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BAUERFEIND –
EMBEREKTŐL EMBEREKNEK.
A JOBB ÉLETMINŐSÉGÉRT.

A Bauerfeind AG a világ egyik vezető
gyógyászati segédeszköz-gyártója.
Termékeinkkel mozgásba hozzuk az embereket
és ezáltal jelentősen hozzájárulunk az
egészség megőrzéséhez és helyreállításához.
ORVOSI TUDÁS ÉS
SZAKMAI HOZZÁÉRTÉS
Az évtizedek alatt megszerzett technológiai és
gyártási kompetenciákat hatékony innovációval
és egy globálisan gondolkozó, középosztálybeli
családi vállalkozás hagyományaival ötvözzük.
Szakembereink a kezdetektől szorosan együttműködnek orvosokkal, kutatókkal, fejlesztőkkel. Munkánk eredményét szabadalmaztatott
és díjnyertes termékek és szolgáltatások
fémjelzik.
A Bauerfeind bandázsok és ortézisek az
innovációt és a minőséget képviselik »made
in Germany«. A zeulenrodai telephelyen
fejlesztik őket, és nagyrészt ott is gyártják a legmagasabb követelményeket támasztva
az anyagokkal és a gyártással szemben.
HATÉKONY SOKSZÍNŰSÉG
A Bauerfeind feladatául tűzte ki, hogy modern
ortopédiai bandázsai és ortézisei elősegítsék
az aktív, panaszmentes életet akár idős korban
is. A termékek kiemelkedőek bizonyított orvosi
hatékonyságuk miatt és a legújabb anyagoknak
köszönhetően.
A bandázsok és az ortézisek támogatják
a sérülések utáni gyógyulási folyamatot,
degeneratív elváltozások esetén éppúgy,
mint operációk után, és gondoskodnak az új
mobilitásról. A Bauernfeind magas minőségi
színvonala garantálja a termékek kiváló
hatását.

MINŐSÉG, KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL
A Bauerfeind-termékek nem egyszerűen
csak az előírásoknak felelnek meg, hanem
a legmagasabb igényeknek is a minőség,
hatékonyság és kényelmes viselet terén.
Ezt igazolják a rendszeres vizsgálati
eljárások, amelyeknek pecsétjét és
védjegyét viselhetik a termékeink a sikeres
tesztelést követően. Az összes Bauerfeind
bandázs és ortézis megfelel a gyógyászati
termékekre vonatkozó törvényi
előírásoknak, a 93/42/EGK EU-s irányelvnek
és az orvostechnikai eszközökről szóló,
(EU) 2017/745-ös rendeletnek. A CE-jelölés
és a DIN EN ISO 13485 szerinti tanúsítvány
garantálja a megbízható minőséget.
Megjegyzés:
A Bauerfeind gyógyászati segédeszközei a vásárló életkorától
függetlenül árusíthatók, amennyiben az adott testrészre illeszthető
a termékspecifikus méretrendszer.
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102 SecuTec® Omo
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Kiegészítő termékek
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A BAUERFEINDSZOLGÁLTATÁSAI
AMELYEKBEN MEGBÍZHAT
ONLINESHOP-SERVICE
A Bauerfeind online áruházon keresztül történő rendelések esetén a szállítási
költségek kedvezményesek és számos funkció közül választhat, mint például
a rendelés állapota, a termékek elérhetőségére vonatkozó információk vagy a
betegakták. Ügyfélﬁók létrehozásához regisztráljon az alábbi címen:
experts.bauerfeind.com/register

Rendeljen most online:
experts.bauerfeind.com

AZ ÖN ELŐNYEI
+ Online 0-24
+ Bárhonnan elérhető böngésző segítségével
+ Intuitív rendelés
+ Naprakész rendelési állapota
+ Kedvezményes szállítási költségek
+ Intelligens keresőfunkció

+ Közvetlen csatlakozás a Bauerfeind
BODYTRONIC mérési technikájához
+ Betegakta a mérésekkel és a kezelésekkel
kapcsolatos adatok tárolására
+ Segítség ügyfélszolgálaton, chaten,
e-mailen, kapcsolatfelvételi űrlapon
keresztül: experts.bauerfeind.com/contact

* Az ipari szoftver vagy EDI használatához vegye fel a kapcsolatot a Bauerfeind ügyfélszolgálatával.
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SZOLGÁLTATÁSI GARANCIÁK
NEMZETKÖZI
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

HOZZÁÉRTŐ BAUERFEINDPARTNEREINK

24

Telefonon az ügyfélszolgálati idő alatt
(H–CS 7:00–17:00, P: 7:00–16:00 CET).
Faxon, e-mailben és az elektronikus
megrendelési rendszereinken keresztül pedig
a nap 24 órájában.

Célunk, hogy a jövőben is biztosítsuk a
betegellátás színvonalát. Ehhez különleges
beszállítókkal kell együttműködnünk, akik a
lehető legjobb kiszolgálást szeretnék nyújtani
az ügyfeleiknek a lehető legrövidebb idő alatt.

ELEKTRONIKUS
MEGRENDELÉSI RENDSZER

Szolgáltatási koncepciónk jóváhagyásakor a
következőket tartottuk szem előtt: hatékony
tranzakciók, a lehető legjobb tanácsok, valamint
testreszabott megoldások az ellátás terén.
Értékesítési munkatársaink nagy hozzáértéssel
válaszolják meg a segédeszközökkel
kapcsolatos és üzleti kérdéseket, és a közös
marketingkoncepciók témájában is ők felelnek
a kapcsolattartásért. A gyors kereséshez vagy
a kényelmes online rendelési folyamathoz
minden szükséges információt megtalál a
következő oldalon:
www.bauerfeind.hu.

100%-OS
RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS

Használja ki gyors, hibátlan és megkönnyített
adattovábbítást biztosító ajánlatainkat:
online áruház, EDI-szolgáltatópartner.

A FELADOTT ÁRUK KEZELÉSE
Kérésére a szállítmány teljes feldolgozását
elintézzük mi (a szállítási árakat és a további
dokumentumokat is beleértve), és rugalmasan
tudjuk összecsomagolni a megrendeléseit.
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A VISSZAKÜLDÖTT ÁRUK
FELDOLGOZÁSA
Az áruk kézhezvételét követő 5 napon belül.

ISMERŐS ARC AZ ÜGYFÉL
SZÁMÁRA
Egy kijelölt kapcsolattartó személy foglalkozik
az összes kívánságával és aggályával.

PROAKTÍV INFORMÁCIÓK
Folyamatosan tájékoztatjuk – minden fontos
információt megkap a megrendeléséről és a
szállítás állapotáról.

ÁRUK VISSZAKÜLDÉSE
30

A hibátlan árukat a kiszállítást követően
30 napig visszaküldheti, és 100%-os
visszatérítést kap értük, vagy kicseréljük őket
(előzetes értesítés és kitöltött visszaküldési
űrlap szükséges hozzá).
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BAUERFEINDTERMÉKTULAJDONSÁGOK
A PLUSZ A FUNKCIÓ, A MINŐSÉG
ÉS A KÉNYELMES VISELET TERÉN
Bauerfeind 90 éve áll a kiváló minőség és a kiemelkedő ellátás
szolgálatában.
Tudjon meg többet az igényes Know-how-ról és a termékek
kiváló minőségű tulajdonságairól, amelyek a teljes portfóliónkat
jellemzik.

+ TRAIN-KÖTÉS
A légáteresztő anyag háromdimenziós felülete lehetővé
teszi az állandó mikrocirkulációt és a váltakozó nyomást
mozgás közben. Ezáltal csökken a fájdalom és az
ödémák gyorsabban felszívódnak. Az izmok stabilizálása
segíti a ﬁziológiás mozgásfolyamatokat. A Train-kötés
tökéletesen illeszkedik és különféle zónákból épül fel a
jobb hatás, a kényelem és a klíma érdekében.

+ KOMFORTZÓNA
A test különösen érzékeny területein, mint például a
hajlatokban, a csontos kiemelkedéseknél vagy a széli
részeken, a kényelmesebb viselet, a minimális nyomás
és a könnyebb fel- és levétel érdekében az anyag
különösen nyújtható.

+ BŐRBARÁT ÉS LÉGÁTERESZTŐ
Nagyon fontos számunkra, hogy megfeleljünk a
különösen bőrbarát termékek iránti igényeknek. Ezért
fejlesztünk ki olyan anyagokat, amelyek kényelmesek,
légáteresztőek és nem csúsznak el a bőrön.
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+ KÖNNYEN KEZELHETŐ
Fontosnak tartjuk, hogy termékeink könnyen
felhelyezhetők és erőkifejtés nélkül kezelhetők legyenek.
Ezért a kezelés során egyedi megoldásokat alkalmazunk,
mint például jól megfogható felhúzást segítő fülek,
praktikus húzófülek, speciális cipzárak, rugalmas
tépőzáras pántok vagy egyedi rögzítőrendszerek.

+ ESZKÖZÖK NÉLKÜL BEÁLLÍTHATÓ
Számos alkatrészünket, mint például az alumínium
vázakat vagy csuklókat, szerszámok nélkül alakíthatja
vagy állíthatja be az egyéni igényekhez való optimális
illeszkedés érdekében. A gyors kiszolgálás és az
egyszerű kezelhetőség az ügyfelek elégedettségét
eredményezi és időt takarít meg.

+ TÖBB SZAKASZBÓL ÁLLÓ TERÁPIA
A modern ortézisek moduláris felépítése több szakaszból
álló terápiát tesz lehetővé a funkcionális elemek
hozzáadásával vagy eltávolításával, a szükséges
stabilizálástól és a kívánt mobilizálástól függően.

+ TANULMÁNY ÁLTAL BIZONYÍTOTT
Független intézetek számos klinikai vizsgálata
bizonyítja termékeink innovatív anyagainak,
alkatrészeinek és hatásmechanizmusainak
gyógyhatását és eredményességét. Tudjon meg
többet a legújabb tanulmányok eredményeiről az
Ön Bauerfeind-képviselőjétől, vagy akadémiánk
minősített CME-tanfolyamain.

+ DIGITÁLIS MÉRÉS
A Bauerfeind korszerű BODYTRONIC mérési rendszere
lehetővé teszi, hogy a bandázsokat, a kompressziós
harisnyákat, a betéteket és a cipőket a használó méretére
igazítsák. Ez biztosítja, hogy az eszköz tökéletesen
passzoljon, kényelmesen lehessen hordani és teljes
mértékben kifejtse gyógyító hatását.
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AZ ÚJ TRAIN-BANDÁZSOK
A JÖVŐBELI STANDARD
Az orvosi bandázsok terápiás célja, hogy csökkentsék a
fájdalmat és fokozzák az ízületek stabilitását.
Egy bandázs csak abban az esetben tud igazán segíteni,
ha jól illeszkedik és kényelmes viselni. Minden nap
bizonyítania kell, mert:

BANDÁZS VÁSÁRLÁSAKOR
FONTOS A BETEGEKNEK*

A Bauerfeind már a kezdetek óta ezen szempontok
szerint dolgozik.

86%

83%

80%

kényelmes
viselet

könnyű és
egyszerű
fel- és lehúzás

a biztonság
és a stabilitás
érzése

Az új Train-bandázsok esetében a

HATÁS, A KÉNYELEM ÉS A
KEZELHETŐSÉG MOST MÉG
MEGGYŐZŐBB.

TARTÓS FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS
AZ ÚJ, KÉTKOMPONENSŰ
PELOTTÁK SEGÍTSÉGÉVEL
• tehermentesít és csökkenti a fájdalmat
• a két komponensből álló innovatív
masszázscsomócskák intenzíven stimulálnak

A FEL- ÉS LEVÉTEL
KÖNNYEBB
AZ ÚJ MŰANYAG RUDAKNAK
KÖSZÖNHETŐEN
• kényelmes fel- és lehúzást segítő fülek
• erős és rendkívül rugalmas műanyag
• ﬂexibilis hajlítási zóna a tökéletes
illeszkedés érdekében

* Az allensbachi Népességtudományi Intézet által készített reprezentatív felmérés az eurocom e.V megbízásából készült, 2019.
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INTENZÍVEBB HATÁS
AZ ÚJ MAGAS-MÉLY-KÖTÉS

+ STABILIZÁLÓ,

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ HATÁS
Az erősen strukturált felület különösen
stimuláló masszázst hoz létre, és
biztosabban tart, mint egy sima felület

+ ÉLÉNKÍTI AZ ANYAGCSERÉT

ÉS TÁMOGATJA A GYÓGYULÁSI
FOLYAMATOKAT
A nyomó hatású kötés a mozgás során
kellemes, váltakozó nyomással masszíroz

+ AZ OPTIMÁLIS ILLESZKEDÉSNEK
KÖSZÖNHETŐEN HATÉKONY

A kötés anatómiailag előre formázott és
kifejezetten rugalmas a stabil illeszkedés
érdekében

+ KÉNYELMES VISELET

A kötés a test érzékeny részein vékonyabb,
a szerkezete szellősebb és gyengédebb
nyomást fejt ki

BIZONYÍTOTT
BAUERFEIND MINŐSÉG
KÉNYELMES ÉS TARTÓS
A rugalmas kompressziós fonalakat a kötési
folyamat előtt kétszer körbetekerjük.
Ez garantálja az optimális tágulékonyságot és
gondoskodik a bandázsaink kellemesen puha
felületéről.
PUHA SZEGÉLYEK
A széles, minimális nyomású szegélyek
megakadályozzák a bevágásokat és szabad
anyagcserét tesznek lehetővé.

TELJESEN
ÚJRAGONDOLTUK
A BANDÁZSOKAT!
»Az innovatív anyagoknak és a
kötéstechnológiáknak, a legújabb
hatásmechanizmusoknak és
az úttörő szabadalmaknak
köszönhetően meghatároztuk a
jövő szabványát.«
Andreas Lauth,
Műszaki vezérigazgató, Bauerfeind AG
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A MINŐSÉG MÉRETRE SZABHATÓ.
BAUERFEIND-MÉRÉSI TECHNIKA

01

06
MEGKÜLÖNBÖZTET
A VERSENYTÁRSAKTÓL

05

FUNKCIONÁLIS
MÉRÉSI RENDSZEREK

SZÁMOS
ELŐNYÖS
TULAJDONSÁG

02
PONTOS
MÉRÉS

ELÉGEDETT
ÜGYFELEK

03
04
OPTIMÁLIS
HATÁS

TÖKÉLETESEN
ILLESZKEDŐ
TERMÉKEK

BODYTRONIC® 600
TELJES TEST SCANNER, BELEÉRTVE
AZ ALSÓ VÉGTAGOK ELLÁTÁSÁRA
SZÁNT TERMÉKEKET IS
• Érintés nélküli, textil nélküli mérés
kompressziós harisnyákhoz, térd- és
lábbandázsokhoz valamint térdortézisekhez
• Felsőtest-scannelés lehetséges, a
3D-adatokat exportálja
• Integrált lábtérfogatmérés
• 2,80 m2 állófelület
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A TÖKÉLETESEN ILLESZKEDŐ
TERMÉK KIVÁLASZTÁSA
A BODYTRONIC 610 segít
Önnek eldönteni, hogy
kiválassza a megfelelő méretű
sorozatgyártott terméket vagy
egyedi méretű termékkel lássa el
az ügyfelet.

BODYTRONIC® 610
TELJES TEST SCANNER, BELEÉRTVE AZ
ÖSSZES VÉGTAG ELLÁTÁSÁRA SZÁNT
TERMÉKET
• Érintés nélküli, textil nélküli mérés kompressziós
harisnyákhoz, térd- és lábbandázsokhoz,
térdortézisekhez, valamit a hát, a kar és a vállak
ellátására szánt termékékekhez
• Felsőtest-scannelés lehetséges, a 3D-adatokat
exportálja
• Integrált lábtérfogatmérés
• Az állófelület mindössze 1,60 m2

SCANNER ÉS KAMERA
Biztonságosan alkalmazható infravörös fénysugarak
mintáit vetítik a mérni kívánt tárgyra és digitálisan
rögzítik azt. A szoftver a képinformációkból kiszámítja
a pontos 3D-s képet.

ÖNFORGATÓ MÉRÉSI PLATFORM
Egyenletesen mozgatja a beteget, és így kiküszöböli a
mérésből eredő hibákat.
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AZ ÚJ AirLoc®
2022 FEBRUÁRJÁTÓL ELÉRHETŐ

A modell a AirLoc ® bokaízület-ortézist viseli.

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

CÉLZOTTAN A
BOKAÍZÜLET
KEZELÉSÉRE

EGYEDI MÉRETEK

GERINCOSZLOP

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET
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ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ LÁB ÉS
BOKAÍZÜLET

TERMÉK

MalleoTrain®

MalleoTrain® S /
S open heel

MalleoTrain®
Plus

AchilloTrain®

AchilloTrain® Pro

TERMÉK TULAJDONSÁGAI

A bokaízület
tehermentesítése és
stabilizálása

A bokaízület
stabilizálása,
funkcionális
hevederrendszer
segítségével

A bokaízület fokozott
stabilizálása és
tehermentesítése,
funkcionális
hevederrendszer
segítségével

Az Achilles-ín
tehermentesítése
sarokék segítségével

Csökkenti az Achilles-ín
problémákkal járó
panaszokat, dörzspelotta
segítségével

OLDALSZÁM

18

JAVALLATOK
enyhe
Szalagelégtelenség /
instabilitás

közepes
súlyos

Érzékeny állapotok (poszttraumás / műtét utáni)
Tokszalag-sérülések (akut)
Korai funkcionális terápia
Konzervatív / műtét utáni terápia
Rehabilitáció / védelem
Sinus tarsi syndroma /
a subtaláris ízület instabilitása
Recidiva-proﬁlaxis
Artrózis / artritisz
Tendopátia
Tendomyopathia
Achillodynia
Haglund-sarok
Hallux valgus (konzervatív / műtét utáni kezelése)

19 + 20

21

22

23

MalleoLoc® L

MalleoLoc® L3

MalleoLoc®

CaligaLoc®

ValguLoc®

ValguLoc® II

A felső bokaízület
stabilizálására,
igazítható légpárnákkal

A bokaízület laterális
stabilizálása

A bokaízület laterális
stabilizálása – három
lépésben leszerelhető

A felső és az alsó
ugróízület fokozott
stabilizálása

A felső és az alsó
bokaízület stabilizálása
súlyos sérüléseket
követően

A nagylábujj nyugalmi
helyzetben történő
korrekciója

A nagylábujj nyugalmi
helyzetben és mozgás
közbeni korrekciója

29

30

31

GERINCOSZLOP

28

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

27

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

26

EGYEDI MÉRETEK

24

TÉRD & COMB

AirLoc®

LÁB & BOKAÍZÜLET

17

18

MalleoTrain®
A bokaízület tehermentesítése és
stabilizálása

Laterális és mediális pelotta

A bel- és a külbokához illeszkedő
pelották

Train-kötés

Komfortzóna a rüsztön

Puha bandázsszegély

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Krónikus, műtét utáni vagy
poszttraumás érzékenység,
pl. alakváltozások után

• Az adagolt kompresszió elősegíti az
ödémák, a folyadékgyülemek és a
vérömlenyek felszívódását

+ Könnyen kezelhető

• Artrózis és artritisz, ízületi
folyadékgyülemek és duzzanatok

• A pelottáknak köszönhetően a bandázs
nyomó hatása a kiálló bokanyúlványról
áthelyeződik a környező lágyrészekre

• Tendopátia

• Az ízület neuromuszkuláris stabilizálása a
kötés kompressziója által

• Tendomyopathia
• Szalagelégtelenség
• Korai funkcionális / konzervatív
kezelés
• Recidiva-proﬁlaxis

• Mozgás során váltakozó nyomás keletkezik,
amely fokozza az ízületi tok és az ínszalag
burkának vérkeringését
• Optimalizált tartósság még nagy
igénybevétel esetén is, a varrás rugalmas
szalaggal történő megerősítésének
köszönhetően
• A légáteresztő és különösen puha
komfortzóna az anatómiai kialakítású
Train-kötés rüszt felőli oldalán az optimális
gyógyhatás mellett maximális kényelmet
nyújt

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Train-kötés
+ Komfortzóna
+ Digitális mérés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: bézs, fekete, titán
Kivitelek: jobb és bal oldali
Választható:
Méretre gyártás (bézs, titán)

TARTOZÉKKÉNT SZÁLLÍTVA
felhúzást segítő füllel együtt

TANULMÁNY∆ BIZONYÍTJA
• A betegek 60%-a a MalleoTrain
bokaízület-bandázzsal
kevesebb fájdalmat érez

MÉRET

1

2

3

4

5

6

RENDELÉSI SZÁM:

A boka kerülete (cm)

17 – 19

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1110 30*0 +0°

* = Szín (1) bézs, (7) fekete, (8) titán
+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (1 – 6)
∆

Méretre gyártás: Egyedi méretre gyártás esetén, a pontos
mérési helyek meghatározásához használja méretjegyzéket
vagy a 125. oldalon található megrendelőlapot.

