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Značka Össur®

Kolenní ortézy značky Össur® vynikají svou funkčností, 
pevností a dlouhou životností. Malá hmotnost a nízký 
profil ortéz umožňuje jejich pohodlné nošení pod oděvem. 
Polycentrický kloub umožňuje limitaci propnutí a také zajišťuje 
anatomicky správné vedení končetiny.

Firma Össur má k dispozici komplexní nabídku ortéz pro poškozené vazy 
kolenního kloubu, a to jak sériově vyráběné, tak i individuálně zhotovené. 
Pro každého se najde vhodná ortéza. Bez ohledu na rozsah Vašich aktivit 
můžeme nabídnout řešení, které odpovídá Vašim požadavkům a životnímu stylu.

Sériově vyráběné ortézy pro poškození vazů kolenního kloubu
Össur má na výběr širokou produktovou řadu sériově vyráběných ortéz na kolena 
včetně CTi OTS a dále špičkové kolenní ortézy CTi přesně na míru pacienta. Ať již 
je pro Vás vhodná semirigidní ortéza pro aktivity s nízkým zatížením, popř. pro 
každodenní použití, nebo rigidní ortéza pro vysoké zatížení a rázy, má pro Vás 
firma Össur vysoce kvalitní řešení!

Individuálně zhotovené ortézy pro poškození vazů kolenního kloubu
Firma Össur nabízí individuálně zhotovené ortézy s vysokým stupněm inovace. 
Ortéza CTi na koleno se stala za uplynulá dvě desetiletí pojmem pro pevnou 
ortézu kolenního kloubu. 

Podle druhu poranění lze zvolit příslušný model ortézy či vhodnou dodatečnou 
výbavu. Výstelka je vyrobena z gelu, či jemného hypoalergenního materiálu. 
Značnou výhodou těchto ortéz jsou snadno vyměnitelné kondylární výstelky 
různých tlouštěk, které napomáhají komfortu nošení, a též protiskluzový systém 
zabraňující posunu ortézy po končetině.

Karbonové kolenní ortézy CTi vyráběné firmou Össur jsou vhodné pro postižení 
vazů kolenního kloubu, rotační a kombinované nestability. Pevná rámová 
konstrukce je zárukou vysoké funkčnosti. Ostatní konstrukční prvky a nízká 
hmotnost zajišťují zlepšený uživatelský komfort.
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CTi®

CTi je individuálně vyráběná kolenní ortéza na míru pacienta. Rám je složen 
z kvalitních karbonových vláken s polycentrickým kloubem. Konstrukce CTi 
je dlouholetým standardem ortézy pro postižení kolenních vazů, rotační 
a kombinované nestability. Vzhledem k její kvalitě ji lze zařadit mezi ortézy 
profylaktické a funkční.

Přednosti CTi®
■  optimální ochrana při kompletních 

nestabilitách 
■ individuální výroba na míru pacienta
■  vysoce kvalitní materiál: rám z karbonového 

kompozitu, biomechanické kloubové dlahy 
AccutracTM  

■  patentované výstelky Sensil® eliminují skluz 
ortézy

■  pružná a prodyšná spodní vnitřní výstelka 
zabezpečuje zvýšenou ochranu proti rotaci

■  zaoblení SensEdge® u přezek a spodní opory 
zlepšuje komfort a eliminuje vysoké tlakové 
zatížení pokožky

■ vysoká funkčnost s dlouhou životností 
■  malá hmotnost a nízký profil, který umožňuje nošení pod oděvem, 

jsou samozřejmostí
■ specifikace podle indikace též v problémových případech
■ možnost omezení extenze od 0° do 40° 
■ bezplatný výběr ze 12 metalických barev

