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OFerta compex®
Elektrostymulatory
terapia
ORTEZY

Początki marki Compex sięgają 1986 roku,
gdy ABB-BCC Secheron, lider w branży
technologii przemysłowej, stworzył projekt o
nazwie MediCompex SA w Genewie, Szwajcarii.
Od tamtego czasu Compex stał się światowym
liderem na rynku przenośnych stymulatorów mięśni,
wspomagających regenerację i poprawę formy
sportowej.
Wraz z rozwojem stopniowo rozszerzaliśmy ofertę i
aktualnie, obok szerokiego wyboru stymulatorów mięśni,
portfolio zawiera produkty takie jak stabilizatory stawów
i urządzenia do terapii w tym pistolety do masażu, buty
kompresyjne, taśmy i masażery wibracyjne.

•••

Pauline Ferrand-Prevot
Kolarstwo
6-krotna Mistrzyni Świata

Elektrostymulatory Compex® oferują Twoim
mięśniom to, czego tradycyjny trening nie jest w
stanie. To prawdziwy sekret wielu zawodowych
sportowców i entuzjastów fitnessu, z którego
korzystają, by poprawić swoje treningi i usprawnić
regenerację.
W niezwykle prosty i precyzyjny sposób odtwarzają
procesy zachodzące, gdy mózg nakazuje skurcze
mięśni, wysyłając impulsy elektryczne do nerwów
ruchowych w celu wywołania skurczów mięśni.
Zgodnie z naturalnym działaniem organizmu.

COMPEX THERAPY to seria
nowoczesnych rozwiązań dla
profilaktyki, aktywacji oraz
regeneracji.
Compex bracing
wykorzystuje bogate
portfolio produktów
DonJoy® do tworzenia
ortez, opasek kompresyjnych
i stabilizatorów dla
sportowców, którzy chcą
zmaksymalizować swoją
wydajność.

elektrostymulacja
trening

Wellness

• Poprawa siły mięśni

• Kształtowanie sylwetki

• Optymalizacja treningu

• Ujędrnianie mięśni

• Zapobieganie urazom

• Wyrzeźbienie ciała
• Relaksacja

regeneracja

łagodzenie bólu

• Redukcja bólu mięśni

• Zmniejszenie napięcia mięśni

• Regeneracja po treningu

• Ulga w bólu mięśni i stawów

• Masaż przywracający

• Zmniejszenie uczucia ciężkich nóg

+8%

zmniejsz
odpady metaboliczne

+14%

popraw
objętość mięśni

+15%

popraw
skok wzwyż

+27%

popraw
siłę eksplozywną

popraw
swoją siłę

• Leczenie zapalenia ścięgien

-25%

*Badania naukowe dostępne na compex.com

parametry

dostosowanie
poziomów stymulacji
w programach

stymulatora do

uśmierzania bólu,

Twojej fizjologii

aby zapewnić
optymalne rezultaty

Zupełnie nowa
funkcja, która
umożliwia
modułowi Compex
automatyczne

Optymalizuje
efektywność sesji,
łącząc skurcze
dobrowolne
ze skurczami

MI-RANGE

dostosowuje

Ułatwia

MI-ACTION

i automatycznie

MI-AUTORANGE

Skanuje mięśnie

MI-TENS

MI-SCAN

Wyposażone w unikalną technologię MI (Inteligencję Mięśniową) stymulatory Compex®
dostosowują się do każdego mięśnia, aby zapewnić najskuteczniejszą możliwą elektrostymulację,
oferując jednocześnie większy komfort i lepszą wydajność.

Wskazuje optymalny
poziom stymulacji
do zastosowania
w programach
elektrostymulacji

określenie

stymulowanymi

treningowej i

najbardziej

mięśnia, dając Ci

masażu

odpowiedniego

całkowitą kontrolę

poziomu stymulacji

nad treningiem

corebelt

corebelt porównanie modeli

nowość

corebelt 1.0

corebelt 3.0

corebelt 5.0

Liczba programów
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Kontrola smartfonem
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Trening w aplikacji
Działanie przeciwbólowe
Regulowany obwód
Do 2 tygodni pracy bez ładowania
Stymulacja brzucha i lędźwi
jednocześnie lub osobno

odzyskaj swoją talię
Kontrolowana przez aplikację stymulacja mięśni
brzucha i pleców pomaga ujędrnić i wzmocnić mięśnie
całego tułowia.

Tkanina Dermodry® z nicią Coolmax®
dla optymalnego komfortu

mięśnie brzucha
Ujędrnianie

funkcje
Trening w aplikacji śledzi Twoje postępy i pomaga skoncentrować się na wybranym celu, a sterowanie smartfonem ułatwia
utrzymanie zaangażowania. 3 różne modele oferują aż do 9 różnych programów stymulacyjnych, w tym tonizujących, relaksacyjnych i
przeciwbólowych.

