
Producător: Vettel
Pentru o postură corectă și comodă!

- cervicale
- pentru coloana vertebrală
- pentru membre

ORTEZE
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Caracteristici
- confecţionată din polietilenă
- învelită cu piele sintetică hipoalergenă, în zonele de contact cu tegumentul
- prevăzută cu perforaţii ce permit respiraţia tegumentului
- prevăzută cu sistem de benzi Velcro ce permite reglarea pe înălţime
- formă anatomică
- culoare albă

Avantaje şi beneficii
- Reglare optimă la orice dimensiune a gâtului
- Nivel excelent de ventilaţie şi respiraţie a tegumentului
- Asigură un confort sporit şi fixare sigură a segmentului vizat

Indicații
- Dureri cervicale de cauză musculară sau traumatică
- Traumatisme cervicale
- Imobilizare cervicală

Cod                Mărimi                     Perimetru gât

1100

< 35 cm

35-39 cm

39-44 cm

44-48 cm

> 48 cm

XS/1

S/2

M/3

L/4

XL/5

Orteză cervicală rigidă
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Caracteristici
- confecţionată din polietilenă
- învelită cu piele sintetică hipoalergenă, în zonele de contact cu tegumentul
- prevăzută cu sprijin pentru bărbie şi cu perforaţii ce permit respiraţia tegumentului
- prevăzută cu sistem de benzi Velcro ce permite reglarea pe înălţime
- formă anatomică
- culoare albă

Avantaje şi beneficii
- Reglare optimă la orice dimensiune a gâtului
- Permite restricţionarea mecanică a mişcărilor de flexie a gâtului
- Nivel excelent de ventilaţie şi respiraţie a pielii
- Asigură un confort sporit şi fixare sigură a segmentului vizat

Indicații
- Dureri cervicale de cauză musculară sau traumatică
- Traumatisme cervicale
- Imobilizare cervicală

Cod                Mărimi                     Perimetru gât

1110

< 34 cm

34-38 cm

38-43 cm

43-47 cm

> 47 cm

XS/1

S/2

M/3

L/4

XL/5

Orteză cervicală cu suport pentru bărbie 
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Caracteristici
- structură rigidă
- sprijin frontal pentru bărbie şi sprijin occipital
- prezintă perforaţii ce permit respiraţia tegumentului
- prevăzută cu sistem dublu de benzi Velcro pentru închidere
- formă anatomică
- culoare bej 

Avantaje şi beneficii
- Stabilitate şi siguranţă garantate
- Restricţionează mecanic mişcările gâtului
- Formă anatomică
- Nivel excelent de ventilaţie şi respiraţie a pielii
- Asigură un confort sporit eliminând presiunile la nivelul traheei sau al zonelor latero-frontale
- Permite mişcarea fiziologică a maxilarului

Indicații
- Imobilizare după traumatisme cervicale
- Imobilizare postoperatorie
- Imobilizare cervicală
- Dureri cervicale de origine musculară sau traumatică care necesită imobilizarea în faza acută sau pe perioada recuperării

Cod                Mărimi                     Perimetru gât

1140

25-31 cm

32-38 cm

39-48 cm

S/1

M/2

L/3

Orteză cervicală Philadelphia
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Caracteristici
- moale, semirigidă
- confecţionată din spumă din poliuretan învelită în bumbac
- prevăzută cu sistem de închidere cu benzi Velcro
- formă anatomică
- lăţime de 75 mm

Avantaje şi beneficii
- Asigură fixarea lejeră a zonei cervicale
- Generează căldură locală, cu efecte terapeutice
- Ajustabilă oricărei mărimi a gâtului
- Poate fi utilizată atât ziua, cât şi noaptea
- Adaptată utilizării pe timp de noapte

Indicații
- Imobilizarea uşoară a zonei cervicale
- Crize acute de artroză cervicală
- Subluxaţii cervicale
- Substituirea treptată a unei orteze rigide

Cod                Mărimi                     Perimetru gât

1011 30-45 cmunică

Orteză cervicală Schantz
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Caracteristici
- lăţime de 20 cm
- alcătuită din 34% poliester, 35% elastan, 31% bumbac
- ranforsare dublă pentru o bună susţinere abdominală
- ajustabilă prin mutarea benzilor Velcro
- culoare albă