Indikace
■  trvající jedno či víceosé nestability kolenních 

vazů 
■  preventivní ochrana zdravého kolenního 

kloubu, který je vystavován extrémní zátěži 
■  zmírnění nebo zamezení následků různých 

funkčních poranění
■  podpora konzervativní léčby při lehkých až 

středních nestabilitách kolenních vazů
■ překlenutí pooperační fáze
■  postoperační podpora při silném zatěžování 

v každodenním životě
■  postoperační podpora při obnově sportovních 

aktivit (také pro kontaktní sporty)

Ortéza CTi s patelárním 
chráničem
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Základní výbava CTi®
■  omezovače propnutí od 0° do 40°
■  snadno vyměnitelné kondylární výstelky různých tlouštěk
■ taška

Dodatečná výbava k CTi®
■ patelární chránič
■  patelární přítah na nestabilitu předního křížového vazu
■ sada pásků
■ silikonová výstelka rámu
■ silikonová výstelka popruhu
■ sportovní krytí ortézy
■ omezovače ohybu
■ sada pro poškození zadního zkříženého vazu
■ neoprenové krytí ortézy

Použití
Profylaktickým účinkem ortéz rozumíme jejich využití k prevenci možného 
poškození zdravého kolenního kloubu při rizikových povoláních či sportech. 
Funkčním účinkem ortéz rozumíme to, že vedou koleno s poškozeným 
vazivovým aparátem a mohou korigovat i jeho vadné postavení způsobené 
nestabilitou. 
Funkční vlastnosti ortéz se uplatňují zejména při trvalých poškozeních kolene, 
po operacích a při stavech, kdy pacient z různých důvodů operační zákrok 
odmítá nebo odkládá. 
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CTi® OTS
Je pevná karbonová, sériově vyráběná, čtyřbodová kolenní ortéza.

Přednosti CTi® OTS
■ velmi dobré ortopedicko - technické vlastnosti 
■  vysoce kvalitní materiál: velmi pevný rám z karbonového 

kompozitu
■  biomechanické víceosé klouby Accutrac 

s extenčním dorazem
■ enormní stabilita, nízká hmotnost
■ vnitřní umístění přezek snižuje profil ortézy
■  možnost omezení extenze od 0° do 40° 
■  výstelky se silikonem Sensil® zabraňující 

skluzu ortézy
■ ohebné stehenní a lýtkové manžety
■  zaoblení hran SensEdge® zlepšuje pohodlí 

a zamezuje poranění pokožky
■  nastavitelný tibiální popruh regulující 

předozadní polohu ortézy
■  nepodléhá korozi, vhodná i pro použití 

ve vodě

Použití
■ v každodenním životě
■  rekreační a výkonnostní sport - lyžování, lední hokej, 

tenis, motokros, turistika atd.

Indikace
■  trvající jedno- či víceosé nestability kolenních 

vazů (LCA, LCM, LCL, LCP)
■ rotační a kombinované nestability
■  podpora konzervativní léčby při lehkých, 

středních až těžkých nestabilitách kolenních 
vazů

■  preventivní ochrana zdravého kolenního 
kloubu, který je vystavován extrémní zátěži 

■  zmírnění nebo zamezení následků různých 
funkčních poranění

■ překlenutí pooperační fáze
■  postoperační podpora při silném zatěžování 

v každodenním životě
■  postoperační podpora při obnově sportovních aktivit 

(také pro kontaktní sporty)
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Šířka kloubu ortézy odpovídá šířce kolenního kloubu 
měřené ve výšce kloubní štěrbiny při 90° ohybu v koleni. 
Obvod kolene se měří pod patelou.