Rzeźbienie
Szczupła talia
mięśnie pleców

• Sterowanie bezprzewodowe przez Bluetooth®

Wzmacnianie

• Konfigurowalne plany dla lepszych wyników

Relaks

• Śledzenie postępów
• Zarządzaj intensywnością w celu uzyskania optymalnych

•

Łagodzenie bólu

rezultatów
• Udostępniaj swoje sesje w aplikacjach społecznościowych
• Stymuluj mięśnie brzucha i dolną część pleców niezależnie
lub jednocześnie
• Regulowane rozmiary pasa dla dobrego dopasowania
• Stymulację można wykorzystać do wzmocnienia tradycyjnego
treningu
• Do 2 tygodni pracy bez ładowania baterii

mięśnie tułowia
Wzmacnianie
Lekki program treningowy
Intensywny program treningowy

•

elektrostymulatory SPORT

WOD EDITION

elektrostymulatory FITNESS

sp 8.0

SP 8.0 + Wod edition

fit 5.0

szybsza regeneracja, większa wydajność, siła i wytrzymałość, prewencja kontuzji i kontrola bólu

rozbuduje twoje mięśnie, wyrzeźbi ciało i ułatwi relaks

Nasz najwyższej klasy stymulator bezprzewodowy przeznaczony dla sportowców, którzy regularnie trenują i rywalizują. SP 8.0
posiada zupełnie nową funkcję MI-Autorange, która stale zapewnia lepsze rezultaty. Technologia bezprzewodowa

Fit 5.0 to najlepszy produkt z tej serii, wyposażony również w technologię bezprzewodową Compex®. Dostępny w wersji z 2
modułami, umożliwia dodanie kolejnych dwóch modułów. technologia bezprzewodowa

SP 6.0

fit 3.0

zwiększa siłę i buduje mięśnie,
ułatwia relaks i szybką regenerację

Przywraca siłę i napięcie mięśni, jednocześnie łagodząc ból

Stworzony z myślą o aktywnych sportowcach, którzy cenią sobie komfort i swobodę. SP
6.0 został wyposażony w zaawansowane funkcje elektrostymulacji i bezprzewodową
technologię. Intuicyjny interfejs i kolorowy wyświetlacz pomogą Ci nawet z poprawną
aplikacją elektrod! Technologia bezprzewodowa

Łączy technologię MI i wszystkie podstawowe funkcje elektrostymulacji. Fit 3.0
oferuje również programy masażu dla fanów fitnessu, którzy ćwiczą 3 razy w tygodniu.
technologia przewodowa

SP 4.0

fit 1.0

zwiększa siłę i buduje mięśnie,
ułatwia relaks i szybką regenerację

Rzeźbi ciało, uelastycznia mięśnie brzucha i łagodzi ból

Zawiera wszystkie podstawowe funkcje elektrostymulacji i technologię MI. SP 4.0 oferuje
szeroki wybór programów treningowych i regeneracyjnych, wspierane przez innowacyjne
rozwiązania dedykowane rehabilitacji i profilaktyce kontuzji, które mogą ułatwić życie
nawet najbardziej wymagającym sportowcom. technologia przewodowa

SP 2.0
ujędrnia mięśnie i rzeźbi sylwetkę,
ułatwia relaks i szybką regenerację
Dzięki wszystkim podstawowym funkcjom elektrostymulacji i technologii MI, SP 2.0
jest idealnym partnerem dla sportowców, którzy trenują 1 lub 2 razy w tygodniu.
technologia przewodowa

Stymulator dla fanów fitnessu i entuzjastów zdrowego stylu życia, którzy ćwiczą 1-2 razy w
tygodniu. technologia przewodowa

stymulator SPORT & FITNESS
Compex® mini
FITNESS, REGENERACJA I ULGA W BÓLU
DLA KAŻDEGO
Bezprzewodowy, mobilny elektrostymulator
mięśni i urządzenie TENS działające w
połączeniu z Twoim smartfonem. Compex Mini
został stworzony, by umożliwić Ci osiągnięcie
sprawności, szybką regenerację i walkę z bólem.
Niezależnie od tego, czy jesteś w podróży, na siłowni czy
zwyczajnie siedzisz w domu.
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Poprawa wydajności w sportach kondycyjnych.

Resistance

Poprawa zdolności do długotrwałego wysiłku.

Strength

Zwiększenie siły maksymalnej i szybkości skurczu.

Explosive Strength
Poprawa siły eksplozywnej.

Muscle building

Zwiększenie objętości i masy mięśniowej.

Warm-up

Przygotowanie mięśni do wysiłku.