Niklaus1 L, Kilper2 A, Schütz2 L, Milani1 T (2020); A bokarögzítő akut és tartós hatása a járásra, Kiegyensúlyozottság, finom koordináció és szubjektív észlelés
a közelmúltban bokaficamot szenvedett betegeknél; Mozgástudományok, klinikai/kísérleti vizsgálatokból gyűjtött adatok; Bewegungswissenschaften,
Technische Universität Chemnitz1 & Klinikum Chemnitz2.

experts.bauerfeind.com/malleotrain
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MalleoTrain® S

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

A bokaízület stabilizálása, funkcionális
hevederrendszer segítségével

Komfortzóna a rüsztön

Puha bandázsszegély

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Szalagelégtelenség

• Stabilizálja a boka mozgássíkjait és az
egyedileg állítható pántrendszernek
köszönhetően antiszupinációs hatású

+ Könnyen kezelhető

• Bokaﬁcam megelőzése
• Kisebb rándulások

• Funkcionális szalagkötésként működik, és
függőleges 8-as alakban összeköti a
lábközép területét a lábszár disztális
részével
• Az ízület neuromuszkuláris stabilizálása a
kötés kompressziója által
• A légáteresztő és különösen puha
komfortzóna az anatómiai kialakítású
Train-kötés rüszt felőli oldalán az optimális
gyógyhatás mellett maximális kényelmet
nyújt
• Anatómiai kialakítású Train-kötésen található
különösen lapos pántrendszer rengeteg fajta
cipőbe beleillik

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Train-kötés
+ Komfortzóna
+ Digitális mérés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: fekete, titán
Kivitelek: jobb és bal oldali

TARTOZÉKKÉNT SZÁLLÍTVA
felhúzást segítő füllel együtt

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• Optimalizált tartósság még nagy
igénybevétel esetén is, a varrás rugalmas
szalaggal történő megerősítésének
köszönhetően

MÉRET

1

2

3

4

5

6

RENDELÉSI SZÁM:

A boka kerülete (cm)

17 – 19

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1111 30*0 +0°

* = Szín (7) fekete, (8) titán
+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/malleotrain-s

GERINCOSZLOP

Train-kötés

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Lapos pántrendszer

EGYEDI MÉRETEK

8-as alakban feltekert pántrendszer

20

MalleoTrain® S open heel
A bokaízület stabilizálása és a talajjal való
jobb érintkezés biztosítása a nyitott
sarokrésznek köszönhetően

8-as alakban feltekert pántrendszer

Lapos pántrendszer

Nyitott sarokrész

Train-kötés

Komfortzóna a rüsztön

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Szalagelégtelenség

• Stabilizálja a boka mozgássíkjait és az
egyedileg állítható pántrendszernek
köszönhetően antiszupinációs hatású

+ Könnyen kezelhető

• Bokaﬁcam megelőzése
• Kisebb rándulások

• Funkcionális szalagkötésként működik, és
függőleges 8-as alakban összeköti a
lábközép területét a lábszár disztális
részével
• Az ízület neuromuszkuláris stabilizálása a
kötés kompressziója által
• A légáteresztő és különösen puha
komfortzóna az anatómiai kialakítású
Train-kötés rüszt felőli oldalán az optimális
gyógyhatás mellett maximális kényelmet
nyújt

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Train-kötés
+ Komfortzóna
+ Digitális mérés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: bézs, titán
Kivitelek: jobb és bal oldali

• Nyitott sarokrész a talajjal való jobb
érintkezés érdekében
• Anatómiai kialakítású Train-kötésen
található különösen lapos pántrendszer
rengeteg fajta cipőbe beleillik

MÉRET

1

2

3

4

5

RENDELÉSI SZÁM:

A boka kerülete (cm)

17 – 19

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

110 1115 10*0 +0°

* = Szín (1) bézs, (8) titán
+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (1 – 5)

experts.bauerfeind.com/malleotrain-s-open-heel
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MalleoTrain® Plus

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

A bokaízület fokozott stabilizálása és
tehermentesítése, funkcionális
hevederrendszer segítségével

Train-kötés

Komfortzóna a rüsztön

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Krónikus, poszttraumás vagy
műtét utáni érzékeny állapotok

+ Könnyen kezelhető

• Műtét utáni rehabilitáció

• Stabilizálja a boka mozgássíkjait és az
egyedileg állítható pántrendszernek
köszönhetően antiszupinációs hatású

• Korai funkcionális terápia a felső-,
illetve alsó bokaízület
tokszalagjának sérülései esetén

• Funkcionális szalagkötésként működik, és
függőleges 8-as alakban összeköti a lábközép
területét a lábszár disztális részével

• Szalagelégtelenség / instabilitás

• További kiegészítő stabilitás a mediális és a
laterális pelották által, amelyeket a nyolcas
alakban feltekert pánt szorosan körbefog

• Bokaﬁcam megelőzése, különösen
fokozott aktivitás közben

• Az ízület neuromuszkuláris stabilizálása a
kötés kompressziója által
• A légáteresztő és különösen puha
komfortzóna az anatómiai kialakítású
Train-kötés rüszt felőli oldalán az optimális
gyógyhatás mellett maximális kényelmet nyújt

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Train-kötés
+ Komfortzóna
+ Digitális mérés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: titán
Kivitelek: jobb és bal oldali

TARTOZÉKKÉNT SZÁLLÍTVA
felhúzást segítő füllel együtt

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• Anatómiai kialakítású Train-kötésen található
különösen lapos pántrendszer rengeteg fajta
cipőbe beleillik
• Optimalizált tartósság még nagy igénybevétel
esetén is, a varrás rugalmas szalaggal történő
megerősítésének köszönhetően

MÉRET

1

2

3

4

5

6

RENDELÉSI SZÁM:

A boka kerülete (cm)

17 – 19

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1112 1080 +0°

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/malleotrain-plus

GERINCOSZLOP

Lapos pántrendszer

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

8-as alakban feltekert pántrendszer

EGYEDI MÉRETEK

Laterális és mediális pelotta
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AchilloTrain®
Az Achilles-ín tehermentesítése
sarokék segítségével

Beépített sarokék

Az Achilles-ín mentén elhelyezkedő
pelotta

Pelotta

Kiegyenlítőpárna

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Achillodynia (tendinosis,
paratendinitis, bursitis
subachillea)

• A pelotta gondoskodik az egyenletes
nyomáseloszlásról és mozgás közben helyi
masszázshatást eredményez, az érintett
terület anyagcseréje javul, az ödémák
csökkennek

+ Könnyen kezelhető

• Haglund-sarok
• Krónikus, poszttraumás vagy
műtét utáni érzékeny állapotok,
pl. az Achilles-ín szakadásánál

• Az integrált ínpelotta viszkoelasztikus és
anatómiai kialakítású
• A kivehető, beépített viszkoelasztikus sarokék
(6 mm magas) tehermentesíti az Achilles-inat
• A mozgásérzékelés befolyásolásával
támogatjuk a koordinált izomvezérlést

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• A sarokék behelyezésekor az ellentétes oldalon
lévő kiegyenlítőpárnát is viselni kell

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Train-kötés
+ Digitális mérés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: bézs, fekete, titán
Kivitelek: jobb és bal oldali
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 106. oldal és árlista

TARTOZÉKKÉNT SZÁLLÍTVA
felhúzást segítő füllel együtt
kiegyenlítőpárnával együtt
szállítjuk
az ellenkező oldali
hosszkiegyenlítéshez külön
sarokpárnával

MÉRET

1

2

3

4

5

6

RENDELÉSI SZÁM:

A boka kerülete (cm)

17 – 19

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1101 30*0 +0°

* = Szín (1) bézs, (7) fekete, (8) titán
+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/achillotrain
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AchilloTrain® Pro

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

Csökkenti az Achilles-ín problémákkal járó
panaszokat, dörzspelotta segítségével

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Achillodynia (tendinosis,
paratendinitis, bursitis
subachillea)

• A pelotta két szárnya a vádli izom inának a
tapadásáig ér és stimulálja az ín felső
harmadát és az izom-ín átmeneteknél lévő
»idegorsókat« (állásreceptorok)

+ Könnyen kezelhető

• A pelotta belső oldalán helyeződő csomócskái
mozgás közben fájdalomcsillapító hatású
dörzsmasszást végeznek; ez javítja a
propriocepciót és ezáltal a mozgásfolyamatot

+ Digitális mérés

• Haglund-sarok
• Krónikus, poszttraumás vagy
műtét utáni érzékeny állapotok,
pl. az Achilles-ín szakadásánál
• Achilles-ín gyulladásos folyamatai

• A hosszirányban futó barázdák támogatják a
nyirok elfolyását; ezzel egyidejűleg a pelotta
csatornája az Achilles-ínt annak anatómiai
siklási útjában vezeti

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Train-kötés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: bézs, fekete, titán
Kivitelek: azonos kivitel a jobb és a
bal oldalra

TARTOZÉKKÉNT SZÁLLÍTVA
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GERINCOSZLOP

Az Achilles-ín mentén elhelyezkedő
dörzspelotta

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Dörzspelotta

felhúzást segítő füllel együtt

MÉRET

1

2

3

4

5

6

RENDELÉSI SZÁM:

A boka kerülete (cm)

17 – 19

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1105 10*0 00°

* = Szín (1) bézs, (7) fekete, (8) titán
° = Méret (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/achillotrain-pro

EGYEDI MÉRETEK

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• Szükség esetén javasolt a sarokemelés
impulzustompító sarokpárna segítségével
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AirLoc®
Mozgástartományt korlátozó bokaízület-ortézis
igazítható légpárnákkal

ÚJ
VÁLTOZAT

Az egyéni lábszélességhez igazodik
a héjak közötti rugalmas
összeköttetésnek köszönhetően

Optimális illeszkedés a lábszáron a
két anatómiai kialakítású
tépőzárnak köszönhetően

Kényelmes viselet a lapos, anatómiai
kialakítású, puha párnákkal ellátott
konstrukciónak köszönhetően

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Kezelés (akut) tokszalag-sérülés
esetén

• Akut sérülések után cipővel kombinálva
stabilizálja a bokaízület mediális és laterális
szalagrendszerét

+ Könnyen kezelhető

• Műtét utáni rehabilitáció /
védelem, pl. szalagvarrat vagy
-rekonstrukció után
• Krónikus szalagelégtelenség /
instabililtás
• Recidívaproﬁlaxis
• Weber-A-törés (nem dislocalt)

• Mechanikusan korlátozza a pronációt és a
szupinációt az újbóli traumák elleni védelem
érdekében
• A lapos, anatómiai kialakítású, univerzális
méretű, jobb / bal oldali ortézist elsősorban
akut ellátásra tervezték

+ Eszközök nélkül hozzáigazítható

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: kék
Kivitelek: univerzális
Méret: univerzális

• A belső oldalon nagy habszivacs párnák
találhatók puha, mikroszálas borítással

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

• Korai funkcionális / konzervatív
kezelés, pl. bokaízület-rándulás
és szalagszakadás után

GERINCOSZLOP

A légpárnákat a duzzadás mértékéhez
lehet igazítani a beépített pumpa és a
leeresztő szelep segítségével

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET
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• A két, anatómiailag előformázott műanyag héj
egy U-sínt alkot, és két, anatómiai kialakítású
tépőzáras pánttal van rögzítve, amelyek
körkörösen futnak a boka és a lábszár körül

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• A sarokcsont alatt a héjak rugalmasan
kapcsolódnak egymáshoz, az egyéni
lábszélességhez és a duzzanat aktuális
mértékéhez igazodnak

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

• 34%-kal kevesebb
szövődmény a bokaízület
kezelése során a
szalagkötésekhez képest

• Alig észrevehető és jól illeszkedik a különböző
lábbelikhez

MÉRET

RENDELÉSI SZÁM:

Egy méretben kapható

120 1303 2050 000

∆

Lardenoye, S., Theunissen, Ed., Cleffken, B., Brink, P., R., G., de Bie, R., A., Poeze, M.:
A tapezés kontra félmerev merevítés hatása a betegek gyógyulásának kimenetelére és elégedettségére bokaficam esetén: prospektív, randomizált, kontrollált vizsgálat,
BMC Musculoskeletal Disorders 2012, 13:8; http://www.biomedcentral.com/1471-2474/13/81

experts.bauerfeind.com/airloc

EGYEDI MÉRETEK

TANULMÁNY∆ BIZONYÍTJA

• A laterálisan integrált kiegészítő légpárna
egyénileg igazítható a duzzadás mértékétől
függően a beépített pumpa és a leeresztő
szelep segítségével
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MalleoLoc® L
A bokaízület laterális stabilizálása

Plantáris pelotta

Mikroszálas párnaanyag

Vékony L-alakú héj

Hétköznapi és elegáns cipőben is
hordható

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Rándulások és szalagszakadások
konzervatív kezelése

• Stabilizálja a lábat a cipőben és véd az
oldalra történő bicsaklástól anélkül, hogy
akadályozná a láb normális gördülését

+ Könnyen kezelhető

• Akut és krónikus tokszalaginstabilitás esetén
• A sérülések megelőzésére
krónikus szalaginstabilitás esetén
• Műtét utáni
rehabilitáció / védelem, pl.
szalagvarrat vagy -rekonstrukció
után
• Poszttraumás / műtét utáni
érzékeny állapotok

• Az L-alakú héj a talus elé fekszik fel és a
boka előrecsúszása ellen hat
• Az egyedileg igazítható plantáris pelotta
(választható) stimulálja a lábemelő
izomzatot a további aktív stabilizálás
érdekében
• Kényelmes viselet a puha mikroszálas
párnáknak köszönhetően

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Eszközök nélkül hozzáigazítható

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: titán
Kivitelek: jobb és bal oldali
Méret: univerzális
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 106. oldal és árlista

TANULMÁNY∆ BIZONYÍTJA
• Megakadályozza a kibicsaklást

MÉRET

RENDELÉSI SZÁM:

Egy méretben kapható

120 1326 1080 +00

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
∆

Gehring, D., Münch, M., Gollhofer A., Laboratóriumi vizsgálat:
Nachweis von antisupinatorischen Effekten von Orthesen innerhalb des Verletzungsmechanismus;
Orthopädieschuhtechnik, Ausg. 10, S. 26 – 29, 2018

experts.bauerfeind.com/malleoloc-l
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MalleoLoc® L3

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

A bokaízület laterális stabilizálása – három
lépésben leszerelhető

Hétköznapi és elegáns cipőben is
hordható

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Rándulások és szalagszakadások
konzervatív kezelése

• A leszerelhető ortézis végigkíséri a beteget a
kezelés során és három stabilitási igényre
kínál megoldást a gyógyulási folyamatnak
megfelelően

+ Könnyen kezelhető

• A bandázs által kifejtett lágyszöveti
kompresszió fokozza a duzzanatok
felszívódását, javítja a propriocepciót és
aktiválja az izomműködést

+ Eszközök nélkül hozzáigazítható

• Akut és krónikus tokszalaginstabilitás esetén
• A sérülések megelőzésére
krónikus szalaginstabilitás esetén
• Műtét utáni
rehabilitáció / védelem, pl.
szalagvarrat vagy -rekonstrukció
után
• Poszttraumás / műtét utáni
érzékeny állapotok

• Laterálisan stabilizálja a lábat a cipőben és
megvéd az oldalra történő bicsaklástól
anélkül, hogy akadályozná a láb normális
gördülését
• Az L-alakú héj a talus elé fekszik fel és a boka
előrecsúszása ellen hat

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Komfortzóna

GERINCOSZLOP

Cipzár

+ Több szakaszból álló terápia

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: titán
Kivitelek: jobb és bal oldali
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 106. oldal és árlista

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Terápiás megoldás háromféle stabilitási szükséglethez

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• Tépőzár a bandázs könnyű felhelyezéséhez

TANULMÁNY∆ BIZONYÍTJA

MÉRET

1

2

3

4

5

6

RENDELÉSI SZÁM:

A boka kerülete (cm)

17 – 19

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

120 1327 1080 +0°

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (1 – 6)
∆

Gehring, D., Münch, M., Gollhofer A., Laboratóriumi vizsgálat:
Nachweis von antisupinatorischen Effekten von Orthesen innerhalb des Verletzungsmechanismus; Orthopädieschuhtechnik, Ausg. 10, S. 26 – 29, 2018

experts.bauerfeind.com/malleoloc-l3

EGYEDI MÉRETEK

• Megakadályozza a kibicsaklást
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MalleoLoc®
A felső és az alsó ugróízület fokozott
stabilizálása

Plantáris nyelv

Anatómiai formát követő, bilaterális
stabilizálóelem

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Korai funkcionális / konzervatív
kezelés tokszalag-sérülések és a
lig. Bifurcatum (villaszalag)
sérülése esetén, pl. rándulások és
szalagszakadások után

• Stabilizálja a lábat és megvéd az oldalra
történő bicsaklástól

+ Könnyen kezelhető

• Lehetővé teszi a plantarﬂexiót és a
dorsalextensiót és ezzel egyidejűleg a talus
előrecsúszása ellen hat, a »normális«
járást nem akadályozza

+ Digitális mérés

• Egy plantáris nyelv segítségével aktiválja a
lábemelő izomzatot és ezáltal támogatja a
stabilizáló hatást és az ortézis által nyújtott
szupinációs védelmet

Színek: titán

• Műtét utáni védelem szalagvarrat
vagy -rekonstrukció után
• Krónikus szalagelégtelenség
• Recidiva-proﬁlaxis

+ Eszközök nélkül hozzáigazítható

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Kivitelek: jobb és bal oldali
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 106. oldal és árlista

TANULMÁNY∆ BIZONYÍTJA
• Megakadályozza a kibicsaklást

MÉRET

1 (NORMÁL)

2 (SZÉLES)

RENDELÉSI SZÁM:

A sarok szélessége (cm)