šířka kolena obvod kolena
malá S   9,0  –  10,0 cm 28 – 32 cm
střední M 10,0  –  11,0 cm 32 – 36 cm
velká L 11,0  –  12,0 cm 36 – 39 cm
extra velká XL 12,0  –  13,0 cm 39 – 42 cm
extra extra velká XXL 13,0  –  15,0 cm 42 – 46 cm

Tabulka velikostí
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ULTRA WRAP
Tenká kolenní ortéza s předním otevíráním a postranními kloubními výztuhami, 
vyrobená z poloprodyšného materiálu neoprenového typu 

Přednosti ULTRA WRAP
■  snadné nasazení a nastavení ortézy díky přednímu otevírání 

a dvěma zpevňujícím obvodovým páskům na suchý zip
■ možnost úplného rozevření pomůcky
■  tenký poloprodyšný materiál s podkolenním otvorem 

a výstelkami na kondylech zpříjemňuje nošení
■  postranní výztuhy s polycentrickým kloubem 

zajišťují anatomicky správný pohyb končetiny  
■ možnost omezení propnutí 10°, 20°, 30°, 40°
■  vnitřní neopren, který je ve styku s kůží, 

snižuje tlak a stimuluje neuroreceptory

Indikace
■  konzervativní léčba poškození postranních 

kolenních vazů po úrazu
■  lehká až střední nestabilita zkřížených či 

postranních vazů 
( ACL, MCL, LCL a PCL)

■ poškození menisků
■  traumatické nebo degenerativní změny 

v kolenním kloubu
■ poruchy receptorů tepla či tlaku
■ poruchy propriocepce

obvod kolena
S 33,0  –  35,5 cm

M 35,5  –  38,1 cm

L 38,1  –  40,6 cm

XL 40,6  –  45,7 cm

XXL 45,7  –  50,8 cm

3XL 50,8  –  55,9 cm

4XL 55,9  –  61,0 cm

Tabulka velikostí

Kód pojišťovny: 0093277
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Díky speciálnímu jemnému třívrstvému materiálu, který obsahuje nylon, lycru 
a flees, se elastické bandáže Artroskin optimálně přizpůsobí tělesným proporcím. 
Mají takzvaný paměťový efekt, což v praxi znamená, že si po krátké fázi 
přizpůsobení zachovávají svůj individuální anatomický tvar, který jsou schopny 
držet.

Jedinečnost Artroskinu®
■ tenký, velmi jemný materiál obsahující nylon, lycru a flees
■  paměťový efekt – po krátké fázi přizpůsobení pomůcka získá svůj individuální 

anatomický tvar, který je schopna držet
■  komfort při nošení i v problémových zónách – nekrčí se v místech ohybu
■ optimálně přilne k tělu, drží stálý tvar
■  stálou kompresí stabilizuje postižené části těla, volnost pohybu zůstává 

zachována
■ zlepšuje činnost narušeného svalstva, napomáhá látkové výměně
■ pomáhá rychlému vymizení otoků a hematomů
■ umožňuje přístup vzduchu a uchovává teplo – proprioceptivní účinek
■ lze prát v pračce při teplotách do 40° Celsia

ARTROSKIN® – bandáže
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ARTROSKIN® K3
Kompresní bandáž s funkcí odlehčení a stabilizace 
pately při lehké patelární nestabilitě

Popis
■  kompresní anatomická bandáž vyrobená 

z materiálu Artroskin
■  dvě lehké stabilizační pružinové výztuhy 

na každé straně – mediální a laterální
■  přítahový pásek na suchý zip sloužící 

ke stabilizaci pately

ARTROSKIN® K4
Kompresní bandáž s funkcí odlehčení a stabilizace 
pately při lehkých až středních stupních patelární 
nestability

Popis
■ mediální a laterální pružinové výztuhy
■  individuální patelární přítahový pásek 

se suchým zipem
■  dva cirkulární pásky, proximálně/distálně 

od pately

ARTROSKIN® K1
Kolenní kompresní bandáž s funkcí odlehčení 
pro vazy a klouby

Popis
■  nejjednodušší verze kolenní bandáže 

Artroskin
■ úchyty pro snadné nasazení
■  lehké mediální a laterální pružinové výztuhy
■  silikonová pelota pro odlehčení pately