Avantaje şi beneficii
- Permite respiraţia şi transpiraţia tegumentului
- Realizează o susţinere sigură a abdomenului
- Permite ajustarea în funcţie de dimensiunile corpului
- Presiunea exercitată asupra abdomenului poate fi modificată ori de câte ori este nevoie

Indicații
- Protecţia peretelui abdominal în caz de eventraţie sau hernie abdominală
- Traumatisme abdominale
- Recuperare postoperatorie după intervenţii abdominale
- Perioada postnatală

Cod                         Mărimi                  Circumferinţă toracică

120

70-90 cm

90-110 cm

110-130 cm

S/1

M/2

L/3

Centură abdominală 20 cm
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Caracteristici
- lăţime de 24 cm
- compusă din 3 secţiuni elastice
- sistem unic “Fagoty-Singer” care permite fiecărei secţiuni elastice să
lucreze independent
- ajustabilă prin mutarea benzilor Velcro

Avantaje şi beneficii
- Adaptabilă oricărei forme anatomice datorită celor 3 secţiuni elastice independente
- Permite respiraţia şi transpiraţia tegumentului
- Realizează o susţinere sigură a abdomenului
- Permite ajustarea în funcţie de dimensiunile corpului
- Presiunea exercitată asupra abdomenului poate fi modificată ori de câte ori este nevoie

Indicații
- Protecţia peretelui abdominal în caz de eventraţie sau hernie abdominală
- Traumatisme toracice şi abdominale
- Recuperare postoperatorie după intervenţii abdominale
- Perioada postnatală
- Traumatisme musculare abdominale

Cod                         Mărimi                  Circumferinţă toracică

124
70-90 cm

90-110 cm

S/1

M/2

Centură abdominală 24 cm
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Caracteristici
- lăţime de 32 cm, compusă din 4 secţiuni elastice
- sistem unic “Fagoty-Singer” care permite fiecărei secţiuni elastice să
lucreze independent
- ajustabilă prin mutarea benzilor Velcro

Avantaje şi beneficii
- Adaptabilă oricărei forme anatomice datorită celor 4 secţiuni elastice independente
- Permite respiraţia şi transpiraţia tegumentului
- Realizează o susţinere sigură a abdomenului
- Permite ajustarea în funcţie de dimensiunile corpului
- Presiunea exercitată asupra abdomenului poate fi modifi cată ori de câte ori este nevoie
- Modelul 232 este autoadeziv

Indicații
- Protecţia peretelui abdominal în caz de eventraţie sau hernie abdominală
- Traumatisme toracice şi abdominale
- Recuperare postoperatorie după intervenţii abdominale
- Perioada postnatală
- Traumatisme musculare abdominale

Cod                         Mărimi                  Circumferinţă toracică

132

232

110-130 cm

130-150 cm

L/3

XL/4

Centură abdominală 32 cm
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Caracteristici
- material hipoalergen din monofilamente elastice
- ajustabil datorită sistemului de închidere Velcro

Avantaje şi beneficii
- Permite corecţia de lungă durată a posturii vicioase a coloanei
- Asigură o bună respiraţie a tegumentului
- Poate fi purtat în contact direct cu pielea
- Ajustabil oricărui perimetru toracic
- Conferă sprijin toracic combinat cu susţinere abdominală

Indicații
- Corecţia cifozei juvenile
- Tratament de recuperare a coloanei vertebrale
- Menţinerea poziţiei corecte a spatelui

Cod                         Mărimi                  Circumferinţă toracică

141

 50-65 cm

65-80 cm

80-95 cm

 95-110 cm

110-125 cm  

XS/1

S/2

M/3

L/4

XL/5

Ham de memorie
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Caracteristici
- lăţime spate: 58 cm
- confecţionat din monofilamente elastice: 64% poliamidă, 36% elastan
- benzi elastice încrucişate în zona lombară cu sistem frontal de fixare
- reglare optimă datorită sistemului de închidere Velcro
- prevăzut cu 2 tije rigide şi 2 tije flexibile, opţionale, în zona lombară
- prezintă 2 tije flexibile în regiunea abdominală
- protecţie termică în zona lombară