Capillarisation
Poprawa ukrwienia mięśni.

Cross-training

Trening i przystosowanie mięśni do różnego rodzaju wysiłku.

Core stabilisation

Wzmacnianie mięśni brzucha i pleców.

Hypertrophy

Intensywne zwiększanie objętości mięśni.
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Overcompensation

Poprawa wytrzymałości mięśni w fazie przedstartowej.

Ankle twist prevention
Zwiększenie stabilności stawu skokowego.

Potentiation

Przygotowanie mięśni przed krótkim wysiłkiem.

Łagodzenie bólu
Pain management TENS

Uśmierzanie różnego rodzaju bólu miejscowego.

Reduce muscle tension
Redukcja napięcia mięśni.

Muscle pain

Efekt uśmierzający do blokowania bólu mięśni.

Back pain

Do redukcji bóli pleców.

Heavy legs

Eliminacja uczucia ciężkich nóg.

Cramp prevention
Przeciwdziałanie skurczom.

Neck pain

Zmniejszenie bólu karku.

Tendinitis

Zmniejszenie uporczywego bólu w wyniku zapalenia ścięgna.

Lumbago

Uśmierzanie ostrego bólu w dolnym odcinku pleców.

Epicondilitis

Zmniejszanie bólu stawu łokciowego.
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fitness
Firm your arms
Ujędrnianie mięśni ramion.

Tone your thighs
Ujędrnianie mięśni ud.

Firm your stomach
Wyszczuplanie talii.

Shape your buttocks
Kształtowanie mięśni pośladków.

Get a 6-pack

Wzmacnianie i kształtowanie mięśni brzucha.

Build your pecs

Budowanie mięśni klatki piersiowej.

Get stronger biceps
Budowanie mięśni ramion.

SP 8.0 WOD
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FIT 5.0

MINI

0

FIT 3.0

FIT 5.0
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Endurance

elektrostymulatory
PROGRAMy

FIT 1.0

FIT 3.0

treningowe

FIT 1.0

elektrostymulatory
PROGRAMy
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Lymphatic drainage

Zmniejszenie obrzęku kończyn dolnych.

Build your shoulders
Budowanie mięśni barków.

Body power

Zwiększenie siły mięśni i delikatny wzrost masy mięśniowej.

Muscle building

Zwiększenie objętości i masy mięśniowej.

Capillarisation
Poprawa ukrwienia mięśni.

Cross-training

Trening i przystosowanie mięśni do różnego rodzaju wysiłku.

Warm-up
1
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Przygotowanie mięśni do wysiłku.

regeneracja/masaż
Relaxing massage
Relaksujący masaż mięśni.

Training recovery

Poprawa regeneracji po wysiłku fizycznym.

Reduce muscle soreness

Zmniejszenie długości i intensywności bólu mięśni po wysiłku.

Reviving massage

Zmniejszenie uczucia zmęczenia mięśni.

Competition recovery

Poprawa regeneracji po intensywnym wysiłku fizycznym.

rehabilitacja
Muscle atrophy
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Odbudowa mięśni unieruchomionych przez dłuższy czas.

Reinforcement

Dalsze wzmacnianie mięśni.

łącznie programów
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elektrostymulatory Akcesoria
wzmacniane etui
podróżne

etui ochronne
• Dla modeli przewodowych

2 moduły
bezprzewodowe
• Dla Compex Fit 5.0
®

compex® app
etui ochronne
• Ze smyczą dla modeli
bezprzewodowych

Saszetka podróżna

Compex® Coach App poprowadzi Cię
przez cały proces treningowy. Ustalisz
z nim swoje cele, pomoże zaplanować
trening i przypomni Ci, kiedy masz
następną sesję Compex.
Możesz także łatwo udostępniać swoje
sesje znajomym.

Żel przewodzący i
motor point pen

pobierz już teraz

opaski elastycze

Compex App

elektrody czarne
50x50 mm
• 1 pin (Easysnap™ Performance)

elektrody
czarne 50x100 mm

elektrody czarne
50x100 mm

• 1 pin (Easysnap™
Performance)

• 2 pin (Easysnap™
Performance)

elektrody białe
50x100 mm

• 1 pin (Easysnap Performance)

• 1 pin (Easysnap™
Performance)

elektrody białe
50x100 mm

przewodniki
treningowe

• 2 pin (Easysnap™
Performance)

• (maraton, kolarstwo,
triathlon, etc.)