ARTROSKIN® K2
Kolenní kompresní bandáž se zvýšenou funkcí 
odlehčení a stabilizace (ve srovnání s verzí K1)

Popis
■  kompresní anatomická bandáž vyrobená 

z materiálu Artroskin
■  dvě lehké stabilizační pružinové výztuhy 

na každé straně – mediální a laterální
■  snadné nastavení díky dvěma zpevňujícím 

obvodovým páskům na suchý zip
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Velikost
Obvod kolena 

při napnuté noze 
ve středu čéšky

1. 29  –  32 cm
2. 31  –  35 cm
3. 33  –  39 cm
4. 36  –  43 cm
5. 40  –  48 cm
6. 45  –  53 cm

Indikace verze K1 a K2
■  poúrazové stavy – podvrknutí kolenního kloubu, kontuze, otoky
■ nestability kolenního kloubu nižšího až středního stupně
■ poškození pouzdra a vazů nižšího až středního stupně
■  artróza, synovialitida, meniskopatie, chondropatie pately, pooperační stavy

Indikace verze K3 a K4
■ lateralizace až subluxace pately
■ nestabilita nebo vysoký stav pately
■ poškození pouzdra a vazů nižšího až středního stupně
■  artróza, synovialitida, meniskopatie, chondropatie pately, pooperační stavy

Přednosti Artroskinu® K
■  díky paměťovému efektu si po krátké fázi přizpůsobení pomůcka získá svůj 

individuální anatomický tvar, který je schopna držet
■  je zajištěn komfort při nošení i v problémových zónách – nekrčí se 

v místech ohybu
■ optimálně přilne ke kolenu
■  stálou kompresí stabilizuje kolenní kloub, volnost pohybu zůstává zachována
■ zlepšuje činnost narušeného svalstva
■ napomáhá látkové výměně
■ pomáhá rychlému vymizení otoků a hematomů
■ umožňuje přístup vzduchu a uchovává teplo – proprioceptivní účinek
■ lze prát v pračce při teplotách do 40° Celsia

Univerzální pro pravou a levou končetinu. 
Všechny typy a velikosti jsou k dostání v černé barvě.

ARTROSKIN® K1
Kód pojišťovny: 0022598

ARTROSKIN® K2
Kód pojišťovny: 0022599

ARTROSKIN® K3
Kód pojišťovny: 0022600

ARTROSKIN® K4
Kód pojišťovny: 0022601

Velikosti bandáží Artroskin® K
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Indikace 
■ pooperační doléčení páteře
■ odlehčení lumbosakrálního přechodu
■ akutní lumbalgie, lumboischialgie, spondylóza, spondylartróza
■ zmírňuje bolest při přetížení páteře – práce, sport
■ proti prochladnutí

Přednosti 
■ velmi příjemný materiál Artroskin®
■ anatomicky tvarovaný
■ přídavný dvojitý stahovací pás pro zlepšení stabilizace
■ odnímatelná pelota zajištující podporu
■ zmírňuje bolest při přetížení páteře
■ zlepšuje činnost narušeného svalstva
■ napomáhá látkové výměně
■  umožňuje přístup vzduchu a uchovává teplo – proprioceptivní účinek
■ lze prát v pračce při teplotách do 40° Celsia

Výrobek lze používat
Vždy: Bandáž se stahovacím pásem, buď s pelotou nebo bez peloty.
Po konzultaci: Bandáž bez stahovacího pásu, s pelotou nebo bez peloty.
Stahovací pás bez bandáže, s pelotou nebo bez peloty.

ARTROSKIN® R Man
Bederní pás z elastického materiálu se zapínáním na suchý zip. Přídavný dvojitý 
stahovací pás je suchým zipem připevněn na zadní část bandáže. Stahovací pás 
lze variabilně nastavit v podélném směru. Oválná elastická pelota, která zajišťuje 
podpůrný účinek, se snadno přizpůsobí oblasti bederní páteře.