<6

>6

120 1301 3080 +0°

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (1 – 2)
∆

Gehring et al.: Expecting ankle tilts and wearing an ankle brace influence joint control in an imitated ankle sprain mechanism during walking.
Gait & Posture 2014; 39 (3), 894 – 898.

experts.bauerfeind.com/malleoloc
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CaligaLoc®

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

A felső és az alsó bokaízület stabilizálása
súlyos sérüléseket követően

Mediális nézet

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Súlyos bokaízület-sérülések
konzervatív kezelése

• Gátolja a felső és részben az alsó
bokaízületre ható nem ﬁziológiás
stresszhelyzetek fellépését

+ Könnyen kezelhető

• Műtét utáni védelem szalagvarrat
vagy -rekonstrukció után

• A lábfej hátsó, külső szélének megemelése
és a laterális szalagok tehermentesítése az
integrált pronációs éknek köszönhetően

• A felső és / vagy az alsó bokaízület
krónikus instabilitása esetén, ha
az operáció ellenjavallt

+ Eszközök nélkül hozzáigazítható
+ Digitális mérés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: titán

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

• A poszttraumás sinus-tarsiszindróma és a subtalaris ízület
dekompenzált instabilitása
esetén, ideiglenes stabilizációs
segítség esetén is

GERINCOSZLOP

A láb helyzete pronációs ékkel

Kivitelek: jobb és bal oldali

• Súlyos fokú duzzanat esetén a párna
kivágásával egyedileg beállítható, a boka
külső részén található nyílásnak
köszönhetően

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

A laterális szalagok tehermentesítése A láb helyzete pronációs ék nélkül
pronációs ék segítségével

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• Kizárólag kényelmes utcai cipőben vagy
sportcipőben hordható, fekve vagy ülve az
ortézis cipő nélkül is tehermentesíti a
bokaízületet

TANULMÁNY∆ BIZONYÍTJA

MÉRET

1

2

3

RENDELÉSI SZÁM:

Cipőméret (referenciaérték)

34 – 38

39 – 43

44 – 48

120 1300 4080 +0°

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (1 – 3)
∆

Zwipp et al, Die konservativ-funktionelle Behandlung des Knöchelbänderrisses hat sich bewährt:
5-Jahres-Ergebnisse, Med. Orth. Tech., Ausg. 114, S. 122 – 126, 1994 © Gentner Verlag Stuttgart

experts.bauerfeind.com/caligaloc

EGYEDI MÉRETEK

• A vizsgált személyek 23,3 nappal
korábban váltak újra
munkaképessé a gipszet
viselőkhöz képest
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ValguLoc®
A nagylábujj nyugalmi helyzetben történő
korrekciója

Tartósín

JAVALLAT

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Hallux valgus (konzervatív és
műtét utáni kezelése)

• Korrigálja a nagylábujj hibás helyzetét és
a megrövidült tok- és lágyrészelemeket
pedig megnyújtja

+ Könnyen kezelhető

• Posztoperatív használatával a korrekció
gyengülése (pl. a hegek zsugorodása
miatt) elkerülhető, a héj pedig bizonyos
fokig védi a nagylábujjat a mechanikai
hatások ellen
• A korrekciós nyomás fokozatmentes
beállítása tépőzár segítségével
• Nagyon kényelmes viselet a puha anyagú
pántnak és párnának köszönhetően

+ Eszközök nélkül hozzáigazítható
+ Digitális mérés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: titán
Kivitelek: jobb és bal oldali
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 107. oldal és árlista

MÉRET

1

2

3

RENDELÉSI SZÁM:

Cipőméret (referenciaérték)

34 – 36

37 – 40

41 – 46

120 1310 2080 +0°

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (1 – 3)

experts.bauerfeind.com/valguloc
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ValguLoc® II

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

A nagylábujj nyugalmi helyzetben
és mozgás közbeni korrekciója

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Hallux valgus műtétet követő
védelem / rehabilitáció

• A nagylábujj korrekciós szögének egyéni
beállítása a háromdimenziós, állítható
ízületnek köszönhetően

+ Könnyen kezelhető

• A hallux hibás állásának
konzervatív-funkcionális kezelése
mobilizáló funkcióval

• Az egyedi lábformához igazítható,
opcionálisan fokozatosan beállítható a
nagylábujj alapízületének posztoperatív
sínezése / nyugalomba helyezése
érdekében
• A nagylábujj alapízületének
tehermentesítése korrekció által
• Tág, utcai cipőben is viselhető a keskeny
kivitelnek köszönhetően

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK

GERINCOSZLOP

A nagylábujj alapízülete szabadon mozgatható vagy
a beállítható ﬂexiós és extenziós szögek ﬁxálva
vannak

Színek: titán
Kivitelek: azonos kivitel a jobb és a
bal oldalra
Méret: univerzális
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 107. oldal és árlista

EGYEDI MÉRETEK

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• Lehetővé teszi a láb természetes
gördülését

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Többdimenziós ízület az abdukciós
és az addukciós szögek beállítására

MÉRET

RENDELÉSI SZÁM:

Egy méretben kapható

120 1316 0050 000

experts.bauerfeind.com/valguloc-ii
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CÉLZOTTAN A
TÉRD KEZELÉSÉRE

A modell a GenuTrain® térdbandázst viseli.

EGYEDI MÉRETEK

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

GERINCOSZLOP

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET
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34

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ TÉRD ÉS COMB
TERMÉK

GenuTrain®

GenuTrain® A3 GenuTrain® P3 GenuTrain® S

TERMÉK TULAJDONSÁGAI

A térdízület
aktiválására,
tehermentesítésére
és stabilizálására

Aktivizálásra és
stabilizálására
komplex
térdpanaszok,
mint a gonartrózis
esetén

JAVALLATOK I OLDALSZÁM

36

Érzékeny állapotok
(poszttraumás / műtét utáni)
Visszatérő ízületi folyadékgyülem
Patellalateralizáció
Femoropatellaris fájdalom szindróma
enyhe-közepes
Instabilitás

súlyos-komplex
funkcionális,
például non-coper

Meniscus (térdízületi porc) sérülései
Meniszkusz újrarögzítése
Oldalszalag-sérülés
Az elülső / a hátsó keresztszalag
szakadása (ACL / PCL)

Gonartrózis /
artritisz

enyhe-közepes
közepes-súlyos

Porctranszplantáció utáni állapot
Tendopátia
Térdkalács törése
(konzervatív vagy műtét után)
Genu recurvatum (keresztpánttal)
Tengelyhelyreállító oszteotómia
A térd nyugalomba helyezése
Izomsérülés (izomkeményedés,
izomrándulás, izomrostszakadás)
Megelőzés / recidíva-proﬁlaxis
Coxarthrosis
Csípőízületi ﬁcam
Endoprotetikus beavatkozás / csereprotézis után
Az ágyék-medence-csípő terület izmainak egyenlőtlensége
A csípő ízületi műtétjét követő izomproblémák
A csípőízület impingement-je (csípő ütközési szindróma)
A csípőízület instabilitása
(T.E.P. után, revíziós beavatkozásokat követően)
A csípő területén fellépő bizonytalanságérzés
A csípőprotézis meglazulása esetén, ha nem lehetséges
a műtét

38

A térdkalács
középvonalba
helyezésére és
stabilizálására,
állítható
korrekciós
szárral

39

A térdízület
oldalsó
térdsínekkel
történő
megerősített
stabilizálására

40

GenuTrain® S Pro GenuPoint®

SofTec® Genu

A térdízület oldalsó
térdsínekkel és a
mozgástartomány
korlátozásával
történő megerősített
stabilizálására

A patellaínszalag
célzott tehermentesítésére és
helyes irányú
mozgására

A térdízület aktív
és passzív
stabilizálására
– ideális hosszú
távú terápiához

41

42

43

MOS-Genu

GenuLoc®

CoxaTrain®

SofTec® Coxa

MyoTrain®

Célzott
tehermentesítés és
stabilizálás a
nagyobb
mozgékonyságért
gonartrózis esetén

Tehermentesítésre
és stabilizálásra a
láb tengelyének
hibás állásaival
együtt járó
gonartrózis esetén

Korrekció és
stabilizálás komplex
térdsérülés vagy
tengelyhelyreállító
oszteotómia után

A térdízület
nyugalomba
helyezése – nyújtott
állapotban vagy egy
előre beállított
hajlítási szögben

A csípőízület
stabilizálására és a
csípőízület területén
fellépő fájdalom
csökkentésére

A csípőízület
Beállítható
fokozott stabilizálása kompresszió a
és vezetése
combizomsérülések
kezelésére

frontális

46

47

48

49

50

52

53

GERINCOSZLOP

44

A láb tengelyének
hibás állásával
együtt

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Stabilizálás a térd komplex
sérülései esetében, a
mozgástartomány
korlátozása révén

TÉRD & COMB

SecuTec® OA

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

dorsális

GenuTrain® OA

EGYEDI MÉRETEK

SecuTec® Genu

LÁB & BOKAÍZÜLET

35

36

GenuTrain®
A térdízület aktiválására,
tehermentesítésére és stabilizálására

Kényelmes térdhajlat

Kényelmi méretek

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Tendopathia, tendomyopathia,
letapadt szalagok, meniscopathia,
krónikus, poszttraumás vagy
műtét utáni érzékeny állapotok

• A térdízület bizonyított tehermentesítésére és
stabilizálására az ízületet stabilizáló izomzat
célzott aktiválásának köszönhetően

+ Könnyen kezelhető

• Megelőzés / recidíva-proﬁlaxis
• Bizonytalanságérzés

TANULMÁNY∆ BIZONYÍTJA

+ Komfortzóna
+ Digitális mérés

• A Hoﬀa-spotok hatással vannak a Hoﬀa-testre,
amely fokozza az anyagcserét és szabályozza a
gyulladásos folyamatokat

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK

• A mechanoszenzorok komplex stimulálása
révén javul a koordináció, a szenzomotoros
mozgás és a ﬁziológiás mozgásfolyamatok

Kivitelek: azonos kivitel a jobb és a
bal oldalra

Színek: bézs, fekete, titán

• Javul a mozgathatóság a megfeszült izmok,
ínak és az izompólyák masszázsának
köszönhetően

Választható:
Szilikonizálás:
Standard méretek (fekete, titán),
kényelmi méretek (bézs, fekete, titán)

• Elősegíti az ödémák és folyadékgyülemek
felszívódását és támogatja a gyógyulási
folyamatokat érzékeny állapotok esetén

Méretre gyártás (bézs, titán):
Rögzítőszalag, tépőzár
Tartozékok / pótalkatrészek:
Szilikonos rögzítő pánt (titán),
lásd 107. oldal és árlista

• A légáteresztő, hatékony zónák és a különösen
puha komfortzónák az anatómiai kialakítású
Train-kötésen az optimális gyógyhatás mellett
maximális kényelmet nyújtanak

• A vizsgálatban résztvevők
89%-a stabilabbnak érezte a
térdízületét
• Mérhetően kisebb terhelés a
térdízületben

GERINCOSZLOP

• Gonartrózis / artritisz (ízületi
kopás / ízületi gyulladás)

+ Train-kötés

• Az oldalsó meniscus-szárnyak által kifejtett,
meniscusokra ható masszázs segít csökkenteni
a fájdalmat

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• Visszatérő ízületi folyadékgyülem

+ Bőrbarát és légáteresztő

• Igazoltan csökkent a fájdalom
bandázs viselésekor

MÉRET
Standard
Comfort

0

1

2

3

4

5

6

7

Kerület fent (cm)

35 – 38

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

53 – 56

56 – 59

Kerület alul (cm)

25 – 28

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

Kerület fent (cm)

47 – 50

50 – 53

53 – 56

56 – 59

59 – 62

Kerület alul (cm)

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

* = Szín (1) bézs, (7) fekete, (8) titán
= Szilikonizálás (0) nélkül, (9) szilikonizálással (csak titán és fekete,
kényelmi méretek bézs színben is)
° = Méret (0 – 7)
∆

experts.bauerfeind.com/genutrain

RENDELÉSI SZÁM:
110 4120 60* 00°
110 4120 60* 08°

Méretre gyártás: Egyéni méretre gyártás esetén a pontos mérési helyek
meghatározásához használja méretjegyzéket vagy a 121. oldalon található
megrendelőlapot.

Schween R., Gehring D., Gollhofer A. »Immediate effects of an elastic knee sleeve on frontal plane gait biomechanics in knee osteoarthritis«.
PLoS One. 2015 Jan 26;10(1):e0115782. doi: 10.1371/ journal.pone.0115782. eCollection 2015.

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Beépített fel- és lehúzást segítő
fülek

Train-kötés

14 cm

12 cm

EGYEDI MÉRETEK

Omega+ Pad

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

37

38

GenuTrain® A3
Aktivizálásra és stabilizálására komplex
térdpanaszok, mint a gonartrózis esetén

Tapadási zónákkal ellátott
patellapelotta

Integrált korrekciós szárak a patella
stabilizálására

Lábszárrészben lévő nyúlékony zóna Szilikonizálás

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Gonartrózis és artritisz, krónikus,
poszttraumás és műtét utáni
érzékeny állapotok, letapadt
ínszalag és tendomyopathia

• Dörzsölő hatást kiváltó zónákkal ellátott
patellapelotta ﬁgyelembe veszi a tipikus,
panaszos területeket; a mozgás során
keletkező dörzsmasszázs enyhíti a medialis
tokszalag területén a fájdalmat

+ Könnyen kezelhető

• Az ízületet stabilizáló izomzat aktiválása és
a koordináció javítása a bőrben és az
izom-ín átmenet területén található
mechanoszenzorok által

+ Digitális mérés

• A mozgás során fellépő váltakozó nyomás
fokozza az ödémák elvezetését és a
folyadékgyülemek felszívódását; ez gyors
gyógyulási folyamatokhoz vezet

Színek: bézs, titán

• Térdfájás, az izomzat
kiegyensúlyozatlansága miatt
kialakuló funkcionális instabilitás
mellett
• Visszatérő ízületi folyadékgyülem
• Megelőzés / recidíva-proﬁlaxis
• Patellalateralizáció

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Train-kötés
+ Komfortzóna

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Kivitelek: jobb és bal oldali

• A lábszárrészben lévő nyúlékony zóna
megkönnyíti a bandázs fel- és levételét
• Maximális kényelem a szegélyek
minimalizált nyomóhatásának, a különösen
puha térdhajlatnak és a Train-kötés
nedvességet szabályozó tulajdonságának
köszönhetően
• A GenuTrain A3 az Anti Arthros Algos
rövidítése

TANULMÁNY∆ BIZONYÍTJA
• Fájdalommentes járás: A fájdalom
nélkül megtett távolság hossza
2,4-szeresére nőtt

MÉRET

1

2

3

4

5

6

Kerület fent (cm)

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

53 – 56

Kerület alul (cm)

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

* = Szín (1) bézs, (8) titán
+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (1 – 6)
∆

Reer et al.: The effect of a knee support in osteoarthritis; Orthopädie Technik, 8/2005

experts.bauerfeind.com/genutrain-a3

RENDELÉSI SZÁM:
110 4125 10*0 +0°

14 cm

12 cm

39

GenuTrain® P3

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

A térdkalács középvonalba helyezésére és
stabilizálására, állítható korrekciós szárral

Tónuscsökkentő pelotta

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• A térdízület irritációi esetén
(patellofemorális fájdalom
szindróma, chondropathia
patellae, chondromalacia,
patellacsúcs-szindróma /
Jumper’s Knee, Runner’s Knee)

• A pelotta és az egyénileg beállítható
korrekciós szárak együttes hatására a
térdkalács a középvonalba kerül A
térdkalácsot ﬁziológiás mozgási síkjában
tartja és gátolja a laterális elmozdulását.

+ Könnyen kezelhető

• A disztális pelottaszakaszon található
súrlódási pontok masszírozzák a Hoﬀa-testet
és csökkentik a nyomásterhelést és a
fájdalmat

+ Digitális mérés

• Patellalateralizáció
• Magasan álló patella
• Oldalsó ízületi felszabadítás
(lateral release) műtétet követően
• Bizonytalanságérzés

• A tónuscsökkentő pelotta elősegíti a tractus
iliotibiális enyhe ellazulását; a térdkalácsra
ható laterális húzó hatás így minimálisra
csökken
• Javul a propriocepció a proximális irányba
meghosszabbított pelottaszárnyaknak
köszönhetően, amelyek a musculus vastus
mediális érnek

GERINCOSZLOP

Korrekciós szárak

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Train-kötés
+ Komfortzóna

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Patellapelotta

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: bézs, fekete, titán
Kivitelek: jobb és bal oldali
Választható:
Szilikonizálás (csak titán),
méretre gyártás (bézs, titán):
rögzítőszalaggal

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• Az ödémák és a folyadékgyülemek
felszívódása gyorsabb a gyógyhatású
kompressziónak és a mozgás során fellépő
váltakozó nyomásnak köszönhetően

MÉRET

1

2

3

4

5

6

Kerület fent (cm)

39 – 42

42 – 45

45 – 48

48 – 51

51 – 54

54 – 57

Kerület alul (cm)

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

* = Szín (1) bézs, (7) fekete, (8) titán
= Szilikonizálás (0) nélkül, (9) szilikonizálással (csak titán)
+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/genutrain-p3

EGYEDI MÉRETEK

• A GenuTrain P3 a Permanent Patella
Protection rövidítése

RENDELÉSI SZÁM:
110 4140 30* +0°

Méretre gyártás: Egyéni méretre gyártás esetén a pontos
mérési helyek meghatározásához használja méretjegyzéket vagy
a 122. oldalon található megrendelőlapot.