™

elektrody corebelt
• Dwustronne elektrody dla
urządzeń z serii Corebelt

Ta aplikacja nie kontroluje Twojego urządzenia Compex, ma służyć jako narzędzie do zarządzania.

elektrody białe
50x50 mm

funkcje
• Śledź swoje postępy dzięki naszemu zupełnie nowemu wskaźnikowi
obciążenia pracą, gdy wybierzesz cel dotyczący wzmocnienia mięśni
lub wydajności w naszych programach kondycyjnych
• Znajdź cel, który odpowiada Twoim potrzebom (np. przygotuj się do
maratonu, triathlonu lub wyścigu kolarskiego, zmniejsz ból pleców,
tendinopatię, popraw siłę…) i ustal swój plan, aby go osiągnąć
• Pokazuje prawidłowe rozmieszczenie elektrod
• Wyświetla precyzyjne obrazy rozmieszczenia elektrod i pozycji na
ciele zgodnie z wybranym programem
• Wyjaśnia, jak zarządzać intensywnością stymulacji zgodnie z
wybranym programem
• Zapewnia pełne informacje o każdym programie Compex (opis,
zastosowania, efekty, intensywność stymulacji, umiejscowienie
elektrod)
• Wyjaśnia, jak działa stymulacja mięśni

Usuwanie mleczanu i produktów przemiany materii

objawami bolesności mięśni (DOMS) i sztywnością mięśni.

powodować sklejanie się powięzi i tworzenie punktów spustowych.
4. Miejscowe i centralne zmęczenie nerwowe.

krwi w celu dostarczenia składników odżywczych i O2
• Rozluźnienie mięśni
• Złagodzenie bolesności mięśni (DOMS)
• Złagodzenie bólu mięśniowo-powięziowego, punktów spustowych

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••
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Łagodzenie bolesności mięśni (DOMS)

•••••
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•••••
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•••••
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Łagodzenie bólu mięśniowo-powięziowego

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••
•••••
•••••
•••••
•••••

•••••
•••••
•••••
•••••
•••••
•••••

•••••
•••••
•••••
•••••
•••••
•••••

•••••
•••••
•••••
•••••
•••••
•••••

20-30 min

20-50 min

60 sec

60 sec

Relaksacja mięśni

i przepływu limfy oraz niedobór tlenu, płynów czy składników odżywczych mogą

• Odbudowa „uszkodzonych” mięśni poprzez poprawę przepływu

•••••

dostarczanie składników odżywczych i tlenu

3. Ból i sztywność mięśniowo-powięziowa. Monotonne ćwiczenia, zaburzenia krążenia

• Wymiana płynów poprzez poprawę drenażu limfatycznego

•••••

Odbudowa „uszkodzonych” mięśni poprzez

uszkodzeń

poprawę przepływu krwi (powrót żylny)

•••••

Poprawa drenażu limfy

2. Nagła potrzeba dostarczenia składników odżywczych i tlenu by rozpocząć odbudowę

• Usuwanie mleczanów i produktów przemiany materii poprzez

•••••

poprzez poprawę przepływu krwi

1. Mleczany, produkty przemiany materii, nadmiar płynu w mięśniu lub wokół niego - nierzadko z

Rozluźnianie sztywności mięśniowo-powięziowej
Uspokajanie układu nerwowego

Pau Capell
Biegi Ultra
2-krotny Mistrz Świata

efektywność regeneracji
sportowej
Sporty wytrzymałościowe(biegi, kolarstwo, triathlon)
Sporty siłowe
Fitness i wellness
Wszechstronność zastosowania*

• Rozluźnienie sztywności mięśniowo-powięziowej

Łatwy start**

• Uspokojenie układu nerwowego

Łatwość zrozumienia i obsługi***
Czas trwania regeneracji 1 grupy mięśniowej

•••••
•••••
•••••
•••••
•••••

doskonale		
bardzo dobrze
dobrze		
dostatecznie		
słabo		

objaśnienia
*Wszechstronność zastosowania = w oparciu o ilość zastosowań, skuteczność regeneracji i inne cele, takie jak trening.
**Łatwy start = w zależności od tego, ile czasu zajmuje rozpoczęcie metody regeneracji nowemu użytkownikowi.
***Łatwy do zrozumienia = prostota korzystania z urządzenia z punktu widzenia nowego użytkownika.

Uwaga: Oceny są szacunkami opartymi na badaniach naukowych, literaturze i wiedzy fizjologicznej oraz strategicznym
pozycjonowaniu produktów Compex i produktów konkurencyjnych na rynku, aby pomóc w lepszym i jaśniejszym zrozumieniu

efektywność
regeneracji

w wyniku ćwiczeń i procesów
metabolicznych występują:

Możliwe rozwiązania
dla skutków ćwiczeń
(regeneracja):

MUSCLE STIM

metody
regeneracji

Fixx Massager

Compex® to kompleksowe rozwiązania dla regeneracji, które można ze sobą łączyć dla jeszcze
lepszych efektów. Czasami może być trudno wybrać najlepszą metodę regeneracji dla klientów,
biorąc pod uwagę skuteczność, indywidualne potrzeby, koszty/inwestycje, łatwą aplikację i obsługę
urządzenia. Zanim dokonamy przeglądu metod regeneracji, musisz znać jej podstawy i skutki.