ARTROSKIN® R Lady
Bederní pás anatomicky tvarovaný pro ženy. Vyrobený z elastického materiálu 
se zapínáním na suchý zip. Přídavný dvojitý stahovací pás je suchým zipem 
připevněn na zadní část bandáže. Lze jej variabilně nastavit v podélném směru. 
Oválná elastická pelota, která zajišťuje podpůrný účinek, se snadno přizpůsobí 
oblasti bederní páteře.

ARTROSKIN® R Man Plus a R Lady Plus
Tyto modely jsou vybaveny novou srdcovitou pěnovou pelotou místo klasické 
oválné. Nová 3D pelota, která je vyrobena z tuhého pěnového materiálu, je 
oporou oblasti středu bederní páteře. Též efektivně podporuje svalový tonus 
a zvyšuje propriocepci.

Všechny pánské modely ve velikostech 1 – 9 jsou k dostání v černé barvě. Všechny 
dámské modely ve velikostech 1 - 6 jsou k dostání v černé nebo tělové barvě.
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Velikost Obvod pasu v cm R Man
barevnost

R Lady
barevnost

R Man PLUS
barevnost

R Lady PLUS
barevnost

1. 60  –  66 cm černá černá a béžová černá černá a béžová

2. 65  –  76 cm černá černá a béžová černá černá a béžová

3. 74  –  85 cm černá černá a béžová černá černá a béžová

4. 83  –  96 cm černá černá a béžová černá černá a béžová

5. 93  –  106 cm černá černá a béžová černá černá a béžová

6. 104  –  117 cm černá černá a béžová černá černá a béžová

7. 115  –  130 cm černá x černá x

8. 130  –  145 cm černá x černá x

9. 145  –  160 cm černá x černá x

Velikosti a barevnost bandáží ARTROSKIN® R

ARTROSKIN® R Man a R Lady
Kód pojišťovny: 0022605

ARTROSKIN® R Man Plus a R Lady Plus
Kód pojišťovny: 0093279
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Indikace 
■ zhmoždění, podvrknutí, otoky hlezna
■ akutní či chronické záněty šlach
■ stabilizace po plastikách vazů
■ zmírňuje bolest při přetížení – práce, sport
■ artróza / artritida hlezna
■ postoperativně po poranění vazů či pouzdra
■ zmenšení plantární flexe a dorzální extenze
■ syndrom tarzálního tunelu

Přednosti Artroskin® SP a SP Plus
■  díky paměťovému efektu si po krátké fázi přizpůsobení bandáž získá 

svůj individuální anatomický tvar, který je schopna držet
■  je zajištěn komfort při nošení i v problémových zónách – nekrčí se v místech 

ohybu
■ optimálně přilne k hleznu
■  stálou kompresí stabilizuje hlezenní kloub, volnost pohybu zůstává zachována
■ zlepšuje činnost narušeného svalstva
■ napomáhá látkové výměně
■ pomáhá rychlému vymizení otoků a hematomů
■  umožňuje přístup vzduchu a uchovává teplo – proprioceptivní účinek
■ lze prát v pračce při teplotách do 40° Celsia

ARTROSKIN® SP
Kompresní elastická bandáž hlezenního kloubu s otevřenou patou. Přídavný 
pružný tape pásek, který se obtáčí kolem obou kotníků, slouží ke zlepšení 
stabilizace kloubu. Univerzální varianta na pravý či levý kotník ve třech 
velikostech. Tenký materiál umožňuje nošení v obuvi.

ARTROSKIN® SP Plus
Kompresní elastická bandáž hlezenního kloubu s vnitřní a vnější pěnovou 
výztuhou a nastavitelným rozevíratelným zapínáním na suchý zip. Přídavný 
pružný tape pásek, který se obtáčí kolem obou kotníků, slouží ke zlepšení 
stabilizace kloubu. Pravá či levá varianta v šesti velikostech. Tenký materiál 
umožňuje nošení v obuvi. 