Avantaje şi beneficii
- Permite corecţia de lungă durată a posturii vicioase a coloanei
- Asigură o compresie uniformă, parţială sau totală
- Conferă un grad ridicat de confort
- Asigură o bună respiraţie a tegumentului

Indicații
- Tratarea durerilor lombare T1-S1
- Traumatisme dorsolombare

- Artrită vertebrală dureroasă
- Decalcifieri lombare, uşoare deviaţii lombare, oboseală, reumatism
- Tratamente postoperatorii
- Stabilizarea şi controlul poziţiei coloanei dorsolombare

Cod                         Mărimi                  Circumferinţă talie

3058

66-76 cm

77-86 cm

87-96 cm

97-106 cm

107-116 cm

117-126 cm

XS/1

S/2

M/3

L/4

XL/5

XXL/6

Corset Hessing
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Caracteristici
- lăţime spate: 22 cm
- structură elastică din monofilamente
- prevăzută cu 3 tije dorsale
- tija centrală poate fi îndepărtată la nevoie
- fixare cu benzi Velcro

Avantaje şi beneficii
- Conferă un grad ridicat de confort
- Asigură o bună respiraţie a tegumentului
- Ajustabilă în funcţie de circumferinţa taliei, prin mutarea benzilor Velcro

Indicații
- Prevenirea şi tratarea durerilor acute/cronice din lumbago sau sciatică
- Decalcifieri lombare, uşoare deviaţii lombare, oboseală, reumatism
- Suport lombosacral în muncile fizice obositoare

Cod                         Mărimi                  Circumferinţă talie

3022

66-76 cm

77-86 cm

87-96 cm

97-106 cm

107-116 cm

XS/1

S/2

M/3

L/4

XL/5

Orteză lombosacrală
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Caracteristici
- lăţime spate: 25 cm
- confecţionat din monofilamente elastice: 64% poliamidă, 36% elastan
- benzi elastice încrucişate în zona lombară cu sistem de fixare frontal
- reglare optimă, datorită sistemului de închidere Velcro
- prevăzut cu 4 tije rigide, 2 opţionale, în zona lombară
- 2 tije flexibile in regiunea abdominală
- protecţie termică în zona lombară
- centură abdominală de susţinere

Avantaje şi beneficii
- Conferă un grad ridicat de confort
- Asigură o bună respiraţie a tegumentului
- Ajustabilă în funcţie de circumferinţa taliei, prin mutarea benzilor Velcro

Indicații
- Prevenirea şi tratarea durerilor acute/cronice din lumbago sau sciatică
- Decalcifieri lombare, uşoare deviaţii lombare, oboseală, reumatism
- Suport lombosacral în muncile fizice obositoare

- Traumatisme lombare
- Artrită vertebrală dureroasă
- Susţinerea peretelui abdominal în caz de eventraţie
- Corecţia posturii vicioase
- Recuperare postoperatorie

Cod                         Mărimi                         Perimetru talie

3025

66-76 cm

77-86 cm

87-96 cm

97-106 cm

107-116 cm

XS/1

S/2

M/3

L/4

XL/5

Orteză lombosacrală

11



Siguranța ta, grija noastră!   |   www.medicalexpress.ro

1
2
3

Caracteristici
- lăţime spate: 26 cm
- confecţionat din monofilamente elastice: 64% poliamidă, 36% elastan
- benzi elastice încrucişate în zona lombară
- reglare optimă, datorită sistemului de închidere Velcro
- prevăzut cu 4 tije rigide, 2 opţionale, în zona lombară
- protecţie termică în zona lombară

Avantaje şi beneficii
- Conferă un grad ridicat de confort
- Asigură o bună respiraţie a tegumentului
- Ajustabilă în funcţie de circumferinţa taliei, prin mutarea benzilor Velcro

Indicații
- Prevenirea şi tratarea durerilor acute/cronice din lumbago sau sciatică
- Decalcifieri lombare, uşoare deviaţii lombare, oboseală, reumatism
- Suport lombosacral în muncile fizice obositoare
- Traumatisme lombare

- Artrită vertebrală dureroasă
- Susţinerea peretelui abdominal în caz de eventraţie
- Corecţia posturii vicioase
- Recuperare postoperatorie