Ion Roller &
Molecule Ball

Compex® Regeneracja
AYRE
COMPRESSION BOOT

Compex® regeneracja

compex® therapy
Jako liderzy w technologii stymulacji mięśni, poszerzyliśmy nasze portfolio
o rozwiązania do terapii. To skuteczne, innowacyjne, przenośne i łatwe w
użyciu produkty, które pomogą Ci osiągnąć postępy w treningu, lepszą
regenerację i dobre samopoczucie.

AYRE - buty do regeneracji
FIXX™ Mini, 1.0 & 2.0
Ion & Molecule
pasy przeciwbólowe na plecy i kolano

Ayre buty do regeneracji
Buty kompresyjne Compex® Ayre. Przeznaczone dla zawodowych i
rekreacyjnych sportowców, trenerów i fizjoterapeutów. Compex Ayre
wykorzystują dynamiczną, pulsacyjną kompresję kończyn przez cały czas
jej używania, co ułatwia proces regeneracji.
2 programy: napełnianie komór jedną po drugiej lub wszystkich
jednocześnie
Potężna kompresja: nawet do 120 mmHg
Wydajna bateria: nawet do 3 godzin, buty mogą też działać podłączone
do ładowania

taping

Mobilne: bezprzewodowa technologia dla większego komfortu

okłady żelowe

Zawartość zestawu: 2 buty kompresyjne • 1 sztywna walizka
transportowa • 1 ładowarka
wsparcie w leczeniu i profilaktyce
Przeciążeń i potreningowej bolesności, bólu i obrzęku mięśni.
wskazania
Łagodzenie zmęczenia lub bólu mięśni po ćwiczeniach lub zajęciach
rekreacyjnych, by pomóc Ci być gotowym do pracy z pełną mocą
następnego dnia.

compex tape
compex fixx™ 1.0

compex fixx™ - masażery mięśni
Seria Compex Fixx™ oferuje klientom rozwiązanie dla
wszystkich potrzeb Twoich mięśni, od ultraprzenośnego
urządzenia do masażu po wielofunkcjne urządzenia,
które bezpiecznie i wygodnie rozluźnią i wymasują nawet
najbardziej wymagające partie.

Masażer Compex Fixx™ 1.0 zapewnia doskonały masaż tkanek głębokich w przypadku obolałych i przepracowanych mięśni. Masażer
Fixx dostosowuje się do 3 różnych prędkości - 25, 33 i 46 uderzeń na sekundę. Połączenie szybkości i nacisku dłoni dostosowuje
masaż do Twoich potrzeb i wymagań dotyczących regeneracji. Masażer Fixx może pomóc zmniejszyć bolesność, rozluźnić napięte
mięśnie i może być używany do rozgrzewki przed aktywnością.
3 ustawienia głowicy
3 prędkości: 25, 33 i 46 uderzeń na sekundę
Amplituda ruchu: 14 mm
Waga (z baterią i końcówką): 990 g
Wydajność baterii: 2 godziny
Zawartość zestawu: 1 Compex Fixx 1.0 • 1 sztywne etui podróżne
1 bateria litowo-jonowa • 1 adapter ładowarki • 1 ładowarka • 1 końcówka
wskazania
Obolałe mięśnie • Rozluźnianie napiętych mięśni • Przygotowanie przed
treningiem

Dostępne są dodatkowe końcówki, baterie i akcesoria.

compex fixx 2.0
compex fixx™ Mini
Compex Fixx™ Mini zapewnia doskonały masaż tkanek głębokich w przypadku obolałych i przepracowanych mięśni. Trzy prędkości do
wyboru oraz pewny chwyt sprawiają, że zapewnisz sobie taki masaż, jakiego potrzebujesz. Fixx Mini pomaga zmniejszyć ból i rozluźnić
napięte mięśnie przed i po intensywnych ćwiczeniach. Zawiera przedłużany uchwyt, który pomaga przynosić ulgę w trudno dostępnych
miejscach.

Masażer Compex Fixx 2.0 pomaga rozgrzać mięśnie przed treningiem i złagodzić sztywność po ciężkiej sesji. Pięć potężnych ustawień
intensywności w połączeniu z dużą siłą masażera zapewnia idealne działanie potrzebne do bezpiecznego i wygodnego odciążenia
najtrudniejszych miejsc. Wymienne końcówki (w zestawie) i obrotowa głowica pomagają dostosować masaż do specyficznych potrzeb
różnych grup mięśni. Wyjmowane i ładowane baterie, kompaktowa konstrukcja i cichy silnik zapewniają ulgę zawsze i wszędzie.

3 prędkości: 25, 33 i 42 uderzeń na sekundę
Lekki i poręczny: 565 g (770 g z uchwytem)
Wydajność baterii: nawet do 1,5 godziny
Ergonomiczny design: świetnie trzyma się w dłoni
Cichy silnik: mniej niż 60dB
Uchwyt przedłużający: ułatwia masaż trudno dostępnych miejsc
Wymienne końcówki: dla lepszego efektu terapii
Zawartość zestawu: 1 Compex Fixx Mini • 1 uchwyt przedłużający • 1 ładowarka
Dostępny także w kolorze białym!

5 wymiennych końcówek
wyświetlacz LED - prędkość i bateria
3 ustawienia głowicy
5 prędkości: 16, 25, 33, 41 i 50 uderzeń na sekundę
Amplituda ruchu: 16 mm
Waga (z baterią i końcówką): 1.3 kg
Wydajność baterii: 2 godziny
Cichy silnik: poniżej 60dB
Duża moc: dwukrotnie mocniejszy niż Fixx 1.0
Zawiera: 1 Compex Fixx 2.0 • 5 wymiennych końcówek
1 sztywne etui podróżne • 1 bateria litowo-polimerowa • 1 ładowarka • 1 adapter

wskazania

wskazania

Obolałe mięśnie • Rozluźnianie napiętych mięśni • Przygotowanie przed
treningiem

Fixx Mini

Obolałe mięśnie • Rozluźnianie napiętych mięśni • Przygotowanie przed treningiem

wibracyjny roller i piłka do masażu

pasy przeciwbólowe
kolano/plecy
compex
tape

Compex® Ion i Molecule pomogą Ci złagodzić dyskomfort spowodowany sztywnością lub bólem mięśni oraz poprawić zakres ruchu i
elastyczność tkanek. Te produkty do masażu są kompaktowe, przenośne, lekkie i można je ładować.

Compex® Back & Knee Pain Relief to opaski, które zapewniają tymczasową ulgę w bólu podczas ćwiczeń, pracy lub codziennych

Ion
Compex Ion pomaga złagodzić ból lub sztywność mięśni poprzez dogłębny masaż tkanek. Wykonany z materiałów klasy przemysłowej
ten roller jest wytrzymały i nie straci swojego kształtu pod żadnym obciążeniem. Zastosowano poliuretanowe wykończenie, aby wygląd
zewnętrzny przypominał gumę. Teksturowana powierzchnia pozwala na pewny chwyt na dowolnym obszarze ciała, który próbujesz
rozmasować. Dzięki czterem prędkościom wibracji ION z łatwością dopasuje intensywność masażu do Twoich potrzeb związanych z
regeneracją. Przenośny i łatwy do ładowania za pomocą ładowarki micro USB.

czynności. Ten produkt może również pomóc w leczeniu przewlekłego bólu i bólu związanego z zapaleniem stawów. Użyj ekranu
dotykowego, aby wybrać program, intensywność i poziom ciepła.
Nie potrzeba elektrod
Anatomiczne ułożenie wkładek
Kompresja i ciepło: dla rozluźnienia mięśni
8 programów: łączących prąd TENS, ciepło oraz
relaksację
2 poziomy ciepła

4 prędkości

Bezprzewodowe i przenośne

Waga: 1,425 g

Dostępne w dwóch rozmiarach

Wydajność baterii: nawet do 2,5 godziny
Wymiary: 312x122x122 mm

wskazania

Materiał: EVA/ABS

• Tymczasowa ulga w bólu

wskazania

• Kontrola bólu przewlekłego
• Artretyzm

Bolesność mięśni i rozluźnienie
Masaż relaksacyjny • Rozgrzewka

Molecule
Wibrująca piłka do masażu Compex Molecule ma cztery poziomy intensywności wibracji, które łagodzą dyskomfort sztywności lub
bolących mięśni. Poprawiając krążenie w wybranych obszarach, łagodzi bóle i stany zapalne mięśni. Wykorzystaj to narzędzie w
ramach regeneracji przed i po treningu, aby usprawnić i odżywić swoje ciało.
4 prędkości
Waga: 295 g
Wydajność baterii: 1,5 godziny
Wymiary: 90x90x90 mm
Materiał: Silikon/ABS
wskazania
Bolesność mięśni i rozluźnienie
Masaż relaksacyjny • Rozgrzewka

opaska na kolano

opaska na lędźwia

okłady żelowe

compex® tape

Idealny produkt zarówno do radzenia sobie z urazami, i zapobiegania
kontuzjom.
• Pozostaje elastyczny nawet po zamrożeniu
• Można używać w kuchence mikrofalowej
• Wielokrotnego użytku
• Wymiary: 29x27 cm lub 21x14 cm
• Zawiera saszetkę do nakładania okładu bezpośrednio na skórę
wskazania
• Łagodzenie dyskomfortu, bólu, stłuczeń i siniaków
• Uśmierzanie bólu, zmniejszanie obrzęków i łagodzenie skurczów
mięśni

Taśma kinezjologiczna Compex® to elastyczna, niemedyczna taśma,
wykonana z wysokiej jakości bawełny z akrylową warstwą klejącą. Taśma
Compex może być noszona przez kilka dni, nie zawiera lateksu i jest
wodoodporna.

czarna

różowa

niebieska

Wspomaga mięśnie, usprawnia przepływ płynów ustrojowych, koryguje dolegliwości stawowe, poprawia propriocepcję i
łagodzi bóle mięśniowo-szkieletowe.
wskazania
• Łagodzenie bólu
• Zwiększenie świadomości ciała, propriocepcji
• Usprawnienie krążenia krwi i aktywacja układu limfatycznego
• Aktywacja procesów gojenia w organizmie
• Zwiększenie funkcji i ruchów mięśni
• Zapewnia strukturalne wsparcie dla stawów i ruchów mięśni

Przewodniki i filmy dotyczące aplikacji
taśm dostępne na compex.com

terapia ciepło/zimno
coldform knee

usztywniacze i ortezy

coldform utility coldform back

opaski na kolana 5mm

czarna

zdrowia dzięki ruchomemu okładowi z gorącego/zimnego żelu i opasce kompresyjnej.

Wkład żelowy

Terapia Compex® Hot/Cold pomaga zmniejszyć obrzęk i ból, przyspieszając powrót do

camo

stopień wsparcia

coldform shoulder

• Ergonomicznie zaprojektowane usztywniacze
kolan do podnoszenia ciężarów z oddychającego
materiału
• Opaski z perforowanego neoprenu 5 mm

Pasuje na lewy lub prawy bark.

wskazania

Coldform Utility to uniwersalna opaska pasująca
na stopy/kostki, golenie, uda, łokieć czy ramię.

• Wsparcie kolana
• Kompresja
• Stabilizacja
• Ogólny ból kolana
• Łagodne nadwyrężenia i skręcenia

wskazania
• Ból ogólny
• Obrzęk
• Skręcenia i nadwyrężenia
• Zapalenia ścięgien
• Urazy przeciążeniowe

ortezy kończyna dolna
WebTECH Patella Strap

ortezy kończyna dolna
Pinpoint Knee Strap

BIONIC Knee

Trizone Knee

stopień wsparcia

stopień wsparcia

stopień wsparcia

stopień wsparcia

• Pasek silikonowy wywiera
równomierny nacisk na
ścięgno rzepki

• Zawijana konstrukcja
ułatwiająca aplikację

• Technologia Pinpoint zapewnia
wygodne i ukierunkowane
wsparcie, które pomaga
złagodzić ból

• Niskoprofilowa opaska
kolanowa z ukierunkowanymi
strefami kompresji

• Zawiasy dwustronne
pomagają podtrzymywać i
chronić niestabilne stawy

• Delikatny pasek z tyłu dla
wygody
• Pasuje na lewą lub prawą
stronę

• Opaski silikonowe wzmacniają
usztywnienie, podobnie jak
tejpy sportowe

• Regulowane podparcie
• Pasuje na lewą lub prawą
stronę

• Technologia antypoślizgowa
zapobiega przesuwaniu się
ortezy

• Dostępne w wersji na lewą i
prawą stronę

• Pasuje na lewą lub prawą
stronę
wskazania

wskazania

Zmniejszenie obciążenia wokół rzepki

Niewielka niestabilność boczna kolana, objawy
przeciążenia i niewielkie skręcenia kolana

wskazania

wskazania

Zapalenie ścięgna rzepki i przewlekłe zapalenie ścięgna

Powtarzające się ruchy lub objawy przeciążeniowe,
niewielkie nadwyrężenia, stany zapalne i obrzęki oraz w
celu zmniejszenia obciążenia kolana