ARTROSKIN® SP Plus NEW
Uzavřená kompresní elastická bandáž hlezenního kloubu s vnitřní a vnější 
pěnovou výztuhou. Přídavný pružný tape pásek, který se obtáčí kolem obou 
kotníků, slouží ke zlepšení stabilizace kloubu. Pravá či levá varianta v šesti 
velikostech. Tenký materiál umožňuje nošení v obuvi.
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Kód pojišťovny: SP 0022604
Kód pojišťovny: SP PLUS 0093280
Kód pojišťovny: SP PLUS NEW 0093281

Velikost Obvod v cm

1. 27  –  30 cm

2. 29  –  32 cm

3. 31  –  34 cm

4. 33  –  36 cm

5. 35  –  39 cm

6. 38  –  42 cm

Velikost bandáží Artroskin® SP Plus, SP Plus New: 
Obvod v cm přes vnější a vnitřní hlezno.
Pravá či levá varianta.

Velikost Obvod v cm

1. 20  –  25 cm

2. 24  –  30 cm

3. 29  –  35 cm

Velikost bandáží Artroskin® SP:
Obvod v cm přes vnější a vnitřní hlezno.
Univerzální pro pravé nebo levé hlezno.

Všechny typy a velikosti
jsou k dostání v černé barvě.
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Indikace 
■  radiální a ulnární epicondylitis – tenisový 

a golfový loket
■ chronické bolestivé stavy
■ poškození pouzdra nebo vazů nízkého stupně
■  bolestivé přetížení lokte – práce, sport
■ revmatické potíže
■ tendinitis, bursitis
■ záněty měkkých tkání

Velikost Obvod v cm

1. 20  –  23 cm

2. 21  –  24 cm

3. 23  –  26 cm

4. 25  –  29 cm

5. 27  –  32 cm

6. 30  –  34 cm

ARTROSKIN® E – loketní bandáž
Kompresní loketní bandáž s epikondylární pelotou a přítahovým páskem 
k lokálnímu posílení tlaku.

Velikosti bandáží Artroskin® E, E-pi:
Obvod v cm přes loket/předloktí 

v nejširším místě.
Univerzální pro pravou a levou končetinu.

Oba typy a všechny velikosti jsou 
k dostání v černé barvě.

Kód pojišťovny: E, E-pi 0022603

Artroskin® E – pi – epikondylární páska
Kompresní páska na předloktí pro cílenou epikondylární terapii.
Přítahový pásek slouží k lokálnímu posílení tlaku.

Indikace 
■  radiální a ulnární epicondylitis – tenisový 

a golfový loket
■ chronické bolestivé stavy
■ záněty měkkých tkání
■  poškození pouzdra nebo vazů nízkého stupně
■  bolestivé přetížení lokte – práce, sport

Přednosti Artroskin® E a E-pi
■  přítahový pásek k lokálnímu posílení tlaku
■  díky paměťovému efektu si po krátké fázi přizpůsobení pomůcka získá svůj 

individuální anatomický tvar, který je schopna držet
■  komfort při nošení i v problémových zónách – nekrčí se v místech ohybu
■ optimálně přilne k tělu
■ stálou kompresí stabilizuje postižené části
■ zlepšuje činnost narušeného svalstva, napomáhá látkové výměně
■ napomáhá rychlému vymizení otoků a hematomů
■ umožňuje přístup vzduchu a uchovává teplo – proprioceptivní účinek
■  lze prát v pračce při teplotách 

do 40° Celsia
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ARTROSKIN® H – bandáž zápěstí
Rigidní zápěstní bandáž s tvarovatelnou a vyměnitelnou přední a zadní
hliníkovou dlahou. Pět upínacích pásků umožňuje individuální kompresi
a stabilizaci.