Cod                         Mărimi                  Perimetru talie

3026

66-76 cm

77-86 cm

87-96 cm

97-106 cm

107-116 cm

XS/1

S/2

M/3

L/4

XL/5

Orteză lombosacrală
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Caracteristici
- suport lombar optim
- sistem dublu de benzi de susţinere
- material uşor

Avantaje şi beneficii
- Design adaptat eforturilor fizice şi practicării sporturilor
- Asigură un confort sporit
- Permite respiraţia tegumentului

Indicații
- Patologii lombare
- Prevenirea traumatismelor spatelui
- Suprasolicitare lombară

Cod                         Mărimi                        Perimetru talie

FT24

65-80 cm

81-96 cm

97-112 cm

113-128 cm

S/1

M/2

L/3

XL/4

Orteză lombosacrală
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Caracteristici
- suport inghinal pentru hernie unilaterală/bilaterală
- suport anatomic din cauciuc, învelit cu bumbac
- învelişul poate fi indepartat, pentru spălare
- închidere şi reglare cu catarame din plastic

Avantaje şi beneficii
- Fixare uşoară
- Asigură un confort sporit
- Nivel ridicat de siguranţă

Indicații
- Herniii inghinale unilaterale/bilaterale cu volum redus sau uşor reductibile
- Utilizare temporară înainte de operaţie
- Postoperator

Cod                         Mărimi                        Perimetru talie

6040

75-85cm

85-95 cm

95-110 cm

S/1

M/2

L/3

Centură inghinală
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Caracteristici
- structură laminată
- acoperit cu bumbac antialergenic
- compoziţie: 30% poliamidă, 30% bumbac, 40% spumă de poliester

Avantaje şi beneficii
- Asigură confort şi protecţie termică zonei afectate
- Împiedică apariţia reacţiilor alergice
- Asigură o imobilizare optimă a umărului

Indicații
-Imobilizarea cotului după traumatisme
- Susţinere braţ gipsat
- Traumatisme ale antebraţului şi ale articulaţiei pumnului

Cod                         Mărimi                        Culoare

157 Bejunică

Suport pentru braţ Velpeau
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Caracteristici
- compusă din 3 părţi distincte legate prin sistem de benzi Velcro
- unghi fix de flexare a genunchiului datorită tijelor laterale şi posterioare de aluminiu
- detaşabilă
- căptuşită cu material din bumbac

Avantaje şi beneficii
- Posibilitate uşoară de îndepărtare pentru a permite realizarea exerciţiilor din timpul kinetoterapiei
- Adaptare perfectă la grosimea piciorului prin ajustarea benzilor Velcro
- Asigură un confort sporit şi o fixare optimă
- Împiedică apariţia edemului, permite realizarea exerciţiilor izometrice şi mobilizarea pasivă a rotulei

Indicații
- Traumatisme la nivelul genunchiului
- Recuperare postoperatorie
- Imobilizarea totală a genunchiului
- Susţinere în cazul fracturilor de rotulă

- Osteoartrită degenerativă
- Bursite prerotuliene
- Orice tip de afecţiune care necesită imobilizarea temporară a genunchiului

Cod                         Mărimi                  Lungime picior

560

30 cm

40 cm

50 cm

60 cm

70 cm

XS/0

S/1

M/2

L/3

XL/4

Orteză fixă de genunchi
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Caracteristici
- mobilă
- compusă din părţi textile reglabile
- suport din polipropilenă
- prevăzută cu 2 articulaţii monocentrice care permit o extensie între 0-90°
   şi o flexie între 0-120°
- increment de 7.5°
- sistem de fixare şi reglare cu benzi Velcro

Avantaje şi beneficii
- Adaptare perfectă la dimensiunile piciorului
- Asigură un confort sporit
- Posibilitate de transformare într-o variantă mai scurtă, după cum urmează:
1. decupaţi încheieturile ortezei urmărind marcajele
2. decupaţi bucăţile textile sub marcajul roşu
3. înlocuiţi bucăţile mari de plastic cu cele de dimensiuni reduse (livrate separat)
4. adăugaţi benzile reglabile

Indicații
- Recuperare în perioadele postoperatorii şi post-traumatice
- Mişcări limitate şi controlate ale genunchiului

Cod                         Mărimi                       

AD-501 unică

Orteză mobilă de genunchi
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