WebTECH Knee

WebTECH Patella

Trizone Calf
stopień wsparcia

• 3 strefy kompresji strategicznie rozmieszczone wokół goleni
i łydki
• Opaski silikonowe zapewniają ukierunkowane wsparcie mięśni
• Pasuje na lewą lub prawą stronę
wskazania
Objawy przeciążenia, niewielkie stany zapalne/obrzęki i
sztywne/bolące stawy

stopień wsparcia

stopień wsparcia

• Unikalna struktura silikonowa
otacza i stabilizuje rzepkę

• Membrany silikonowe
otaczają i stabilizują rzepkę

• Amortyzujący, rozciągliwy
silikon pomaga rozproszyć
napięcia

• Amortyzujący, rozciągliwy
silikon pomaga rozproszyć
napięcia

• Zawiasy dwustronne
zapewniają stabilność

• Lekka, niskoprofilowa
konstrukcja

• Ergonomiczna, lekka
konstrukcja

• Pasuje na lewą lub prawą
stronę

wskazania

wskazania

Niewielki ból przedniej strony kolana, niewielka
niestabilność boczna, objawy przeciążenia i zmniejszenie
obciążenia kolana

Drobny ból przedniej strony kolana, niestabilność kolana,
objawy przeciążenia i zmniejszenie obciążenia kolana

ortezY kończyna dolna / plecy

ortezaY kończyna górna

lace-up Ankle

wrist Wrap

Trizone Ankle

Trizone Tennis/Golf
Elbow

stopień wsparcia

stopień wsparcia

stopień wsparcia

stopień wsparcia

• Lekki, łatwy do założenia
stabilizator z wiązaniami i
paskami obwodowymi

• Kompresyjna opaska zapewnia
wsparcie i stabilizację

• Ochronna, regulowana orteza
na nadgarstek pomaga
ograniczyć szkodliwe ruchy

• Elastyczna opaska
kompresyjna na łokieć

• Przypominające taśmę
silikonowe paski poprawiają
stabilność

• Stabilizuje piętę i zapobiega
skręceniom kostki
• Pasuje na lewą lub prawą stronę

• Silikonowa opaska zapewnia
ukierunkowane wsparcie

• Ruchome i lekkie wkładki
piankowe

• Pasuje na lewą lub prawą
stronę

• Pasuje na lewą lub prawą
stronę

• Pasuje na lewą lub prawą
stronę

wskazania

wskazania

wskazania

wskazania

Skręcenia i nadwyrężenia kostki oraz niestabilność stawu
skokowego

Powtarzające się ruchy lub objawy przeciążenia, słabe kostki,
drobne skręcenia lub nadwyrężenia więzadeł i ścięgien

Ochrona zakresu ruchu, niestabilność nadgarstka, łagodne
nadwyrężenia i skręcenia oraz zapalenia ścięgien

Niewielka bolesność i zmniejszenie obciążenia łokcia

BIONIC Ankle

BIONIC Back

stopień wsparcia

stopień wsparcia

• Zapięcie na pojedynczy pasek

• Półsztywny gorset
poprawiający postawę i
zmniejszający obciążenie
dolnej części pleców

• Obustronne stabilizatory
pomagają zmniejszyć ryzyko
zwichnięcia kostki

• Zawijana konstrukcja
ułatwiająca zakładanie

• Niski profil, pasuje do
wszystkich butów
• Dostępne w wersji lewej i
prawej

Trizone ARM
stopień wsparcia

• Elastyczny rękaw z dzianiny z kompresją strefową
• Przypominające taśmę silikonowe paski zwiększają
stabilizację
• Pasuje na lewą lub prawą stronę
wskazania

wskazania

wskazania

Objawy niestabilności lub przeciążenia oraz łagodne do
umiarkowanego skręcenia/naciągnięcia kostki

Niewielki ból w dole pleców, osłabienie mięśni i
wzmocnienie lędźwi

Powtarzające się ruchy lub objawy przeciążenia,
niewielkie stany zapalne i obrzęki

ubrania codzienne

Seria odzieży codziennej

ubrania sportowe

szeroki wybór wygodnej odzieży
wykonanej z najwyższą starannością.

noś się z klasą w
ubraniach compex !
Te produkty zostały zaprojektowane z myślą o Was,
naszych wiernych klientach. Wybierając zarówno odzież
sportową, jak i codzienną możesz być gotowy na każdy
trening, zawody lub regenerację na łonie natury.

seria ubrań sportowych
wygodne i lekkie produkty do treningu i na
zawody. Pokaż się z najlepszej strony!

plecak compex
Duży wielokomorowy plecak użytkowy dla
podróżujących sportowców.

Vincent Luis
Mistrz Świata w triathlonie

compex.com
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Urządzenia stymulujące mięśnie Compex stymulują neurony ruchowe u zdrowych osób w celu poprawy wydajności mięśni, zwiększenia przepływu krwi i rozluźnienia włókien mięśniowych. Produkt ma również na
celu stymulację nerwów czuciowych w celu uzyskania efektu przeciwbólowego. Elektrostymulatory Compex posiadają atest medyczny i są regulowane zgodnie z przepisami CE.