Indikace 
■ záněty šlach
■ distorze či zlomeniny zápěstí
■ stabilizace po ošetření sádrou či operačních zákrocích
■ artróza, artritida
■ zmírňuje bolest při přetížení zápěstí – práce, sport

Přednosti Artroskin® H
■  dvě kovové dlahy stabilizují zápěstí
■  pět upínacích pásků umožňuje individuální kompresi
■  komfort při nošení i v problémových zónách – nekrčí se v místech ohybu
■ optimálně přilne k zápěstí
■   zlepšuje činnost narušeného svalstva, napomáhá látkové výměně
■  napomáhá rychlému vymizení otoků a hematomů
■  umožňuje přístup vzduchu a uchovává teplo – proprioceptivní účinek
■  lze prát v pračce při teplotách do 40° Celsia

Velikost Obvod v cm

1. 10  –  15 cm

2. 14  –  20 cm

3. 18  –  25 cm

Velikosti bandáží Artroskin® H:
Obvod v cm přes zápěstí
Pravá či levá varianta.

Všechny velikosti jsou k dostání 
v černé barvě.

Kód pojišťovny: 0022602
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ARTROSKIN® D – bandáž palce
Bandáž palce s anatomicky tvarovanou hliníkovou výztuhou. Jednoduché 
zapínání na suchý zip umožňuje kompresi a stabilizaci kloubu.

Indikace 
■ zhmožděniny palce
■  konzervativní či postoperativní léčba vazů či kloubu palce nebo 

karpometakarpální kosti
■ osteoartróza kloubu palce
■  zánět po konzervativní či postoperativní léčbě zlomeniny člunkové 

(navikulární) kosti
■ pseudoartróza člunkové kosti
■ de Quervainova nemoc

Přednosti Artroskin® D
■ optimálně přilne ke končetině
■  dvě jednoduchá zapínání na suchý zip umožňují kompresi a stabilizaci
■  napomáhá látkové výměně a rychlému vymizení otoků a hematomů
■  umožňuje přístup vzduchu a uchovává teplo – proprioceptivní účinek
■  lze prát v pračce při teplotách do 40° Celsia

Velikosti bandáží Artroskin® D:
Vzdálenost ke střednímu článku v cm.
Univerzální pro pravou a levou 
končetinu.

Kód pojišťovny: 0093278

Velikost Vzdálenost v cm

XS  – M 8  –  11 cm

L  –  XL. 10,5  –  13,5 cm
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ARTROSKIN® KMP – kompresní kalhoty

Indikace 
■ poškození adduktorů stehna
■ postoperativně po poranění stehenních svalů
■ artróza kyčelního kloubu
■ stavy po operacích kyčle
■ dlouhodobá imobilizace

Přednosti Artroskin® KMP
■  díky paměťovému efektu si po krátké fázi přizpůsobení 

pomůcka získá svůj individuální anatomický tvar, který je 
schopna držet

■  optimálně přilne k tělu díky anatomickému tvaru
■  stálou kompresí stabilizuje a zlepšuje činnost narušeného 

svalstva, napomáhá látkové výměně
■  pomáhá rychlému vymizení otoků a hematomů
■  umožňuje přístup vzduchu a uchovává teplo – proprioceptivní 

účinek
■  lze prát v pračce při teplotách do 40° Celsia

Všechny velikosti
jsou k dostání v černé barvě.

Velikosti bandáží Artroskin® KMP:
Obvod v pase v cm

Velikost Obvod v cm

1. 65  –  80 cm

2. 75  –  90 cm

3.   85  –  100 cm

4.   95  –  110 cm

5. 105  –  120 cm



PROORMEDENT s.r.o.
Modřanská 621/72
143 00  Praha 4
Česká republika

tel.: +420 241 403 520
fax: +420 241 404 773
email: info@proormedent.cz
www.proormedent.cz

Výhradní dovozce bandáží ARTROSKIN a prodejce ortéz CTi:


