLS 01

Sztywny pas ortopedyczny

Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa

Ref. SRT 130

Ref. SRT 117

NFZ: M.

NFZ: M.

Wskazania

Wskazania

Stosowany się w przypadku występującej przepukliny krążka międzykręgowego,
umiarkowanego bólu dolnego odcinka kręgosłupa, pooperacyjnie, w przypadku
osteoporozy, do umiarkowanej stabilizacji lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

Stosowany jest w przypadku przepukliny krążka międzykręgowego, bólów pleców,
pooperacyjnie, w przypadku osteoporozy, do stabilizacji odcinka piersiowolędźwiowo-lędźwiowego.

Cechy

Cechy

Orteza wykonana jest z oddychającego, sztywnego materiału tekstylnego,
wyposażona w:
• 6 zintegrowanych plastikowych prętów do podpierania w odcinku lędźwiowym
• 2 zintegrowane plastikowe pręty do podpierania w okolicy brzucha (ustawione
ukośnie, aby umożliwić zgięcie w stronę brzucha)
• 2 elastyczne pasy o długości 5,5 cm wokół talii, zapewniające kompresję.
Zapięcie na rzep z przodu.
Szerokość: przód 18 cm, tył 30 cm.
Paski pomocnicze ułatwiają zakładanie.
6 plastikowych prętów stabilizuje odcinek lędźwiowy, nieznacznie zmniejszając
lordozę, a ucisk wywierany przez elastyczne taśmy stymuluje lokalny metabolizm,
zmniejszając napięcie mięśni i ból.

Szczegóły produktu
2 elastyczne paski wokół talii

Skład
Ortezy są wykonane z trójwarstwowej laminowanej tkaniny:
• Spaziato - przestrzenna siatka 3D o specyficznym kształcie, podobnym do plastra
miodu, z nici poliestrowych. Dzięki temu szczególnemu wyglądowi zapewnia
wysoką przepuszczalność powietrza w obu kierunkach.

Przestrzenna siatka 3D

• Moltopren (MTP) - przepuszczająca powietrze pianka poliuretanowa o otwartych
komórkach (przepływ powietrza w obu kierunkach jest odwrotnie proporcjonalny
do gęstości pianki) o wysokich właściwościach pochłaniania wilgoci.

Orteza wykonana jest z elastycznej tkaniny, wyposażona w:
• 2 boczne, plastikowe szyny dla podparcia,
• 2 długie, przykręgosłupowe szyny z tworzywa sztucznego do podtrzymywania,
• 2 elastyczne pasy, które zapewniają zwiększony ucisk na odcinku lędźwiowym,
• 2 pasy, które otaczają ramiona i są mocowane na klatce piersiowej. Pasy są
zaopatrzone w rękawy chroniące pachy.
Zapięcie na rzepy z przodu.
Szerokość: przód 16 cm, wysokość tyłu 48 - 53 cm, w zależności od rozmiaru. Dla
ułatwienia zakładania orteza wyposażona jest w paski pomocnicze.
2 boczne i 2 przykręgosłupowe plastikowe pręty stabilizują odcinek piersiowolędźwiowy, nieznacznie zmniejszając lordozę i kifozę, a ucisk wywierany przez
elastyczne taśmy stymuluje lokalny metabolizm, zmniejszając napięcie mięśni i ból.
2 taśmy elastyczne, które otaczają ramiona i są umocowane na klatce piersiowej,
korygują poprzez trakcję ułożenie tułowia. Jest to tradycyjny gorset elastyczny,
który dzięki materiałowi umożliwia normalne oddychanie piersiowo-brzuszne,
zapewniając jednocześnie równomierny ucisk na całej pokrytej powierzchni.

Skład
Materiał tekstylny: 50% poliester, 33% poliamid, 17% elastan.

• Jersey cotone SOFT - 100% bawełna lub bawełna z dodatkiem spandexu elastanu (dla zwiększenia elastyczności).

Szczegóły produktu
• zapięcie na rzepy z przodu
• rękawy do ochrony pach

• elastyczna tkanina
o strukturze umożliwiającej
wysoką przepuszczalność
powietrza w obu kierunkach

Właściwości materiału
Elastyczna tkanina o strukturze umożliwiającej wysoką przepuszczalność powietrza
w obu kierunkach.

Miękki
Kod do stosowania impregnacji podczas obróbki tkaniny bawełnianej, zapewniającej
miękkość w dotyku i zapobiegającej podrażnieniom skóry.

• dostępne kolory: czarny,
beżowy

Właściwości materiału
Laminowany system warstw zachowuje się jak regulator wilgotności: tkanina
bawełniana pochłania pot i przenosi go na piankę PU oraz zewnętrzną, przestrzenną
siatkę, która zapewnia szybkie odprowadzanie wilgoci do atmosfery.

Dostępne rozmiary

przepływ
powietrza

odprowadzanie
wilgoci

przepływ
powietrza

dostępny również
w wersji dla dzieci

Dostępne rozmiary

Rozmiary

Rozmiary

Obwód w pasie (cm)

Obwód w pasie (cm)

Kod

Wysokość ortezy na plecach (cm)

Mierzony jest obwód w pasie

Kod
Mierzony jest obwód talii

LOMBA LS FIX

TLS FIX

Pas ortopedyczny

Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa

Ref. SRT 137

Ref. SRT 138

NFZ: M.

NFZ: M.

Wskazania

Wskazania

Stosuje się go w przypadku wystąpienia przepukliny krążka międzykręgowego,
umiarkowanych bólów dolnego odcinka kręgosłupa, pooperacyjnie, w przypadku
osteoporozy, w celu średniej stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego.

Stosowany jest w przypadku przepukliny krążka międzykręgowego, bólów pleców,
stanów pooperacyjnych, osteoporozy, do stabilizacji kręgosłupa piersiowolędźwiowo-krzyżowego.

Cechy
Cechy
Wykonany jest z elastycznej tkaniny (element tylny) i sztywnej tkaniny (element
przedni), zaopatrzony w:
• 4 metalowe szyny S-FORM umieszczone na plecach, do podtrzymywania odcinka
lędźwiowego,
• 2 plastikowe szyny na przodzie, do podtrzymywania okolicy brzucha
• 2 elastyczne taśmy o długości 5 cm wokół talii, zapewniające stabilność i
kompresję. Taśmy elastyczne sięgają do przodu i zakończone są sztywnymi
paskami, regulowanymi przez przecięcie i przełożenie zapięcia typu "krokodyl". W
ten sposób zespół elastycznych pasów wokół talii umożliwia regulację kompresji.
Zapięcie na rzepy z przodu..
Szerokość: przód 16 cm, tył 27,5 cm.
Dla ułatwienia zakładania, pas zaopatrzony jest w paski pomocnicze.
4 tylne szyny metalowe i 2 przednie szyny plastikowe stabilizują odcinek lędźwiowy,
nieznacznie zmniejszając lordozę, a ucisk wywierany przez taśmy elastyczne
stymuluje lokalny metabolizm, zmniejszając napięcie mięśni i ból.

Skład
Orteza wykona jest z:
Materiał tekstylny: 50% poliester, 33% poliamid, 17% elastan. Sztywny materiał
tekstylny: 100% poliamid.

Szczegóły produktu
metalowe szyny S-FORM

sztywne paski z przodu

Wykonany jest z elastycznej tkaniny (element tylny) i sztywnej tkaniny (element
przedni), zaopatrzony w:
• 2 proste metalowe szyny umieszczone na plecach, podtrzymujące obszar
lędźwiowy
• 2 metalowe szyny S-FORM umieszczone na kręgosłupie, do podpierania odcinka
piersiowo-lędźwiowego
• 2 plastikowe szyny umieszczone na przodzie, do podtrzymywania okolic brzucha
• 2 elastyczne taśmy o szerokości 5 cm, wokół talii, zapewniające stabilność i
kompresję. Taśmy elastyczne sięgają przodu i zakończone są sztywnymi pasami,
regulowanymi poprzez przecięcie i przełożenie zapięcia typu "krokodyl". W ten
sposób zespół elastycznych pasów wokół talii umożliwia regulację kompresji.
• 2 pasy otaczające ramiona i zamykające się na klatce piersiowej. Paski są
wyposażone w rękawy do ochrony pach.
Zapięcie na rzepy z przodu.
Szerokość: przód 16 cm, tył 48 - 53 cm, w zależności od rozmiaru. Dla ułatwienia
zakładania zaopatrzony jest w paski pomocnicze.
4 metalowe szyny i 2 plastikowe stabilizują odcinek piersiowo-lędźwiowy,
nieznacznie zmniejszając lordozę i kifozę, a ucisk wywierany przez taśmy elastyczne
stymuluje lokalny metabolizm, zmniejszając napięcie mięśni i ból.
2 taśmy elastyczne, które otaczają barki i są umocowane na klatce piersiowej,
korygują poprzez trakcję ułożenie tułowia.

Skład

Szczegóły produktu
• metalowe szynyS-FORM
• proste metalowe szyny

• zapięcie na rzepy z przodu
• rękawy do ochrony pach

Orteza wykonana jest z:
Materiał tekstylny: 50% poliester, 33% poliamid, 17% elastan. Sztywny materiał
tekstylny: 100% poliamid.

Właściwości materiału

Właściwości materiału

Elastyczna tkanina o strukturze umożliwiającej wysoką przepuszczalność powietrza
w obu kierunkach.

Elastyczna tkanina o strukturze umożliwiającej wysoką przepuszczalność powietrza
w obu kierunkach.
regulacja pasów poprzez
przycięcie

przepływ
powietrza

Dostępne rozmiary

• regulacja pasów poprzez
przycięcie

przepływ
powietrza

Dostępne rozmiary

Rozmiary

Rozmiary

Obwód w pasie (cm)

Obwód w pasie (cm)

Kod

Wysokość ortezy na plecach (cm)

Mierzony jest obwód talii

Kod
Mierzony jest obwód talii