17 cm

15 cm

40

GenuTrain® S
A térdízület oldalsó térdsínekkel történő
megerősített stabilizálására

Pelotta

Oldalsó ízületi sínek

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Ízület instabilitásai
(enyhe – közepes fokú)

• A térdízület stabilizálása és vezetése az
oldalsó ízületi sínek és a combon és a
lábszáron körkörösen futó pántrendszer
segítségével

+ Könnyen kezelhető

• Lapos és egyénileg beállítható a
húzópántnak és a mikrotépőzárnak
köszönhetően

+ Komfortzóna

• Nagyon kényelmes viselet a légáteresztő,
nedvességelnyelő Train-kötésnek
köszönhetően, amely speciális térdhajlattal
és minimális nyomású szegéllyel
rendelkezik

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK

• Gonartrózis
• Artritiszek
(pl. rheumatoid arthritis)

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Train-kötés
+ Digitális mérés

• Fokozza az ízület neuromuszkuláris
stabilizálását a proprioszenzorok ingerlése
által
• Csökken a fájdalom a parapatelláris
lágyszöveti részek mozgás közbeni váltakozó
nyomású masszírozása által a Trainkötésnek és a viszkoelasztikus pelottának
köszönhetően

Színek: bézs, fekete, titán
Kivitelek: jobb és bal oldali
Választható:
Méretre gyártás (titán):
rögzítőszalaggal
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 107. oldal és árlista

• Az ödémák és folyadékgyülemek
felszívódása gyorsul a szorosan illeszkedő,
rugalmas kötés nyomó- és masszírozó
hatása által

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Az anatómiai kialakítású ízületi sínek
termoplasztikusan formázhatók és az egyéni
anatómiai viszonyokhoz igazíthatók
MÉRET

1

2

3

4

5

6

7

Kerület fent (cm)

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

53 – 56

56 – 59

Kerület alul (cm)

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

* = Szín (1) bézs, (7) fekete, (8) titán
+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (1 – 7)

Méretre gyártás: Egyéni méretre gyártás esetén a pontos mérési helyek
meghatározásához használja méretjegyzéket vagy a 123. oldalon
található megrendelőlapot.

experts.bauerfeind.com/genutrain-s

RENDELÉSI SZÁM:
110 4130 40*0 +0°

14 cm

12 cm

41

GenuTrain® S Pro

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

A térdízület oldalsó térdsínekkel és a
mozgástartomány korlátozásával történő
megerősített stabilizálására

Térdextenzió korlátozása

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Ízület instabilitásai
(enyhe – közepes fokú)

• A mozgástartományt a terápiának megfelelően
lehet szabályozni a korlátozható hajlásszögű
ízületek által

+ Könnyen kezelhető

• Gonartrózis

• A térdízület stabilizálása és vezetése az
oldalsó ízületi sínek és a combon és a
lábszáron körkörösen futó pántrendszer
segítségével

• Artritiszek (pl. rheumatoid
arthritis)
• Meniscus (térdízületi porc)
sérülései

GERINCOSZLOP

Térdﬂexió korlátozása

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Train-kötés
+ Digitális mérés

• Fokozza az ízület neuromuszkuláris
stabilizálását a proprioszenzorok ingerlése
által

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Pelotta

Színek: bézs, fekete, titán
Kivitelek: jobb és bal oldali
Választható:
Méretre gyártás (titán):
rögzítőszalaggal

• Az ödémák és folyadékgyülemek
felszívódásának gyorsítása a szorosan
illeszkedő, nyomó hatású kötés nyomó- és
masszírozó hatása által
• Lapos és egyénileg beállítható a húzópántnak
és a mikrotépőzárnak köszönhetően

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• Csökken a fájdalom a parapatelláris
lágyszöveti részek mozgás közbeni váltakozó
nyomású masszírozása által a Train-kötésnek
és a viszkoelasztikus pelottának köszönhetően

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• A térdízület ﬂexiója és extenziója egymástól
függetlenül korlátozható
(Flexió: 30°, 60°, 90°)
(Extenzió: 20°)

MÉRET

1

2

3

4

5

6

7

Kerület fent (cm)

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

53 – 56

56 – 59

Kerület alul (cm)

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

* = Szín (1) bézs, (7) fekete, (8) titán
+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (1 – 7)

Méretre gyártás: Egyéni méretre gyártás esetén a pontos mérési helyek
meghatározásához használja méretjegyzéket vagy a 124. oldalon
található megrendelőlapot.

experts.bauerfeind.com/genutrain-s-pro

EGYEDI MÉRETEK

• Az anatómiai kialakítású ízületi sínek
termoplasztikusan formázhatók és az egyéni
anatómiai viszonyokhoz igazíthatók
RENDELÉSI SZÁM:
110 4135 00*0 +0°

14 cm

12 cm

42

GenuPoint®
A patellaínszalag célzott
tehermentesítésére és helyes
irányú mozgására

Pelotta, dörzsölő hatású dudorzatos
felülettel

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• A patellaínszalag érzékenysége
(femoropatelláris fájdalom,
chondropathia patellae,
patellacsúcs-szindróma /
Jumper’s Knee)

• A patellaínszalag vezetése és
tehermentesítése hajszálpontos nyomás
által

+ Könnyen kezelhető

• A viszkoelasztikus pelotta speciális
nyomáspontokkal masszírozza a tipikusan
fájdalmas területeket, enyhíti a panaszokat
és javítja a koordinációt
• Dinamikus nyomásbeállítás és az
igényeknek megfelelő nyomáserősség az
egyénileg beállítható pánt segítségével

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Digitális mérés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: fekete, titán
Kivitelek: azonos kivitel a jobb és a
bal oldalra

• Maximális mozgásszabadság az anatómiai
formának köszönhetően

TANULMÁNY∆ BIZONYÍTJA
• Kevesebb fájdalom és jobb
propriocepció

MÉRET

1

2

3

RENDELÉSI SZÁM:

Méret (cm)

28 – 30

30 – 35

35 – 44

120 4240 00*0 00°

* = Szín (7) fekete, (8) titán
° = Méret (1 – 3)
∆

Astrid J. de Vries; Inge van den Akker-Scheek; Svenja L. Haak; Ron L. Diercks; Henk van der Worp; Johannes Zwerver
Effect of a patellar strap on the joint position sense of the symptomatic knee in athletes with patellar tendinopathy
Journal of Science and Medicine in Sport; 20, 11, S. 986 – 991, 2017

experts.bauerfeind.com/genupoint
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SofTec® Genu

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

A térdízület aktív és passzív stabilizálására –
ideális hosszú távú terápiához

Pelotta beépített korrekciós
szárakkal

GERINCOSZLOP

Korlátozható hajlásszögű oldalsó
ízületi sínek

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Az elülső és / vagy a hátsó
keresztszalag szakadásának
(ACL / PCL) konzervatív kezelése,
műtét előtti vagy műtét utáni
időben eltolt kezelés, hosszú távú
rehabilitáció és krónikus
elégtelenség

• A térdízület stabilizálása a négypontos elv
szerint a nagy szakítószilárdságú,
rugalmatlan kötésrész, az oldalsó ízületi
sínek és a tépőzáras pántok segítségével

+ Könnyen kezelhető

• Az ortézis ízületeit három dimenzió
ﬁgyelembevételével hozzá lehet igazítani az
egyéni forgástengelyhez, s ezzel a
térdízületet érő feszítő erők kiküszöbölhetők

+ Eszközök nélkül hozzáigazítható

• Odalszalag-sérülések
• Funkcionális instabilitások, pl. a
neuromuszkuláris szabályozás
hiányosságai, Non-Coper

• A SofTec Genu helyes pozícionálása a lábon
a pelottán található, patella számára
kialakított mélyedés segítségével
• Gátolja a patella elmozdulását a pelottába
integrált korrekciós szárak által

• A mozgástartomány
korlátozására (pl. meniszkusz újra
rögzítése vagy meniszkuszimplantáció után)

• Tartósan és biztonságosan rögzíthető az
anatómiai kialakítású tépőzáras
húzópántnak köszönhetően

1

2

3

4

5

6

Kerület fent (cm)

38 – 42

41 – 45

44 – 49

48 – 53

51 – 57

54 – 60

Kerület középen (cm)

29 – 32

32 – 35

35 – 38

38 – 41

41 – 44

44 – 47

Kerület alul (cm)

28 – 32

31 – 35

34 – 38

36 – 40

39 – 43

42 – 46

Ízületvédő kontaktsportokhoz
* = Szín (7) fekete, (8) titán
+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (1 – 6)
Schwameder, H.; Sell, S.; Strutzenberger, G.: Effect of two different functional braces on laxity and functional achievements in patients with
anterior cruciateligament ruptures, submitted to: The American Journal of Sports Medicine

experts.bauerfeind.com/softec-genu

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: fekete, titán
Kivitelek: jobb és bal oldali
Választható:
Ízületvédő (sportvédő) a pályán való
biztonságos viselés érdekében
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 108. oldal és árlista

• Az ízületek extenziója és ﬂexiója 10°-onként
korlátozható

• A térdízület mechanikai
és neuromuszkuláris
stabilizálása

∆

+ Digitális mérés

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TANULMÁNY∆ BIZONYÍTJA

MÉRET

• Az egyéni forgástengely önállóan igazodik

+ Komfortzóna

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• Súlyos és / vagy komplex
instabilitás (traumás, degeneratív;
pl. »Unhappy Triad«)

+ Bőrbarát és légáteresztő

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Stabil, erős körkörös zárás a
négypontos elv alapján

RENDELÉSI SZÁM:

122 4600 10*0 +0°
17 cm

129 4601 1070 000

15 cm

EGYEDI MÉRETEK

Az egyéni forgástengely önállóan
igazodik

44

SecuTec® Genu
Stabilizálás a térd komplex sérülései esetében,
a mozgástartomány korlátozása révén

ÚJ
VÁLTOZAT
(DORSÁLIS)

TÉRD & COMB

Z-sín puha sípcsontpántokkal

Adaptív vádlibilincs

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

• Az elülső és / vagy a hátsó
keresztszalag szakadása
(ACL / PCL)

• Az ACL, PCL sérüléseit vagy komplex
szalagsérülések átfogó stabilizálását hat
heveder biztosítja, merev vázzal kombinálva,
a négypontos elvnek megfelelően

• A ﬂexió és extenzió egymástól
függetlenül korlátozható:
Flexió: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°,
75°, 90°
Extenzió: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

• Szalagműtéteket /
szalagplasztikát követően
• Súlyos és / vagy komplex
instabilitás (traumás, degeneratív;
pl. »Unhappy Triad«)
• Odalszalag-sérülések
• A térdízület
mozgástartományának
korlátozására (pl. meniszkusz újra
rögzítése vagy meniszkuszimplantáció után)
• Patellatörés (konzervatív és
posztoperatív)

• Az ízület eszközök nélkül korlátozható és
rögzíthető, a szög kívül leolvasható
• Anatómiailag megfelelő és biztos tartás
• Különösen könnyű, vékony és stabil a
speciálisan nemesített könnyűfémötvözetnek köszönhetően

• A beteg elölről könnyedén felhelyezheti és
rögzítheti, ezáltal kevésbé erőlteti meg a
sérült térdet

DORSÁLIS VÁLTOZAT:
• Az adaptív vádlibilincs önszabályozó
dőlésszöggel igazodik a vádliizom alakjához
a maximális kényelem és a biztonságos
illeszkedés érdekében

• Különösen stabilan tart
mozgáskor

A BAUERFEIND PLUSZ
+ Könnyen kezelhető
+ Bőrbarát és légáteresztő

FRONTÁLIS VÁLTOZAT:

• Nagy rotációs stabilitás az anatómiailag
kialakított vázszerkezetnek köszönhetően,
beleértve a sípcsont szélének alakját is

TANULMÁNY∆ BIZONYÍTJA

• A nyugalmi helyzet 0°, 10°, 20°,
30° és 45° értékekkel állítható be

+ Eszközök nélkül hozzáigazítható
+ Digitális mérés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: kék, zöld (csak frontális)
Kivitelek: frontális vagy dorsális,
jobb és bal oldali
A comb- és a lábszárrész
kombinálása két különböző
méretben lehetséges (maximális
különbség két méret) alkotórészként
szállítva
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 108. oldal és árlista

MÉRET

1

2

3

4

5

6

7

RENDELÉSI SZÁM:

Kerület fent (cm)

38 – 42

41 – 45

44 – 49

48 – 53

51 – 57

54 – 60

60 – 72

Megvásárolható ortézis 121 4610 1**0 +0°

121 4655 1050 +0°

Kerület alul (cm)

28 – 32

31 – 35

34 – 38

36 – 40

39 – 43

42 – 46

46 – 51

Bérelhető ortézis

121 4614 0**0 +0°

121 4656 1050 +0°

Részben összeszerelt

121 4619 0**0 +0°

121 4657 1050 +0°

Összeszerelési készlet

121 4647 0**0 +^> 121 4658 1050 +^>

KOMBINÁCIÓK
Proximális vázméret 1

2

3

4

5

6

7

Disztális vázméret

1–4

1–5

2–6

3–7

4–7

5–7

1–3

* = Szín (05) kék, (23) zöld
+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (1 – 7)
∆

FRONTÁLIS

DORSÁLIS

^ = Proximális vázméret
> = Disztális vázméret

Berschin et al.; Achsentreue und Achsenmigration von Knieorthesen in der Praxis, MOT. S 69–79, 2003.

experts.bauerfeind.com/secutec-genu

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

A comb és a lábszár kerete
különböző méretben
kombinálható

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

Vádliheveder beállítása

17 cm

15 cm

EGYEDI MÉRETEK

Előröl könnyen felhelyezhető

DORSÁLIS

GERINCOSZLOP

FRONTÁLIS

LÁB & BOKAÍZÜLET

45

46

GenuTrain® OA
Célzott tehermentesítés és stabilizálás a
nagyobb mozgékonyságért gonartrózis esetén

Innovatív tehermentesítő
rendszer

Boa® Fit rendszer

3D-s hálós anyag

Nyomásmentes hajlítási zóna

Nagy fel- és lehúzást segítő fülek

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Mediális vagy laterális
gonarthrosis

• Érezhetően tehermentesíti a térd fájdalmas
oldalát a hárompontos elvnek megfelelő, körkörös
szalagokkal ellátott, innovatív tehermentesítő és
stabilizáló rendszernek köszönhetően

+ Könnyen kezelhető

• Instabilitás (mediolaterális)
• Unikompartmentális porc- és
csontléziók
• Porcműtétet ill. porcpótlást
követően, egyoldali posztoperatív
tehermentesítés szükségessége
esetén

• A Boa® Fit System-nek köszönhetően a
tehermentesítés mértéke könnyen beállítható –
a tépőzárak mozgatása nélkül
• Nagyobb fokú aktivitás a kis súlynak és a lábon
való biztonságos elhelyezésnek köszönhetően
• A rugalmas ízületi sín, a dupla 8-as pánt és a
3D-s hálós anyag a szenzomotoros funkciókat
célozza meg és elősegíti a természetes
mozgásfolyamatokat

• Egyoldali meniscus-sérülés
• Osteochondrosis dissecans
(műtét után)
• Bone bruise (a mediális femur
condylus / tibiaplató
csontödémája)

• Kényelmes viselet, még hosszabb időn keresztül
is, a lélegző 3D-s hálós anyagnak és a térd hátsó
részén lévő, nyomásmentes hajlítási zónának
köszönhetően

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Eszközök nélkül hozzáigazítható

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: fekete-kék
Kivitelek:
Jobb: mediális tehermentesítésre;
vagy laterális tehermentesítésre a
bal lábon
Bal: mediális tehermentesítésre;
vagy laterális tehermentesítésre a
jobb lábon
Választható:
Limitáló-készlet 3 méretben
lásd 108. oldal és árlista

• Egyszerű fel- és levétel az ortézis felső és alsó
szélén található két, könnyen megfogható hurok
segítségével

TANULMÁNY∆ BIZONYÍTJA
• 52%-kal nagyobb stabilitásérzet*
• 46%-kal hosszabb,
fájdalommentesen megtett táv*
* az ortézis nélküli állapothoz képest

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Az ízületi sínek eszközök nélkül alakíthatók
egyedileg a beteg lábához
• A Boa® Fit rendszer használata egyszerű:
– Nyissa ki a forgózárat a hevederek meglazításához és az ortézis fel- és levételéhez
– A fájdalomcsillapítás szabályozásához zárja a
forgózárat és csavarja el

MÉRET

1

2

3

4

5

Kerület fent (cm)

40 – 47

47 – 52

52 – 58

57 – 65

60 – 72

Kerület alul (cm)

28 – 34

34 – 39

39 – 43

43 – 46

46 – 50

+ = Kivitel (6) jobb mediális / bal laterális, (7) bal mediális / jobb laterális
° = Méret (1 – 5)
∆

Nem intervenciós, klinikai vizsgálat; 3-as evidencia szint, a GenuTrain OA (Bauerfeind AG) használatára vonatkozóan, 2021

experts.bauerfeind.com/genutrain-oa

RENDELÉSI SZÁM:
121 4165 0070 +0°

17 cm

15 cm
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SecuTec® OA

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

Tehermentesítésre és stabilizálásra a láb
tengelyének hibás állásaival együtt járó
gonartrózis esetén

A különféle méretek kombinálhatók
az ideális illeszkedés érdekében

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Mediális vagy laterális
gonarthrosis / artritisz
(közepes-súlyos)

• Korrekció és tehermentesítés a hárompontos
elv szerint (varus és valgus)

+ Könnyen kezelhető

• A négypontos elv szerint stabilizál (asztalﬁók
tünet; anterior / posterior)

• Porctranszplantáció utáni állapot
• Meniszkusz újrarögzítése
• A láb tengelyének hibás állásaival
együtt járó elülső / hátsó
keresztszalag szakadása
(ACL / PCL)

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Digitális mérés

• Ideális illeszkedés és erőátvitel az formára
igazítható vádlibilincs és az állítható
lábszárkeret által

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK

• Nagyon kényelmes viselet a könnyű
alumíniumkeretnek köszönhetően

Kivitelek: jobb és bal oldali

• Könnyű fel- és levétel a gyorszárak által
• A pontos illeszkedést az anatómiai kialakítású,
becsúsztatható ékekkel ellátott gélpárna
biztosítja a condylusok területén

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Egyedi beállítás a disztális kereten a varus
vagy valgus beállításához (egyenként 25°)
3 mm-es imbuszkulcs segítségével

GERINCOSZLOP

Gélpárna becsúsztatható ékekkel

Színek: kék
Választható:
Limitáló-készlet
A comb- és a lábszárrész
kombinálása két különböző
méretben lehetséges (maximális
különbség két méret) alkotórészként
szállítva

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Formára igazítható vádlibilincs

Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 109. oldal és árlista
TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

Minkét irányban történő
tehermentesítésre szolgáló ortézis,
a térd szélességét nem szűkíti

• A ﬂexió és extenzió egymástól függetlenül
korlátozható
(Flexió: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°)
(Extenzió: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°)

MÉRET

1

2

3

4

5

6

7

Kerület fent (cm)

38 – 42

41 – 45

44 – 49

48 – 53

51 – 57

54 – 60

60 – 72 121 4690 0050 +0° Megvásárolható ortézis

Kerület alul (cm)

28 – 32

31 – 35

34 – 38

36 – 40

39 – 43

42 – 46

46 – 51 121 4691 0050 +0° Bérelhető ortézis
121 4692 0050 +^> Összeszerelési készlet

KOMBINÁCIÓK
Proximális vázméret 1

2

3

4

5

6

7

Disztális vázméret

1–4

1–5

2–6

3–7

4–7

5–7

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (1 – 7)

RENDELÉSI SZÁM:

1–3

^ = Proximális vázméret
> = Disztális vázméret

experts.bauerfeind.com/secutec-oa

17 cm

15 cm

EGYEDI MÉRETEK

• Korlátozza a mozgást vagy merevít az ízület
korlátozása által (külön megrendelhető)
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MOS-Genu
Korrekció és stabilizálás komplex térdsérülések
vagy tengelyhelyreállító oszteotómia után

12°

12°

Hosszú kivitel

Beállítható varusba és valgusba

Varus / valgus 12°-ig
lehetséges

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Konzervatív:

• A varus / valgus beállítása a
hárompontos elv alapján működik, és
tehermentesíti a megfelelő
térdkompartmentet vagy
oldalszalagot, valamint korrigálja a
lábtengely helyzetét

• Varus / valgus 12°-ig lehetséges

• Kereszt- és oldalszalag-sérülések
• Komplex instabilitások
• Az adott ízületi rész
tehermentesítése O- vagy X-láb
miatti ízületi kopás esetén

• A térdortézis az ismert négypontos
elven alapul és így a térd elülső
ﬁókmozgása ellen hat

Rövid MOS-Genu, műtét után:
• Szalagműtéteket /
szalagplasztikát követően

• A keretszerkezet a varizáló és
valgizáló erők ellen stabilizálja a
térdízületet, a hosszított változatban
hosszabb karral

• Meniszkuszvarrat és
meniszkuszpótlás után
(meniszkuszimlantáció)

• Nagyon jó erőátvitel és biztonságos
illeszkedés a nagy érintkezési
felülettel rendelkező pántoknak
köszönhetően

Hosszú MOS-Genu, műtét után:
• A sípcsont tengelykorrekcióját
követően (tibiális
tengelyhelyreállító oszteotómia)

• A monocentrikus ízület ﬁziológiailag
optimalizált ízületi forgáspontja
minimálisra csökkenti az ortézisnek a
térdízületre gyakorolt esetleges
kényszerítő hatását

• Komplex szalagrekonstrukciók
után
• Egyedi esetekben ízületközeli
törések esetében

• A monocentrikus ízületek ﬂexiója és
extenziója 10°-onként korlátozható
• A MOS Genu-térdortézis méretének
meghatározása: a beteg lábát 30° szögben
kell behajlítani, és a hajlásszög
meghatározását MOS-goniometerrel
ellenőrizni kell. Az M-L térdszélesség
méretvétele a femorális kondilusok
magasságában MOS-Genu-Orthometerrel
(nyomás nélkül) történik.
Az ortézis mérete a megﬁgyelőablakban
leolvasható. Amennyiben az érték két méret
közé esik, a duzzanat vagy az atróﬁa fokát és
a másik térdízület szélességét kell
ﬁgyelembe venni

A BAUERFEIND PLUSZ
+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Digitális mérés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: kék
Kivitelek: rövid, hosszú, jobb és bal oldali
Választható: a popliteális heveder meggátolja
a hiperextenziót

TANULMÁNY BIZONYÍTJA
∆

Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 109. oldal és árlista

• 30%-kal kisebb terhelés a
mediális oldalon

MÉRET

1

A térd legnagyobb szélessége (mm) 85 – 95
# = Kivitel (1) short, (2) long
+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (1 – 5)

experts.bauerfeind.com/mos-genu

∆

2

3

4

5

RENDELÉSI SZÁM:

95 – 105

105 – 115

115 – 125

125 – 135

121 4660 405# +0°

Kutzner et al., The effect of valgus braces on medial compartment load of the knee joint –
in vivo load measurements in three subjects, Journal of Biomechanics 44, 1354–1360, 2011
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GenuLoc®

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

A térdízület nyugalomba helyezése – nyújtott
állapotban vagy egy előre beállított hajlítási
szögben

0°

20°

Oldalsó műanyag rudak

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Operáció előtti, operáció utáni,
poszttraumás nyugalmi helyzet

• A térd hajlítási szöge a dorsális alumínium
síneken keresztül beállítható

+ Könnyen kezelhető

• Patellatörések konzervatív
kezelése

• Kisebb mértékű ödémaképződés a kivehető
térdhajlatpárnának köszönhetően
• Az oldalsó, stabilizáló műanyag rudak
automatikusan hozzáigazodnak a térd
beállított hajlítási szögéhez, és jó
illeszkedést biztosítanak

+ Bőrbarát és légáteresztő

GERINCOSZLOP

Előreformázott alumínium sínek

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: fekete
Méret: univerzális

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Az alumíniumsínek gyári alakja
20°-os hajlásszögben tartja a térdet

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Térdhajlatpárna

EGYEDI MÉRETEK

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• Egységes méret, egy kivitel a jobb és a bal
térdre

MÉRET

RENDELÉSI SZÁM:

Egy méretben kapható

120 4320 0070 000

experts.bauerfeind.com/genuloc
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CoxaTrain®
A csípőízület stabilizálására és a csípőízület
területén fellépő fájdalom csökkentésére

Az ízületi sínek szereléséhez és
formálásához nincs szükség
eszközökre

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

• Coxarthrosis
(Kellgren-Lawrence-skála 2 – 4)

• Az ágyék-medence-csípő terület izmainak
fájdalomcsillapító kiegyenlítése mozgás közben
az izmok egyenlőtlensége esetén. Pozitív hatással
van a jármódra:
– a medence stabilizálása és a keresztcsonti
ízületek tehermentesítése által
– a dorsalisan elhelyezkedő keresztcsonti ízület
dörzspelottáinak a helyi szalagokra és a
szomszédos izomzatra kifejtett
masszázshatása által
– a Trochanter pad dörzsölő masszázsa által,
amely járás közben ciklikusan felfelé és lefelé
mozog
– a Gluteal pad triggerpontokra gyakorolt
masszázsa által

• Az ágyék-medence-csípő terület
izmainak egyenlőtlensége
• A csípő ízületi műtétjét követő
izomproblémák
• A csípőízület impingement-je
(csípő ütközési szindróma)
• A csípőízület instabilitása
(T.E.P. után, revíziós
beavatkozásokat követően)
• A csípő területén fellépő
bizonytalanságérzés

• A laterális ízületi sínek stabilizáló hatása által

• A csípőprotézis meglazulása
esetén, ha nem lehetséges a
műtét

• A betegek együttműködése kiváló
• A felhelyezése egyszerű, nem igényel nagy
erőkifejtést az irányított húzópántoknak és a
praktikus ujjzsebeknek/-hurkoknak köszönhetően

Az ízületi sínek
magassága állítható

• a medencekötés húzópántjai a
stabilizálás érdekében egyedileg
állíthatók
• a csípő mozgása extenzióban és
ﬂexióban három fokozat szerint
korlátozható, az opcionális ízületi
stiftek segítségével (60°, 75°, 90°)

A BAUERFEIND PLUSZ
+ Könnyen kezelhető
+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Eszközök nélkül hozzáigazítható

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: titán
Kivitelek:
Ízület short < 170 cm testmagasság
Ízület long > 170 cm testmagasság
Választható:
Határolóstiftek

• az ízületi sínek eszközök nélküli beállítása az
adott anatómiai viszonyokhoz

Megjegyzés:
• Egyes esetekben előfordulhat, hogy
a mért méret helyett »short« egy
»long« ízületi sín megfelelőbb, vagy
fordítva.

• az ízületi síneken található combkötés
magassága állítható

Pótalkatrészek:
lásd 109. oldal és árlista

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Célzott alkalmazás:

GERINCOSZLOP

Trochanter pad – mozgás közben
masszíroz

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Gluteal pad – masszírozza a
triggerpontokat

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

Stabilizálás

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET
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MEDENCEKÖTÉS
MÉRET

1

2

3

4

5

6

RENDELÉSI SZÁM:

Medence kerülete (cm)

85 – 95

95 – 105

105 – 115

115 – 125

125 – 135

135 – 145

122 2581 2080 00°

MÉRET

1

2

3

RENDELÉSI SZÁM:

Comb közepének a kerülete (cm)

43 – 53

53 – 63

63 – 73

122 2582 1080 +0°

MÉRET

SHORT

LONG

RENDELÉSI SZÁM:

Testmagasság (cm)

< 170 cm

> 170 cm

122 2584 100# 000

COMBKÖTÉS

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (1 – 3)

ÍZÜLET

# = Kivitel (1) short, (2) long

experts.bauerfeind.com/coxatrain

EGYEDI MÉRETEK

° = Méret (1 – 6)
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SofTec® Coxa
A csípőízület fokozott stabilizálása és
vezetése

Monocentrikus ízület
abdukció / addukció és
ﬂexió / extenzió céljára

Három részből álló, műanyag
medencetámasz

Állítható magasságú
ízület

Ízületvédő

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

• Ficam

• Az ortézis az alábbi megoldások
kombinációja révén az ízületi fejet
biztonságosan rögzíti az ízületi vápában:
– A medencefoglalat biztos pozicionálása a
medencecsont-taréjokon
– Az oldalsó combtartó egyénre szabott
illesztése
– Az ortézis csuklójának indikációfüggő
beállítása

• Teljes endoprotetikus beavatkozás
• Teljes endoprotetikus beavatkozás
revíziója
• Combcsontfej-rezekció
(Girdlestone-állapot)
• Csípőspacer kétlépéses revízió
során
• Coxartrózis (közepesen súlyossúlyos)
• Instabilitások

Ellátás mindkét oldalon

• Az addukció és abdukció fokozat
nélkül -6° és +6° között állítható
• A csukló hajlított és egyenes
változatban kapható a jobb és a
bal csípő kezelésére egyaránt
használható
• Az ortézis igazítása közvetlenül a
betegágynál, illetve fekvő beteg
esetén is elvégezhető

• Az addukció és abdukció mértéke a kezelés
során egyénre szabható, az extenzió és a
ﬂexió korlátozható a többdimenziós,
monocentrikus ízületnek köszönhetően

A BAUERFEIND PLUSZ

• Biztos műtéti eredmény az adott mozgások
korlátozása által

+ Digitális mérés

• Az ortézis egyszerűen és helyesen
pozícionálható a kötésbe integrált,
anatómiailag előre formázott
medencefoglalatnak köszönhetően

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK

• Egyénre szabható kötésrészek és húzópántok a medencefoglalaton és a lábtartón
• A csípőízület megfelelő vezetését és az
anatómiailag korrekt illeszkedést a
monocentrikus ortéziscsukló biztosítja

+ Könnyen kezelhető
+ Bőrbarát és légáteresztő

Színek: titán
Kivitelek:
csukló hajlított / csukló egyenes
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 110. oldal és árlista

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Egyénileg és a csípő forgáspontjával
párhuzamosan állítható
• Az ízület extenziós- és ﬂexiós beállítása
10°-os lépésekben, -10° és +90° között
korlátozható
MÉRET

1

2

3

RENDELÉSI SZÁM:

A törzs kerülete (cm)

75 – 95

95 – 115

115 – 135

122 252# 0080 00°

# = Kivitel (4) csukló hajlított (hölgyek részére), (5) csukló egyenes (urak részére)
° = Méret (1 – 3)

experts.bauerfeind.com/softec-coxa
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MyoTrain®

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

Beállítható kompresszió a
combizomsérülések kezelésére

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Izomkeményedés

• A izomfelfüggesztő kötés elve szerint, a
sérült területre gyakorolt kompresszió által
fejti ki a hatását

+ Könnyen kezelhető

• Izomzúzódás (úgynevezett
„medvepuszi”)
• Izomrostszakadás
• Izomrostkötegek szakadása, pl.: a
combhajlító izomzat szakadása
(hamstring izomcsoport)
• A fascia lata sérülése
• Poszttraumás, műtét utáni
érzékeny állapotok
• Megelőzés / recidíva-proﬁlaxis

• A kompressziót a tépőzáras
hevederrendszer és a kettő, szabadon
behelyezhető pelotta segítségével lehet
beállítani

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: titán
Kivitelek: azonos kivitel a jobb és a
bal oldalra

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

• Izomrándulás

GERINCOSZLOP

Választható: funkcionális pelotta és
kis sürgősségi pelotta

• Célzott hatás akut pelotta használatával
közvetlenül a sérülést követően a vérzés
gátlására és a hematómák korlátozására
• Nagy felületre ható kompresszió
minimalizálja a duzzanatot és enyhíti a
panaszokat a nagy funkcionális pelottának
köszönhetően

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• Maximális kényelem és optimális
illeszkedés az anatómiai kialakítású
kötésnek, a szilikonos tapadószélnek, és a
nyomáscsökkentett peremterületnek
köszönhetően

MÉRET

1

2

3

4

5

6

7

Kerület fent (cm)

44 – 48

48 – 52

52 – 56

56 – 60

60 – 64

64 – 68

68 – 72

Kerület alul (cm)

32 – 35

35 – 38

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

° = Méret (1 – 7)

experts.bauerfeind.com/myotrain

EGYEDI MÉRETEK

• Szabályozza az izomtónust, és megelőzi az
újbóli sérüléseket

RENDELÉSI SZÁM:
110 3250 0080 00°
30 cm

2 cm

54

EGYEDI MÉRETEK

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

GERINCOSZLOP

TÉRD & COMB

CÉLZOTTAN A
HÁT KEZELÉSÉRE

A modell a LumboTrain® Lady háti bandázst viseli.
LÁB & BOKAÍZÜLET
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ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ GERINCOSZLOP
TERMÉK

LumboTrain®/ SacroLoc®
Lady

LordoLoc®

LumboLoc® LumboLoc®
Forte

TERMÉK
TULAJDONSÁGAI

A gerincoszlop
ágyéki szakaszának aktiválására, tehermen tesítésére
és stabilizálására

A gerincoszlop
ágyéki szakaszának stabilizálása és
tehermentesítése húzópántokkal

A gerincoszlop ágyéki
szakaszának
stabilizálására és tehermentesítésére

A medence
stabilizálására
és a keresztcsonti ízületek
célzott tehermentesítésére

A gerincoszlop
ágyéki szakaszának fokozott stabilizálása és tehermentesítése
állítható
hevederrendszerrel

Spinova®
Stabi
Classic

Spinova®
Support
Plus Classic

Spinova®
Support
Plus

Spinova®
Unload
Classic

A gerincoszlop ágyéki
szakaszának
fűzőrudak
segítségével
történő
mérsékelt
stabilizálása

Mérsékelten
támogatja a
természetes
ágyéki lordózist
az anatómiai
kialakítású
hátpárnával

A gerincoszlop ágyéki
szakaszának
stabilizálása
anatómiai
kialakítású
hátpárnával

Az ágyéki
gerincoszlopszakasz
lordózisának
mérsékelt
csökkentése
és tehermentesítése leszerelhető áthidaló kerettel

FUNKCIONÁLIS ELEMEK
vagy

OLDALSZÁM

58

JAVALLATOK
Ágyékigerinc-szindróma
(akut és krónikus)
(Pszeudo-) radikuláris
lumbális szindróma /
ülőidegzsába (lumboischialgia) izomfunkciókieséssel, porckorongelőboltosulás esetén
A gerincoszlop
degeneratív folyamatai,
izomgyengesége

közepes
súlyos

enyhe
közepes
súlyos

Prolapszust követő állapot
(konzervatív / posztoperatív)
Porckorong-eltávolítás utáni állapot,
prolapszus után (posztoperatív)

Facetta-szindróma /
artrózis

közepes
súlyos

Ágyéki deformitások
Ligamento-tendomyopathiák
I. fokú
Spondilolisztézis,
spondilolízis

II. fokú
III. fokú

Gerincfúzió / kifoplasztika
(műtétet követően)
Gerinccsatorna-szűkületek
Foraminasztenózis
Csontritkulás
ISG-szindróma, ISG-artrózis,
ISG-instabilitás, ISG-diszfunkció
A medencegyűrű instabilitása, pl. a
szeméremcsont ízületének repedése
és lazulása
Medencekörnyéki izom- és ínfájdalmak
Szerkezeti problémák spondylodesis
után (L5 / S1)
Csípőcsonttörés konzervatív kezelése
Elülső szegély
Csigolyatest- tehermentesítése
törés
Hátulsó szegély
tehermentesítése
Osteochondrózis
Daganatok (metasztázisok)
Csigolyatörések (ágyéki szakasz)
Fájdalmas kyphosis
A gerincoszlop nyaki
közepes
szakaszának fájdalommal
súlyos
járó állapotai
Ostorcsapás-sérülés / merevség

60

62

63

64

leszerelhető

68

69

leszerelhető

70

leszerelhető

71

57

Spinova®
Spinova®
Immo
Immo
Plus Classic Plus

Spinova®
Immo

SecuTec®
Dorso

SecuTec®
Lumbo

SofTec®
Lumbo

DorsoTrain® Spinova®
Osteo

SofTec®
Dorso

CerviLoc® CerviLoc® S

A ágyéki gerincoszlopszakasz
lordózisának
csökkentése és
fokozott tehermentesítése
leszerelhető
áthidaló kerettel

A gerincoszlop ágyéki
szakaszának
immobilizálása leszerelhető kötéssel és
mobilizálási
funkcióval

Az ágyéki
gerincszakasz
immobilizálása

Az gerincoszlop ágyéki
szakaszának a
tehermentesítése és a
lordózis csökkentése áthidaló kerettel
és fűzőrudakkal

A gerincoszlop
ágyéki szakaszának a
tehermentesítése és a
lordózis csökkentése áthidaló kerettel

A gerincoszlop ágyéki
szakaszának
immobilizálása leszerelhető kötés által
biztosított
mobilizálási
funkcióval

A gerincoszlop aktív
kiegyenesítése és támogatása

A gerincoszlop mellkasi
és ágyéki
szakaszának
fokozott
stabilizálása

A gerincoszlop nyaki
szakaszának
stabilizálása és
tehermentesítése

leszerelhető

73

74

leszerelhető

75

76

leszerelhető leszerelhető

77

78

79

80

82

2

2

3

83

83

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

GERINCOSZLOP

72

leszerelhető

A gerincoszlop stabilizálása és aktív
kiegyenesítése szabadon hagyott
mell- és
hasrésszel

TÉRD & COMB

leszerelhető

A gerincoszlop ágyéki
szakaszának
inmobilizálása leszerelhető kötés által
biztosított
mobilizálási
funkcióval

LÁB & BOKAÍZÜLET

Spinova®
Unload
Plus

1

1

keret nélkül

2

oszteoporotikus

3

egyszerű, a TH8-ig

EGYEDI MÉRETEK

1
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LumboTrain® / Lady
A gerincoszlop ágyéki szakaszának aktiválására,
tehermentesítésére és stabilizálására

A praktikus húzófülek segítségével
könnyen felhelyezhető

Perforált záróelem és nagy köztes
LumboTrain Lady
terek a kötésben a nagy légáteresztő (karcsúsított változat)
képesség érdekében

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• A gerincoszlop ágyéki
szakaszának általános
fájdalommal járó állapotai
(heveny és idült)

• A mozgás közbeni célzott
fájdalomcsillapítást a kötés által kiváltott
váltakozó nyomású masszás és a
viszkoelasztikus pelotta teszi lehetővé

+ Könnyen kezelhető

• A gerincoszlop ágyéki
szakaszának degeneratív
megbetegedései pl.:
osteochondrosis,
spondylarthrosis, ágyéki
deformitások, spondylosisok
csigolyaelcsúszás nélkül

• Könnyű, erőkifejtés nélküli felhelyezés a
praktikus húzófülek segítségével

+ Komfortzóna

• LumboTrain Lady karcsúsított fazonban és
magas lábkivágással

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: titán
Kivitelek:
egyenes / karcsúsított változat
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 110. oldal és árlista

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

• Porckorong-eltávolítás utáni
állapot

+ Train-kötés
+ Digitális mérés

• Stabilizálja és tehermentesíti az ágyéki
szakaszt a körkörös nyomás kiegyenesítő
hatása által

• Prolapszust követő állapot
(konzervatív / posztoperatív)

+ Bőrbarát és légáteresztő

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• A pelotta szükség esetén egyénileg
igazítható

GERINCOSZLOP

A pelotta egyénileg igazítható

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Pelotta, dörzsölő hatású dudorzatos
felülettel

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

59

TANULMÁNY∆ BIZONYÍTJA
• 21%-kal jobb
hátizom-aktivitás

MÉRET

1

2

3

4

5

6

7

RENDELÉSI SZÁM:

A törzs kerülete (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

130 – 145

110 841# 5080 00°

# = Kivitel (0) egyenes változat, (1) karcsúsított változat
° = Méret (1 – 7)
∆

Anders, C., Hübner, A.
Influence of elastic lumbar support belts on trunk muscle function in patients with nonspecific acute lumbar back pain
PLoS ONE 14(1): e0211042. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0211042; 2019

experts.bauerfeind.com/lumbotrain | experts.bauerfeind.com/lumbotrain-lady

EGYEDI MÉRETEK

• 69%-kal kevesebb fájdalom
a kontrollcsoporthoz képest
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SacroLoc®
A medence stabilizálására és a keresztcsonti
ízületek célzott tehermentesítésére

Stabilizálás

Húzópántrendszer

Rugalmas hálós anyag
szabadalmaztatott
hevederelvezetéssel

Egyénileg beállítható húzópántok

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• A sacroiliacalis ízület
megbetegedései (ISG-szindróma,
ISG-artrózis, ISG-instabilitás)

• Azonnal tehermentesíti a medencét és a
sacroiliacalis ízületeket az egyénileg
beállítható húzópántok által kifejtett körkörös
nyomás segítségével

+ Könnyen kezelhető

• Sacroiliacalis ízületi diszfunkció
(akut és proﬁlaktikus)

• Célzottan enyhíti a fájdalmat a sacroiliacalis
ízületeken található kettős dörzspelottának
köszönhetően, amelyek pontosan
elhelyezhetők

• Szerkezeti zavarok az ágyéki
gerincszakaszt érintő spondylodesis
után (L5 – S1 átmenetnél)

• Egyedülállóan kényelmes viselet, ülés
közben is - a légáteresztő hálós anyagnak és
a vékony, lapos rögzítésnek köszönhetően

• Medence környéki izom- és
ínfájdalmak

• Oldalsó fűzőcsatoknak köszönhetően
minimális erőbefektetéssel nagy erőkifejtés
lehetséges

• Konzervatív kezelés
medencetörést követően

+ Digitális mérés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: titán
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 110. oldal és árlista

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

• A medencegyűrű instabilitása, pl.
a szeméremcsont ízületének
repedése és lazulása

+ Bőrbarát és légáteresztő

GERINCOSZLOP

Kettő masszázspelotta

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET
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• Praktikus, széles fülekkel kényelmesen és
könnyen felhelyezhető
• A páciensek nagyon elégedettek, mivel az
ortézis a ruha alatt láthatatlanul hordható

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• A merev húzópántrendszer körkörös
stabilizációt biztosít, a keresztcsont
nutációja korlátozódik, a szalagok
tehermentesülnek és a fájdalom enyhül

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Az ortézis alkalmasságáról és használatáról
terhesség esetén az orvos dönt ez egyedi
esettől függően

TANULMÁNY∆ BIZONYÍTJA
• A fájdalom 32%-kal csökken

MÉRET

1

Medence kerülete (cm) 70 – 80

2

3

4

5

6

7

RENDELÉSI SZÁM:

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

130 – 140

120 8416 2080 00°

° = Méret (1 – 7)
∆

Sichting et al. Pelvic Belt Effects on Sacroiliac Joint Ligaments: A Computational Approach to Understand Therapeutic Effects of Pelvic Belts Pain Physician 2014; 17:43-51 · ISSN 1533-3159.
Hammer et al. Pelvic Belt Effects on Health Outcomes and Functional Parameters of Patients with Sacroiliac Joint Pain PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0136375 August 25, 2015.

experts.bauerfeind.com/sacroloc

EGYEDI MÉRETEK

• A pelották szükség esetén egyénileg
igazíthatók
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LordoLoc®
A gerincoszlop ágyéki szakaszának
stabilizálása és tehermentesítése
húzópántokkal

Hátra beépített fűzőmerevítők

A rugalmas rögzítőöv segítségével a
kompresszió mértéke egyedileg
szabályozható

Stabilizálás és tehermentesítés

Kapcsos hosszabbító (tartozék)

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• A gerincoszlop ágyéki
szakaszának általános
fájdalommal járó állapotai
(heveny és idült)

• Kiegyenesíti a gerincoszlop ágyéki szakaszát
a beépített fűzőrudak segítségével

+ Könnyen kezelhető

• Fokozott stabilizálás az egyénileg beállítható
húzópántok által

+ Digitális mérés

• Közepes fokú degeneratív
folyamatok / izomgyengeség

• A könnyű és lapos felépítésének
köszönhetően nem kövéríti az alakot

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK

• A has és a hát izomzatának
tehermentesítése és aktiválása a nyomó
hatású, rugalmas anyag segítségével

+ Bőrbarát és légáteresztő

Színek: titán
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 110. oldal és árlista

MÉRET

1

2

3

4

5

6

RENDELÉSI SZÁM:

A törzs kerülete (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

121 8500 0080 00°

° = Méret (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/lordoloc
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LumboLoc®

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

A gerincoszlop ágyéki
szakaszának stabilizálására és
tehermentesítésére

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• A gerincoszlop ágyéki
szakaszának általános
fájdalommal járó állapotai
(heveny és idült)

• Kiegyenesíti a gerincoszlop ágyéki szakaszát
a beépített fűzőrudak segítségével

+ Könnyen kezelhető

• Stabilizálja és tehermentesíti az ágyéki
szakaszt a nyomó hatású Train-kötés által

+ Digitális mérés

• Közepes fokú degeneratív
folyamatok / izomgyengeség

• Könnyű felhelyezés a praktikus húzófülek
segítségével

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK

• Facetta-szindróma

• Pontosan illeszkedik a rugalmas anyagnak és
a formálható fűzőrudaknak köszönhetően

+ Train-kötés

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

Színek: titán

GERINCOSZLOP

Stabilizálás és tehermentesítés

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Kiegyenesíti a gerincoszlop ágyéki
szakaszát a dorsálisan beépített
fűzőrudak segítségével

TANULMÁNY∆ BIZONYÍTJA

MÉRET

1

2

3

4

5

6

RENDELÉSI SZÁM:

A törzs kerülete (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

121 8400 3080 00°

° = Méret (1 – 6)
∆

Roelofs et al. Lumbar Supports to Prevent Recurrent Low Back Pain among Home Care Workers Annals of Internal Medicine 2007, 147, 685-692

experts.bauerfeind.com/lumboloc

EGYEDI MÉRETEK

• Átlagosan 53-mal csökken a
fájdalmas napok száma évente
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LumboLoc® Forte
A gerincoszlop ágyéki
szakaszának fokozott stabilizálása
és tehermentesítése állítható
hevederrendszerrel

Keresztcsonti pelotta

Ágyéki pelotta

Fűzőrudak

Funkciós pánt

Kapcsos hosszabbító (tartozék)

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Közepesen súlyos ülőidegzsába
(lumboischialgia) enyhe
izomfunkció-kieséssel,
porckorong-protrusio / -előesés
esetén

• Fokozott stabilizálás az egyénileg beállítható
húzópántok által

+ Könnyen kezelhető

• Közepesen súlyos (pszeudo-)
radikuláris lumbális szindróma

• Kiegyenesíti a gerincoszlop ágyéki szakaszát a
beépített fűzőrudak segítségével
• Állítható magasságú funkciós pánt a javallatnak
megfelelő erőhatás érdekében

+ Digitális mérés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: titán

• Közepes fokú ágyéki deformitás

Választható: kérjük, hogy a recept
írásakor adja meg, hogy az ágyéki
vagy a keresztcsonti pelottát
választja; ezeket külön kell
megrendelni

• Porckorong-előesés utáni állapot,
pl.: műtétet követően

Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 110. oldal és árlista

• Spondylolysis / elsőfokú
csigolyacsúszás
(spondylolisthesis)

• További stabilizáció pelották révén az ágyéki
szakaszon vagy a keresztcsont területén*

• Ligamento-tendomyopathiák
• Közepes fokú degeneratív
folyamatok / izomgyengeség
* kérjük, hogy a recept felírásakor
adja meg a pelotta típusát

LumboLoc Forte
MÉRET

1

2

3

4

5

6

RENDELÉSI SZÁM:

A törzs kerülete (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

121 8403 0080 00°

° = Méret (1 – 6)

LumboLoc Forte pelották
MÉRET

RENDELÉSI SZÁM:

Egy méretben kapható

121 840# 0050 001

# = Kivitel (4) keresztcsonti pelotta, (5) ágyéki pelotta

experts.bauerfeind.com/lumboloc-forte
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Enyhe és közepesen súlyos fokú
indikációk esetén
• Mérsékelt erőkifejtés
• Egyénileg beállítható kompresszió
• Kényelmesen, erőkifejtés nélkül felhelyezhető

Termékek:
•
•
•
•

Spinova® Stabi Classic
Spinova® Support Plus Classic
Spinova® Unload Classic
Spinova® Immo Plus Classic

ÁLLÍTHATÓ
HÚZÓPÁNTRENDSZER
Közepesen súlyos és súlyos fokú
indikációk esetén
•
•
•
•

Optimális stabilitás célzott erőkifejtés által
A javallatnak megfelelően beállítható
Az irány és az erősség változtatható
A betegek számára is biztonságosan
reprodukálható

Termékek:
•
•
•
•

Spinova® Support Plus
Spinova® Unload Plus
Spinova® Immo Plus
Spinova® Immo

TÉRD & COMB

Sokféleképpen beállíthatók és a betegek számára
egyedülállóan kényelmes viseletet biztosítanak és
egyszerű a kezelésük.

GERINCOSZLOP

KLASSZIKUS
HÚZÓPÁNTRENDSZER

Ha a testtartás korrekciójára vagy a gerincoszlop ágyéki
szakaszának tehermentesítésére van szükség, akkor a
Spinova lumbális ortézisek alkalmazandók. Hatékonyan
képesek megelőzni a gerincoszlop és a porckorongok
nem ﬁziológiás terhelését.

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

A Spinova háti ortézisek koncepciója egységes: Az átfogó
funkcionális elem a kényelmes Spinova hálós anyag. A
körkörösen beépített fűzőrudaknak köszönhetően egy
Lindemann-fűzőre hasonlít. A hátkazettával ellátott,
állítható Spinova-húzópántrendszeren keresztül
a körkörösen ható erő a kezelés szempontjából
meghatározó módon fejti ki a hatását. A Classic
termékcsalád klasszikus húzópántrendszere mérsékelt

erőt fejt ki. A rendszert indikációspeciﬁkus Spinova
funkcionális elemek, például hát- és haspelották, áthidaló
keret vagy kötések egészítik ki.

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

A nyolc különböző háti ortézist magába foglaló Spinovarendszer a Bauerfeind olyan innovatív termékkoncepciója,
amely által javulnak az ágyéki gerincoszlop területének a
terápiás lehetőségei számos javallat esetében.

EGYEDI MÉRETEK

A moduláris Spinova-rendszer az ágyéki gerincoszlop
indikációinak célzott kezelésére.

LÁB & BOKAÍZÜLET

Spinova®-System
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Spinova®-rendszer

ÁTFOGÓ FUNKCIONÁLIS
ELEMEK SPINOVA-RENDSZER
Körkörösen beépített
fűzőrudak a
Lindemann- / rúdhálós
fűzőnek felelnek meg
Rugalmas Spinova
hálós anyag, anatómiai
kialakítású, nagyon
légáteresztő
Anatómiai kialakítású
haspánt mikrotépőzárral
és ujjzsebek a könnyű
fel- / levétel érdekében

A KLASSZIKUS HÚZÓPÁNTRENDSZER FUNKCIONÁLIS ELEME
Klasszikus, egyedileg
rögzíthető tépőzáras
pántok mérsékelten stabilizálják a gerincoszlop
ágyéki szakaszát

Állítható húzópántrendszer,
elölnézet

AZ ÁLLÍTHATÓ HÚZÓPÁNTRENDSZER FUNKCIONÁLIS ELEMEI
Az alakítható hátkazetta stabilizál és korrigál
a keresztcsonttól a
gerincoszlop mellkasi
szakaszának alsó részéig
A gerincoszloppal párhuzamosan helyeződő hátkazetta áthidalja a csigolyák
tövisnyúlványait, nem fejt
ki nyomást a sebfelületre
Az egyedileg állítható
magasságú húzópántok biztosítják az
indikációspeciﬁkus
erőhatást
Erőteljes, határozott húzó
hatás a stabilizáláshoz
a pántcsatban található,
szorosan beállítható nyomatéknak köszönhetően
A szabadalmaztatott
Spinova húzópántrendszer háromszoros
húzóerőt biztosít

Állítható húzópántrendszer,
hátulnézet

Lordóziscsökkentés

Stabilizálás

Lordózisfokozás

Állandó terápiás, körkörösen ható nyomás
a szorosan rögzített,
állítható pántfeszültségnek és a kapcsolózárnak
köszönhetően
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INDIKÁCIÓSPECIFIKUS TÖBBLÉPÉSES
KEZELÉSI KONCEPCIÓ
A Spinova lumbális ortézisek moduláris felépítése lehetővé
teszi az egyedi kezelést, kétlépcsős kezelési séma szerint,
indikációspeciﬁkus funkcionális elemek eltávolításával és
hozzáadásával.

Áthidalási keret

Pelották

Kötésrendszer

• Anatómiailag önállóan
beigazodó, elforgatható
keresztmerevítők

• A hátpárna az ágyéki lordosis
nagy felületű áthidalására és
alátámasztására szolgál

• Egyénileg állítható, az ellentétesen elcsúsztatható
kötésrészeknek köszönhetően

• Könnyen formára igazítható,
állítható magasságú
alumínium merevítők

• A haspelotta a hasi terület
fokozott kompressziójára
szolgál

GERINCOSZLOP

TÉRD & COMB

INDIKÁCIÓSPECIFIKUS FUNKCIÓS ELEMEK
LE- ÉS FELSZERELHETŐ

• Azonnal használható, mivel a kötés kerülete előre be van
állítva
• Kevesebb időre van szükség a beállításhoz, mivel két
méretben kapható (short 33 cm, standard 38 cm)

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

• A kötés eszközök nélkül szétszerelhető a rugalmas pántok
és a recés csavar meglazításával

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

KÉTLÉPCSŐS KEZELÉSI
KONCEPCIÓ
1. szakasz: Stabilizációs szakasz
Műtét után vagy a konzervatív korrekció elején a
szegmensek hatékony stabilizálása érdekében az
ortézist az indikációspeciﬁkus funkcionális elemekkel
(kötés / áthidaló keret / pelották) együtt kell használni.

A beteg fokozódó mobilizálásával az indikációspeciﬁkus
funkcionális elemeket eltávolítjuk. A bandázsban maradó
fűzőrudak a külső támasztást szolgálják.
Az ortézis bármikor újra felszerelhető attól függően, hogy
milyen mértékű stabilitásra van szükség.

LESZERELVE
FELESZERELVE

EGYEDI MÉRETEK

2. szakasz: Mobilizálási szakasz
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Spinova® Stabi Classic
A gerincoszlop ágyéki szakaszának
fűzőrudak segítségével történő mérsékelt
stabilizálása

A körkörösen beépített fűzőrudak,
formára alakíthatók

Ujjzsebek a haspánton

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Közepesen súlyos (pszeudo-)
radikuláris lumbális szindróma

• Mérsékelten stabilizálja a gerincoszlop
ágyéki szakaszát és kiegyenesíti a beépített,
körkörösen elhelyezett fűzőrudak
segítségével

+ Könnyen kezelhető

• Közepesen súlyos ülőidegzsába
(lumboischialgia) kis mértékű
kieséssel porckorongelőboltosulás / -előesés esetén

• A támasztó hatás az alsó
hátcsigolyaszakaszig érvényesül

• Prolapszust követő állapot
(konzervatív / posztoperatív)

• Könnyen felhelyezhető a haspánton lévő
nagy ujjzsebeknek köszönhetően

• Porckorong-eltávolítás utáni
állapot

• Pontos illeszkedés a formára alakítható
alumínium rudak által

• Elsőfokú csigolyacsúszás
(spondylolisthesis)

• A húzópánt hossza egyedileg állítható

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Digitális mérés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: titán
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 112. oldal és árlista

MÉRET

1

2

3

4

5

6

RENDELÉSI SZÁM:

A törzs kerülete (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 105

105 – 115

115 – 125

125 – 140

122 8561 1000 00°

° = Méret (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/spinova-stabi-classic
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Spinova® Support Plus
Classic

TÉRD & COMB

Mérsékelten támogatja a természetes
ágyéki lordózist az anatómiai kialakítású
hátpárnával

Leszerelhető hátpárnával

Haspelotta

Lordózisfokozás

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• A csigolyatest károsodásával
együtt járó stabil csigolyatörések
(az ágyéki szakaszon), a csigolya
elülső szegélyének
tehermentesítése

• A körkörösen beépített fűzőrudaknak
stabilizáló és kiegyenesítő hatásuk van

+ Több szakaszból álló terápia

• A gerincoszlop közepes fokú
degeneratív folyamatai,
izomgyengesége

• Támogatja a természetes ágyéki lordózist
az anatómiai kialakítású hátpelottával

• Haspelotta a hasi terület fokozott
kompressziójához a gerincoszlop
kiegyenesítésére

• Közepesen súlyos ülőidegzsába
(lumboischialgia) izomfunkciókieséssel, porckorongelőboltosulás / -előesés esetén

+ Bőrbarát és légáteresztő

GERINCOSZLOP

Ujjzsebek a haspánton

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: titán
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 112. oldal és árlista

• Facetta-szindróma

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

A körkörösen beépített fűzőrudak
formára alakíthatók

• Közepesen súlyos (pszeudo-)
radikuláris lumbális szindróma

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• Ágyéki gerinccsatorna-szűkületek
(konzervatív, posztoperatív)
• Spondylolysis / másodfokú
csigolyacsúszás
(spondylolisthesis)
• Prolapszust követő állapot
(konzervatív / posztoperatív)
• Porckorong-eltávolítás utáni
állapot
• Gerincfúzió / kifoplasztika utáni
állapot (egynapos / többnapos)
EGYEDI MÉRETEK

• Csontritkulás

MÉRET

1

2

3

4

A törzs kerülete (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 105

105 – 115 115 – 125

° = Méret (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/spinova-support-plus-classic

5

6

RENDELÉSI SZÁM:

125 – 140

122 8563 1000 00°
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Spinova® Support Plus
A gerincoszlop ágyéki szakaszának
stabilizálása anatómiai kialakítású
hátpárnával

A körkörösen beépített fűzőrudak,
formára alakíthatók

Egyénileg beállítható
húzópántrendszer a szabályozott
erőhatás kifejtéséhez

Leszerelhető hátpárnával

Haspelotta

Lordózisfokozás

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• A csigolyatest károsodásával
együtt járó csigolyatörések (az
ágyéki szakaszon), a csigolya elülső
szegélyének tehermentesítése

• A körkörösen beépített fűzőrudaknak
stabilizáló és kiegyenesítő hatásuk van

+ Több szakaszból álló terápia

• Spondylolysis / másodfokú
csigolyacsúszás (spondylolisthesis)

• Fokozott kiegyenesítő hatás a haspelotta
révén megnövelt hasi nyomás által

• Közepesen súlyos ülőidegzsába
(lumboischialgia) izomfunkciókieséssel, jelentős porckorongelőboltosulás / -előesés esetén

• Támogatja a természetes ágyéki lordózist a
nagy felületű, anatómiai kialakítású
hátpárnával

+ Digitális mérés

• Egyénileg beállítható húzópántrendszer a
szabályozott erőhatás kifejtéséhez

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: titán
Kivitelek: short, standard
• short < 170 cm testmagasság
• standard > 170 cm testmagasság
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 112. oldal és árlista

• Ágyéki gerinccsatorna-szűkületek
részleges bénulással is
(konzervatív, posztoperatív)
• Közepesen súlyos (pszeudo-)
radikuláris lumbális szindróma
• Súlyos degeneratív
folyamatok / izomgyengeség
• Prolapszust követő állapot
(posztoperatív / konzervatív)
• Porckorong-eltávolítás utáni állapot
• Gerincfúzió / kifoplasztika utáni
állapot (egynapos / többnapos)
• Csontritkulás

TANULMÁNY∆ BIZONYÍTJA
• A betegek nagyon elégedettek
és jobb a stabilitásérzetük

MÉRET

1

2

3

4

5

6

7

A törzs kerülete (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 – 140 122 8542 100+ 00°

+ = Kivitel (0) standard, (1) short
° = Méret (1 – 7)
∆

Rommelspacher, Y., Ziob, J., A Spinova Support Plus hátortézis hatékonysága a szegmentális posztoperatív ellátásban,
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Universitätsklinikum Bonn, zur Veröffentlichung eingereicht

experts.bauerfeind.com/spinova-support-plus

RENDELÉSI SZÁM:
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Spinova® Unload Classic

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

Az ágyéki gerincoszlopszakasz
lordózisának mérsékelt csökkentése és
tehermentesítése leszerelhető áthidaló
kerettel

Lordóziscsökkentés

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• A csigolyatest károsodásával
együtt járó csigolyatörések (az
ágyéki szakaszon), a csigolya
hátulsó szegélyének
tehermentesítése

• A körkörösen beépített fűzőrudaknak
stabilizáló és kiegyenesítő hatásuk van

+ Bőrbarát és légáteresztő

• Korrigálja az ágyéki lordosist az önállóan
beigazodó áthidaló kereten keresztül

+ Digitális mérés

• Az ágyéki gerincszakaszi csigolyák hátsó
éleinek a tehermentesítése

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK

• Spondylolysis / első- és
másodfokú csigolyacsúszás
(spondylolisthesis)

+ Több szakaszból álló terápia

Színek: titán
Kivitelek: short, long

• Közepesen súlyos ülőidegzsába
(lumboischialgia) izomfunkciókieséssel, jelentős porckorongelőboltosulás / -előesés esetén

• short < 170 cm testmagasság
• long > 170 cm testmagasság
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 112. oldal és árlista

• Ágyéki gerinccsatorna-szűkületek
részleges bénulással is
(konzervatív, posztoperatív)

GERINCOSZLOP

Leszerelhető áthidalókeret

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

A körkörösen beépített fűzőrudak
formára alakíthatók

• Közepesen súlyos (pszeudo-)
radikuláris lumbális szindróma
• Porckorong-eltávolítás utáni
állapot

MÉRET

1

A törzs kerülete (cm) 70 – 80

2

3

4

80 – 90

90 – 105

105 – 115 115 – 125 125 – 140

+ = Kivitel (1) short, (2) long
° = Méret (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/spinova-unload-classic

5

6

RENDELÉSI SZÁM:
122 8562 100+ 00°

EGYEDI MÉRETEK

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• Facetta-szindróma
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Spinova® Unload Plus
A ágyéki gerincoszlopszakasz
lordózisának csökkentése és fokozott
tehermentesítése leszerelhető áthidaló
kerettel

A körkörösen beépített fűzőrudak
formára alakíthatók

Egyénileg beállítható
húzópántrendszer a szabályozott
erőhatás kifejtéséhez

Leszerelhető áthidalókeret

Haspelotta

Lordóziscsökkentés

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• A csigolyatest károsodásával
együtt járó csigolyatörések (az
ágyéki szakaszon), a csigolya
hátulsó szegélyének
tehermentesítése

• A körkörösen beépített fűzőrudaknak
stabilizáló és kiegyenesítő hatásuk van

+ Bőrbarát és légáteresztő

• Korrigálja az ágyéki lordosist az önállóan
beigazodó áthidaló kereten keresztül

+ Digitális mérés

• Az ágyéki gerincszakasz csigolyáinak hátsó
éleinek a tehermentesítése

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK

• Spondylolysis / első- és
másodfokú csigolyacsúszás
(spondylolisthesis)

• Fokozott kiegyenesítő hatás a haspelotta
révén megnövelt hasi nyomás által

• Legsúlyosabb ágyéki deformitás
facet szindróma / artrózis esetén

+ Több szakaszból álló terápia

Színek: titán
Kivitelek: short, long
• short < 170 cm testmagasság
• long > 170 cm testmagasság

• Legsúlyosabb ülőidegzsába
(lumboischialgia) izomfunkciókieséssel, jelentős porckorongelőboltosulás / -előesés esetén

Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 112. oldal és árlista

• Ágyéki gerinccsatorna-szűkületek
részleges bénulással is
(konzervatív, posztoperatív)
• Legsúlyosabb (pszeudo-)
radikuláris lumbális szindróma
• Foraminasztenózis

MÉRET

1

A törzs kerülete (cm) 70 – 80

2

3

4

80 – 90

90 – 100

100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 – 140 122 8543 100+ 00°

+ = Kivitel (1) short, (2) long
° = Méret (1 – 7)

experts.bauerfeind.com/spinova-unload-plus

5

6

7

RENDELÉSI SZÁM:
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Spinova® Immo Plus
Classic

TÉRD & COMB

A gerincoszlop ágyéki szakaszának
immobilizálása leszerelhető kötéssel és
mobilizálási funkcióval

Inmobilizáció

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• A csigolyatest károsodásával
együtt járó stabil csigolyatörések
(az ágyéki szakaszon)

• A gerincoszlop ágyéki szakaszának
stabilizálása, tehermentesítése és
mozgáskorlátozása egy, a törzset
körülölelő, körkörös medencefoglalattal
ellátott kötés segítségével

+ Bőrbarát és légáteresztő

• Egyedileg beállítható és tökéletes
illeszkedést biztosít a kétrészes
kötésrendszernek köszönhetően

Színek: titán

• A csigolya elülső és / vagy hátsó
szegélyének tehermentesítése
• Legsúlyosabb ülőidegzsába
(lumboischialgia) izomfunkciókieséssel, porckorongelőboltosulás / -előesés esetén
• Ágyéki gerinccsatorna-szűkületek
részleges bénulással is
(konzervatív, posztoperatív)
• Daganatok (metasztázisok)
• A gerincoszlop súlyosan degeneratív folyamatai, izomgyengesége

• A gerincoszlop fokozott tehermentesítése a
haspelotta révén megnövelt hasi nyomás
által
• A beépített rugós acélrudak további
stabilizációt biztosítanak és kiegyenesítő
hatásuk van

+ Több szakaszból álló terápia

GERINCOSZLOP

Opcionálisan kapható hasi pelotta a
hasi terület fokozott
kompressziójához

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Kivitelek: short, standard
• short < 170 cm testmagasság
• standard > 170 cm testmagasság
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 112. oldal és árlista

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• Spondylolysis / másod- és
harmadfokú csigolyacsúszás
(spondylolisthesis)

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Önállóan beigazodó kötésrendszer

• Facet szindróma / spondilitisz
• Legsúlyosabb (pszeudo-)
radikuláris lumbális szindróma
• Foraminasztenózis
• Prolapszust követő állapot
(konzervatív / posztoperatív)
• Porckorong-eltávolítás utáni állapot

EGYEDI MÉRETEK

• Gerincfúzió / kifoplasztika utáni
állapot (egynapos / többnapos)
• Osteochondrózis

MÉRET

1

2

3

4

A törzs kerülete (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 105

105 – 115 115 – 125 125 – 140

+ = Kivitel (0) standard, (1) short
° = Méret (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/spinova-immo-plus-classic

5

6

RENDELÉSI SZÁM:
122 8564 100+ 00°
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Spinova® Immo Plus
A gerincoszlop ágyéki szakaszának
immobilizálása leszerelhető kötés által
biztosított mobilizálási
funkcióval

A körkörösen beépített fűzőrudak
formára alakíthatók

Egyénileg beállítható
húzópántrendszer a szabályozott
erőhatás kifejtéséhez

Önállóan beigazodó kötésrendszer
két méretben

Opcionálisan kapható hasi pelotta a
hasi terület fokozott
kompressziójához

Inmobilizáció

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• A csigolyatest súlyos károsodásával együtt járó csigolyatörések
(az ágyéki szakaszon), a csigolya
elülső és hátsó szegélyének
tehermentesítése

• A gerincoszlop ágyéki szakaszának
stabilizálása, tehermentesítése és
mozgáskorlátozása a törzset körülölelő,
körkörös medencefoglalattal ellátott kötés
segítségével

+ Bőrbarát és légáteresztő

• Daganatok (metasztázisok)

• Egyedileg beállítható és tökéletes
illeszkedést biztosít a kétrészes
kötésrendszernek köszönhetően

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK

• Gerincfúzió utáni állapot
(egynapos / többnapos)

+ Több szakaszból álló terápia
+ Digitális mérés

Színek: titán
Kivitelek: short, standard

• A Spinova-húzópántrendszer funkcionális
egységet alkot a kötéssel; A körkörösen
ható erők egyénileg és az indikációnak
megfelelően fejtik ki a hatásukat

• Legsúlyosabb (pszeudo-)
radikuláris lumbális szindróma
• Legsúlyosabb ülőidegzsába
(lumboischialgia) izomfunkciókieséssel, jelentős porckorongelőboltosulás / -előesés esetén

• short < 170 cm testmagasság
• standard > 170 cm testmagasság

• A gerincoszlop fokozott tehermentesítése a
haspelotta révén megnövelt hasi nyomás
által

• Ágyéki gerinccsatorna-szűkületek
részleges bénulással (konzervatív,
posztoperatív)

Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 112. oldal és árlista

• A beépített fűzőrudak további stabilizációt
biztosítanak és kiegyenesítő hatásuk van

• Foraminasztenózis
• Osteochondrózis
• Súlyos degeneratív
folyamatok / izomgyengeség
• Súlyos ágyéki deformitás facet
szindróma / artrózis esetén
• Prolapszust követő állapot
(konzervatív / posztoperatív)
• Porckorong-eltávolítás utáni állapot
• Spondylolysis / első-, másod- és
harmadfokú csigolyacsúszás
(spondylolisthesis)

MÉRET

1

A törzs kerülete (cm) 70 – 80

2

3

4

80 – 90

90 – 100

100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 – 140 122 8541 100+ 00°

+ = Kivitel (0) standard, (1) short
° = Méret (1 – 7)

experts.bauerfeind.com/spinova-immo-plus

5

6

7

RENDELÉSI SZÁM:

75

Spinova® Immo

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

Az ágyéki gerincszakasz
immobilizálása

Egyénileg beállítható
húzópántrendszer a szabályozott
erőhatás kifejtéséhez

Inmobilizáció

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Az ágyéki gerincoszlopszakasz
nyugalmi helyzetének biztosítása
(pre- és posztoperatív,
poszttraumás, gyulladásos
betegségek)

• A gerincoszlop ágyéki szakaszának
stabilizálása, tehermentesítése és
mozgáskorlátozása a törzset körülölelő,
körkörös medencefoglalattal ellátott kötés
segítségével

+ Digitális mérés

• Egyszerű és stabil törések
konzervatív kezelése

• Egyedileg beállítható és tökéletes
illeszkedést biztosít a kétrészes
kötésrendszernek köszönhetően

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK

GERINCOSZLOP

Önállóan beigazodó kötésrendszer

Színek: titán

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 112. oldal és árlista

EGYEDI MÉRETEK

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• A Spinova-húzópántrendszer funkcionális
egységet alkot a kötéssel; A körkörösen
ható erők egyénileg és az indikációnak
megfelelően fejtik ki a hatásukat

MÉRET

1

2

3

4

5

6

7

RENDELÉSI SZÁM:

A törzs kerülete (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

130 – 140

122 8540 1000 00°

° = Méret (1 – 7)

experts.bauerfeind.com/spinova-immo

76

SecuTec® Dorso
Az gerincoszlop ágyéki
szakaszának a tehermentesítése
és a lordózis csökkentése áthidaló
kerettel és fűzőrudakkal

Leszerelhető áthidalókeret

Anatómiai kialakítású
fűzőmerevítő

Integratív
merevítőrács-rendszer

Kapcsos hosszabbító (tartozék)

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• I-III. fokú csigolyaelcsúszás
(spondylolisthesis), visszatérő
ülőidegzsábával
(lumboischialgiával)

• Tehermentesíti és kiegyenesíti az gerincoszlop ágyéki szakaszát a fűzőrudak, az
anatómiai kialakítású kötés és a húzópántok
kombinációjával

+ Könnyen kezelhető

• Porckorong-előesés utáni állapot
(pl.: műtétet követően)

• Csökkenti a lordózis mértékét az áthidaló
keret által

Színek: titán

• Porckorong-eltávolítás utáni
állapot

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 110., 111. oldal és árlista

• A csigolyatest károsodásával
együtt járó csigolyatörések
(az ágyéki szakaszon)
• Csontritkulás
• Közepes és súlyos ülőidegzsába
(lumboischialgia) izomfunkciókieséssel, jelentős porckorongelőboltosulás / -előesés esetén
• Súlyos (pszeudo-) radikuláris
lumbális szindróma
• Közepes és súlyos ágyéki
deformitás facet-szindróma
esetén / artrózis
• Ágyéki gerinccsatorna-szűkületek

MÉRET

1

2

3

4

5

6

RENDELÉSI SZÁM:

A törzs kerülete (cm)

75 – 85

85 – 95

95 – 105

105 – 115

115 – 125

125 – 135

121 8474 0080 00°

° = Méret (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/secutec-dorso
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SecuTec® Lumbo

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

A gerincoszlop ágyéki
szakaszának a tehermentesítése
és a lordózis csökkentése
áthidaló kerettel

Kapcsos hosszabbító (tartozék)

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Legsúlyosabb ülőidegzsába
(lumboischialgia) izomfunkciókieséssel, jelentős porckorongelőboltosulás / -előesés esetén

• Csökkenti a lordózis mértékét a
gerincoszlop ágyéki szakaszán a
leszerelhető áthidaló keret, az anatómiai
kialakítású kötés és a húzópántok
kombinációjával

+ Könnyen kezelhető

• Legsúlyosabb (pszeudo-)
radikuláris lumbális szindróma

• Fokozott kiegyenesítő hatás a haspelotta
révén megnövelt hasi nyomás által

• Spondylolysis / első-, másod- és
harmadfokú csigolyacsúszás
(spondylolisthesis)

+ Digitális mérés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: titán
Kivitelek: short, long
• short < 170 cm testmagasság
• long > 170 cm testmagasság

• Közepes és súlyos ágyéki
deformitás facet-szindróma
esetén / artrózis

GERINCOSZLOP

Haspelotta

Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 110., 111. oldal és árlista

• Ágyéki gerinccsatorna-szűkületek

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Leszerelhető áthidalókeret

• Közepes és súlyos degeneratív
folyamatok / izomgyengeség

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• A csigolyatest károsodásával
együtt járó csigolyatörések
(az ágyéki szakaszon)
• Porckorong-előesés utáni állapot,
pl.: műtétet követően

EGYEDI MÉRETEK

• Porckorong-eltávolítás utáni
állapot

MÉRET

1

A törzs kerülete (cm) 70 – 80

2

3

4

80 – 90

90 – 100

100 – 110 110 – 120 120 – 130

+ = Kivitel (1) short, (2) long
° = Méret (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/secutec-lumbo

5

6

RENDELÉSI SZÁM:
121 8460 108+ 00°
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SofTec® Lumbo
A gerincoszlop ágyéki szakaszának
immobilizálása leszerelhető kötés
által biztosított mobilizálási funkcióval

A fél kötéshéj rövid változata
(29 cm)

A fél kötéshéj hosszú változata
(35 cm)

Könnyen kezelhető
LPT-pántrendszer

Haspelotta

Kapcsos hosszabbító (tartozék)

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Spondylolysis / másod- és
harmadfokú csigolyacsúszás
(spondylolisthesis)

• A gerincoszlop ágyéki szakaszának
stabilizálása: a különböző ortézismodulok
(kötés, karbonszálas pálcák két erősségben,
kötéshéj felek) célzott kombinációjával
különböző fokú stabilizáció érhető el

+ Több szakaszból álló terápia

• Egyszerűen és erőkifejtés nélkül
felhelyezhető a betegek számára

Színek: titán

• Legsúlyosabb ülőidegzsába
(lumboischialgia) izomfunkciókieséssel, jelentős porckorongelőboltosulás / -előesés esetén
• Legsúlyosabb (pszeudo-)
radikuláris lumbális szindróma
• Degeneratív Facetta-szindróma
• Porckorong-előesés utáni állapot,
pl.: műtétet követően

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Kivitelek: short, long, két magasság

• Nagyon kényelmes viselet
• A gerincoszlop fokozott tehermentesítése a
haspelotta révén megnövelt hasi nyomás
által

• Porckorong-eltávolítás utáni
állapot

+ Digitális mérés

• A műanyag félhéj dorsális
magassága: short 29 cm,
long 35 cm
• Stabilizálás: short L5 – S1,
long L3 – S1
• short < 170 cm testmagasság
• long > 170 cm testmagasság

• Gerincfúzió / kifoplasztika utáni
állapot (egynapos / többnapos)

Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 110., 111. oldal és árlista

• Ágyéki gerinccsatorna-szűkületek
• A csigolyatest károsodásával
együtt járó csigolyatörések
(az ágyéki szakaszon)
• Daganatok (metasztázisok)
• Súlyos degeneratív
folyamatok / izomgyengeség

MÉRET
Csípőméret (cm)

1

2

3

75 – 90

90 – 105

105 – 120

75 – 90

90 – 105

105 – 120

° = Méret (1 – 4)

experts.bauerfeind.com/softec-lumbo

4

120 – 135

FÉL KÖTÉSHÉJ

RENDELÉSI SZÁM:

short

122 8480 0081 00°

long

122 8480 0082 00°
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DorsoTrain®

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

A gerincoszlop aktív kiegyenesítése és
támogatása

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Enyhe degeneratív
folyamatok / izomgyengeség

• A gerincoszlop kiegyenesítése és
megtámasztása a body rugalmatlan funkciós
zónái és a részben rugalmas reklinátor
segítségével

+ Bőrbarát és légáteresztő

• Osteopenia, csontritkulás
• Stabil, csontritkulásos
csigolyatörés

• Anatómiai kialakítású reklinátor stabilizálja a
gerincet és ellensúlyozza a görnyedt hát
kialakulását
• A stabilizálás mértéke egyénileg beállítható a
húzópántok segítségével

Színek: jégkék
Kivitelek: short, long
• short < 170 cm testmagasság
• long > 170 cm testmagasság
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 111. oldal és árlista

MÉRET

1

2

3

4

RENDELÉSI SZÁM:

Konfekció méret

36 – 38 / S

40 – 42 / M

44 – 46 / L

48 – 50 / XL

110 8455 008+ 00°

+ = Kivitel (1) short, (2) long
° = Méret (1 – 4)

experts.bauerfeind.com/dorsotrain

EGYEDI MÉRETEK

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• Könnyen és gyorsan felvehető az elülső
cipzárnak és a kényelmes, magasan záródó
rögzítőzárnak köszönhetően

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK

GERINCOSZLOP

Rugalmatlan funkcionális zónák

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Üvegszállal megerősített
műanyagból készült reklinátor

80

Spinova® Osteo
A gerincoszlop stabilizálása és aktív kiegyenesítése
szabadon hagyott mell- és hasrésszel

Reklinátor

Pántrendszer

Működési elv

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

Aktív kiegyenesítés az ágyéki / háti
gerincszakasz tehermentesítéséhez
és korrekciójához, valamint a
sagittalis síkban történő mozgás
korlátozására

• Fokozott stabilitásérzet a biofeedback
(Mahnfunktion) mechanizmussal
rendelkező, párnázott oldalsó
keresztpántoknak köszönhetően

+ Bőrbarát és légáteresztő

• Állítható mértékű kiegyenesítés a speciális
hevederelvezetésnek köszönhetően, amely
egyéni erőkifejtést tesz lehetővé

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK

• Stabil, csontritkulásos
csigolyatörések

• Kiegyenesítő hatás az alumínium reklinátor
és a húzópánt, valamint a medencekötés
kombinációjának köszönhetően

• Osteopenia, csontritkulás
• Fájdalmas kyphosis
• Izomelégtelenség

• Az ortézis a mell és a has területét
szabadon hagyja és nagyon stabilan
illeszkedik, amely a mélyen helyezkedő
medencebandázsnak köszönhető
• Állítható hevederelvezetés az állítható
magasságú dorsális övrögzítésnek
köszönhetően

+ Eszközök nélkül hozzáigazítható

Színek: titán
Választható:
Köztes méret esetén a kisebb
reklinátort / nagyobb bandázst kell
választani
Öt standard méret:
S2, S3, M3, M4, L4
18 méretkombináció a reklinátorból
(S – L) és a bandázsból (1 – 6)
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 112. oldal és árlista

GERINCOSZLOP

Medencebandázs

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Szabadon hagyott mell- és hasrész

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

81

Spinova Osteo
MÉRET

S2

S3

M3

M4

L4

A hát hossza (cm)

50 – 58

50 – 58

59 – 67

59 – 67

68 – 76

Medence kerülete (cm) 80 – 90

90 – 100

90 – 100

100 – 110

100 – 110

°°-Szám

13

23

24

34

12

RENDELÉSI SZÁM:

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• Könnyen felhelyezhető a kéz- és ujjhurkok
segítségével

122 8568 0000 0°°

MÉRET

S

M

L

RENDELÉSI SZÁM:

A hát hossza (cm)

50 – 58

59 – 67

68 – 76

122 8570 0000 00°

Megjegyzés: Köztes méret esetén válassza a kisebb támasztót.

° = Méret (1) S, (2) M, (3) L

Spinova Osteo A bandázs részben felszerelt
MÉRET

2

3

4

5

6

RENDELÉSI SZÁM:

Medence kerülete (cm) 70 – 80

1

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

122 8569 0000 00°

° = Méret (1 – 6)

Megjegyzés: Köztes méret esetén válassza a nagyobb medencebandázst.

experts.bauerfeind.com/spinova-osteo

EGYEDI MÉRETEK

Spinova Osteo A reklinátor részben felszerelt

82

SofTec® Dorso
A gerincoszlop mellkasi és ágyéki
szakaszának fokozott stabilizálása

Vállpántok

Alumínium reklinátor (támasztó)

Beépített kereszt

Kapcsos hosszabbító
(tartozék)

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Egyszerű és stabil törések
konzervatív kezelése
(a TH 8 csigolyáig)

• Kiegyenesíti a gerincoszlopot és stabilizálja
a felsőtestet a formára igazítható,
alumínium reklinátor (támasztó)
segítségével

+ Digitális mérés

• Véd a káros, rossz mozdulatok ellen

Színek: titán

• Az erőhatás és a kiegyenesítés mértéke
állítható a húzópántoknak köszönhetően

Kivitelek: short, long

• A reklinátorra szerelhető, alumíniumból
készült stabilizáló kereszt erősíti az ortézis
kiegyenesítő hatását, és emellett korlátozza
a végpontig ható mozgásokat
(extenzió / ﬂexió; oldalirányú dőlés)

• long > 170 cm testmagasság

• Porckorong-eltávolítás utáni
állapot
• Gerincfúzió utáni állapot
• Csontritkulás
• Tumor (metasztázis) vagy
gyulladásos folyamatok
(szpondilitisz)

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK

• short < 170 cm testmagasság
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 110., 111. oldal és árlista

MÉRET

1

2

3

4

RENDELÉSI SZÁM:

Csípőméret (cm)

75 – 90

90 – 105

105 – 120

120 – 135

122 8490 008+ 00°

+ = Kivitel (1) short, (2) long
° = Méret (1 – 4)

experts.bauerfeind.com/softec-dorso
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CerviLoc® | CerviLoc® S

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

A gerincoszlop nyaki szakaszának
stabilizálása és tehermentesítése

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Fájdalommal járó állapot a
gerincoszlop nyaki részén (nyaki
szindróma)

• A gerincoszlop nyaki szakaszának célzott
tehermentesítése

+ Könnyen kezelhető

• Nagyobb alátámasztást biztosít a
CerviLoc S beépített, rugalmas műanyag
erősítése

+ Digitális mérés

• Kényelmes viselet a puha, anatómiailag
előre formázott habszivacsnak
köszönhetően, amelyen egy mélyedés van
kialakítva az állnak

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK

• Ostorcsapás-sérülés
CerviLoc S
• Komoly fájdalommal járó állapot a
gerincoszlop nyaki részén (súlyos
nyaki szindróma)
• Közepesen súlyos
ostorcsapás-sérülés

+ Bőrbarát és légáteresztő

Színek: bézs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

• Merevség

MÉRET

1

2

3

4

5

6

Magasság (cm)

6,5

8,5

10

6,5

8,5

10

A nyak kerülete (cm)

32 – 38

34 – 40

34 – 40

36 – 44

36 – 44

38 – 48

+ = Kivitel (0) CerviLoc, (1) CerviLoc S
° = Méret (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/cerviloc | experts.bauerfeind.com/cerviloc-s

RENDELÉSI SZÁM:
120 959+ 0010 00°

EGYEDI MÉRETEK

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• Három különböző magasság, mindegyik
kétféle körmérettel, amelyek ﬁgyelembe
veszik a nyak különféle területeit

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

JAVALLATOK

GERINCOSZLOP

Oldalnézet

84

CÉLZOTTAN A
KÉZ, A KÖNYÖK ÉS A
VÁLL KEZELÉSÉRE

A modell az EpiTrain® könyökbandázst viseli.

EGYEDI MÉRETEK

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

GERINCOSZLOP

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

85

86

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ KAR ÉS VÁLL
KEZELÉSÉHEZ
AZ IZOMMŰKÖDÉST AKTIVÁLÓ
TERMÉK

ManuTrain®

EpiTrain®

OmoTrain®

OmoTrain® S

ManuLoc®

ManuLoc®
long

ManuLoc®
long Plus

TERMÉK TULAJDONSÁGAI

A csuklóízület
tehermentesítése
és stabilizálása

A könyökízület
tehermentesítése
és stabilizálása

A vállízület
tehermentesítése
és stabilizálása

A vállízület
tehermentesítése
és stabilizálása

A csuklóízület
rögzítése

A csukló és az
alkar egyes
részeinek
rögzítése

A csukló és az
alkar, valamint az
ujjak egyes
részeinek rögzítése

OLDALSZÁM

88

JAVALLATOK
Érzékeny állapotok
(poszttraumás / műtét utáni)
Műtét előtt
Konzervatív
Megelőzés / recidíva-proﬁlaxis
Rándulás
Zúzódás
Instabilitás, pl. disztális radioulnáris
szubluxáció
enyhe
Artrózis / artritisz

közepes
súlyos

A hüvelykujj oldalsó szalagjának
sérülése (pl.: síelők hüvelykujja)
Az ujjak / kéz szalagsérülése
esetén
Bénulás
enyhe
Tendovaginitis
(ínhüvelygyulladás)

közepes
súlyos
enyhe

Kéztőalagútszindróma

közepes
súlyos

Tendomyopathia
Epicondylitis
lateralis / medialis humeri
Akut / krónikus bursitis
Ütközési (impingement) szindróma
Rotátor mandzsetta szakadása
(komplex)
A humerus fejének subcapitális
törése
SLAP-sérülés
Vállprotézis-implantáció
Vállﬁcam
A vállcsúcs ízület sérülése
(AC-szakadás)

96

98

99

89

90
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TEHERMENTESÍTŐ

STABILIZÁLÓ
RhizoLoc®

ManuLoc®
Rhizo

ManuLoc®
Rhizo long

ManuLoc®
Rhizo long Plus

OmoLoc®

OmoLoc® 15

SecuTec® Omo

EpiPoint®

A váll rögzítése
a kar egyéni
pozícionálásával
és mobilizálási
funkcióval

A könyök tájékán
tapadó ínak célzott
tehermentesítése

LÁB & BOKAÍZÜLET

87

93

A csukló és az alkar
Az egész kéz és az
egyes részeinek
alkar egyes részeinek
rögzítése, belefoglalva rögzítése
a hüvelykujjat is

94

95

A váll immobilizálása

100

A vállízület rögzítése
és tehermentesítése

101

102

97

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

GERINCOSZLOP

akut

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK
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A csuklóízület
rögzítése,
belefoglalva a
hüvelykujjat is

EGYEDI MÉRETEK

A hüvelykujj
nyeregízületének és
alapízületének
stabilizálása

TÉRD & COMB

ÚJ

(első alkalommal
előforduló, elülső)
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ManuTrain®
A csuklóízület tehermentesítése
és stabilizálása

ÚJ

Bandázs faszciapánttal
2. aktivitási szint

Bandázs
3. aktivitási szint

Anatómiai kialakítású pelotta
mélyedéssel a csont számára

Puha, anatómiai kialakítású pelotta
nyílással a hüvelykujj számára

Teljes pántrendszer

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Krónikus, poszttraumás vagy
műtét utáni érzékeny állapotok

• A csuklóízület terápiának megfelelő
stabilizálása és aktiválása a pántrendszer és a
Train-kötés optimális kompressziója által

+ Bőrbarát és légáteresztő

• Rándulások (csuklóízület sérülései,
p l. ﬁcam)
• Artrózis (osteoarthritis)
• Instabilitás, pl. disztális
radioulnáris szubluxáció
• Tendovaginitis (ínhüvelygyulladás)
• Megelőzés / recidíva-proﬁlaxis

• Az ulnáris csontos kiemelkedés
nyomásterhelése csökken a viszkoelasztikus
pelottának köszönhetően
• Különleges rugalmasság és csökkentett
nyomású szélek a könnyű fel- és levételért
• Anatómiailag kialakított nyílás a hüvelykujj
számára és varrásmentes, puha komfortzóna a
hüvelykujj és a mutatóujj között az
irritációmentes fogásért
• A vérellátást fokozó magas-mély kötés nyomó
hatása javítja az ízületi funkciót

+ Train-kötés
+ Komfortzóna
+ Digitális mérés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: bézs, fekete, titán
Kivitelek: jobb és bal oldali
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 114. oldal és árlista

TARTOZÉKKÉNT SZÁLLÍTVA
felhúzást segítő füllel együtt

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Három aktivitási szint biztosítja az egyénre
szabott ellátást – az akut kezeléstől a preventív
alkalmazásig

Az új
pántrendszer
helyes felvétele

MÉRET

1

2

3

4

5

6

RENDELÉSI SZÁM:

A csuklóízület kerülete (cm)

14 – 15

15 – 16

16 – 17

17 – 18

18 – 19

19 – 20

110 5150 40*0 +0°

* = Szín (1) bézs, (7) fekete, (8) titán
+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/manutrain
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ManuLoc®

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

A csuklóízület rögzítése

Tépőzár visszacsúszást gátlóval

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Poszttraumás vagy műtét utáni
érzékeny állapotok

+ Könnyen kezelhető

• Műtét előtt

• A csukló rögzítése extenzióban / ﬂexióban,
valamint radiálisan és ulnárisan is
alumíniumrudak segítségével

• Kéztőcsont-alagút szindróma
(enyhe fokú)

• Az ortézis megakadályozza a distalis és
proximalis kéztőízületek kóros mozgását

• Ínhüvelygyulladás (közepes fokú)

• Az anatómiai kialakítású kézközép-merevítő
a csuklóízületet funkcionális helyzetben
stabilizálja és egyénileg beállítható

• Rándulások / zúzódások
• Artrózis (közepes fokú)

• Az ortézis szerkezete lehetővé teszi a
funkcionális fogó mozdulatokat, s ezzel
megőrzi a mozgékonyságot
• Az ortézis egyszerűen, egy kézzel felvehető
a praktikus tépőzárak valamint a pántokon
található visszacsúszást gátló által

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Komfortzóna

GERINCOSZLOP

Ultrahangos hegesztési technológiával készített széli részek

+ Eszközök nélkül hozzáigazítható
+ Digitális mérés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: titán
Kivitelek: univerzális (mindkét
oldalon nyílással a hüvelykujj
számára)

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• A hüvelykujj mozgásszabadsága nagy, a
mindkét oldalon megtalálható nagy
nyílásoknak köszönhetően, amelyeket a
hüvelykujjak számára alakítottak ki

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Kézközép-merevítő és oldalsó
merevítők

• Ultrahangos hegesztési technológiával
készített széli részek a nagyobb fokú
tartósság és vonzóbb megjelenés
érdekében

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MÉRET

0

1

2

3

RENDELÉSI SZÁM:

A csuklóízület kerülete (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

120 5340 2080 00°

° = Méret (0 – 3)

experts.bauerfeind.com/manuloc

EGYEDI MÉRETEK

• A kézközép-merevítőn nyílások találhatók
és alumíniumból készült oldalsó merevítők
egyénileg igazíthatók
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ManuLoc® long
A csukló és az alkar egyes részeinek
rögzítése

Kézközép-merevítő és oldalsó merevítők

Ultrahangos hegesztési
technológiával készített széli
részek

Tépőzár visszacsúszást gátlóval

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Poszttraumás vagy műtét utáni
érzékeny állapotok, pl.
radiustörések miatti gipsz
viselését követően

• A csukló rögzítése extenzióban / ﬂexióban,
valamint radiálisan és ulnárisan is
meghosszabbított alumíniumrudak
segítségével

+ Könnyen kezelhető

• Műtét előtt

+ Eszközök nélkül hozzáigazítható

• Kéztőcsont-alagút szindróma
(közepes fokú)

• A csuklóízület rotációs mozgásainak
korlátozása az ortézis hosszabb
emelőkarjának a segítségével

• Ínhüvelygyulladás (közepes fokú,
nyugalmi és éjszakai fájdalommal)

• Az ortézis megakadályozza a distalis és
proximalis kéztőízületek kóros mozgását

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK

• Rándulások / zúzódások

• A hüvelykujj mozgásszabadsága nagy, a
mindkét oldalon megtalálható nagy
nyílásoknak köszönhetően, amelyeket a
hüvelykujjak számára alakítottak ki

Kivitelek: univerzális (mindkét
oldalon nyílással a hüvelykujj
számára)

• Artrózis (közepes fokú)

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Komfortzóna
+ Digitális mérés

• A funkcionális fogómozgások megtartása
mellett funkcionális állásban rögzít a
formálható kézközép-merevítő által

Színek: titán

Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 114. oldal és árlista

• Az ortézis egyszerűen, egy kézzel felvehető a
praktikus tépőzárak valamint a pántokon
található visszacsúszást gátló által
• Ultrahangos hegesztési technológiával
készített széli részek a nagyobb fokú
tartósság és vonzóbb megjelenés érdekében,
az érzékenyebb bőr a könyök irányába alá van
párnázva / be van ágyazva

TANULMÁNY BIZONYÍTJA
∆

• 22%-kal javította a
funkcionalitást a mindennapi
életben hat héttel a műtétet
követően

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Az alumíniumból készült meghosszabbított
oldalsó merevítők és a nyílásokkal ellátott
kézközép-merevítő egyénileg formázhatók

MÉRET

0

A csuklóízület kerülete (cm) 12 – 15

1

2

3

RENDELÉSI SZÁM:

14 – 18

17 – 21

20 – 26

120 5340 2082 00°

° = Méret (0 – 3)
∆

Dr. med. Peter Katzmaier, POSTOPERATIVE THERAPIE DER DISTALEN RADIUSFRAKTUR MIT DER ORTHESE ManuLoc long Bauerfeind Life 3-2016.
Teljes terjedelemben elolvasható: bauerfeind-life.de

experts.bauerfeind.com/manuloc-long

21 cm
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ManuLoc® long Plus

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

A csukló és az alkar, valamint az ujjak
egyes részeinek rögzítése

Oldalnézet funkcionális
helyzetben

Ultrahangos hegesztési
technológiával készített széli
részek

Tépőzár visszacsúszást
gátlóval

GERINCOSZLOP

Formálható kéztámasz

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Sérülés utáni állapot (a kéz / ujjak
többszörös, komplex sérülései
esetén)

• Stabilizálja a csuklót, az alkart és az ujjakat;
a hüvelykujj szabadon mozgatható marad

+ Könnyen kezelhető

• Intrinsic-Plus vagy normál helyzetbe állítható
a fájdalom csökkentése és az immobilizációs
károsodások megelőzése érdekében

+ Komfortzóna

• A csukló rögzítése extenzióban / ﬂexióban,
valamint radiálisan és ulnárisan is
meghosszabbított alumíniumrudak segítségével

+ Több szakaszból álló terápia

• A szélesebb ujjheveder tehermentesíti a
szalagokat és az inakat, ugyanakkor megfelelő
helyzetben tartja az ujjakat

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK

• A hüvelykujj mozgásszabadsága nagy, a
mindkét oldalon megtalálható nagy nyílásoknak
köszönhetően, amelyeket a hüvelykujjak
számára alakítottak ki

Kivitelek: univerzális
(mindkét oldalon nyílással a
hüvelykujj számára)

• Sérülések / törések a csukló
területén
• Kéztőalagút-szindróma (súlyos
fokú - éjszakai viseléshez)
• Ínhüvelygyulladás (súlyos fokú)
• Rándulások / zúzódások
• Az ujjak / kéz területeinek a
szalagsérülése esetén

• Az ortézis egyszerűen, egy kézzel felvehető a
praktikus tépőzárak valamint a pántokon
található visszacsúszást gátló által

+ Eszközök nélkül hozzáigazítható
+ Digitális mérés

Színek: titán

Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 114. oldal és árlista
TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• Műtét előtti és műtét utáni állapot
(pl. Dupuytren-kontraktúra,
kézközéptörések)

+ Bőrbarát és légáteresztő

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Kézközép-merevítő és oldalsó
merevítők

• Funkcionális állásban rögzít a formálható
kézközép-merevítő által
• Ultrahangos hegesztési technológiával készített
széli részek a nagyobb fokú tartósság és
vonzóbb megjelenés érdekében, az
érzékenyebb bőr a könyök irányába alá van
párnázva / be van ágyazva

EGYEDI MÉRETEK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Az alumíniumból készült meghosszabbított
oldalsó merevítők és a nyílásokkal ellátott
kézközép-merevítő egyénileg formázhatók
MÉRET

0

A csuklóízület kerülete (cm) 12 – 15

1

2

3

RENDELÉSI SZÁM:

14 – 18

17 – 21

20 – 26

128 5341 0080 00°

° = Méret (0 – 3)

experts.bauerfeind.com/manuloc-long-plus

21 cm
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RhizoLoc®
A hüvelykujj nyeregízületének és
alapízületének stabilizálása

Tépőzár visszacsúszást
gátlóval

Tépőzáras nyelv a mobilizáláshoz

Alumíniumkengyel

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Műtét utáni vagy poszttraumás
érzékenység

• A hüvelykujj nyeregízületének és
alapízületének stabilizálása

+ Könnyen kezelhető

• Oldalszalag-sérülések, pl.
Ligamentum ulnare ruptura

• A hüvelykujj alapízületének nagy fokú
stabilizálása alumíniumkengyel által

+ Komfortzóna

• Az első karpo-metakarpális ízület
artrózisa (Rhizarthroisis)
(enyhe fokú)

• A hüvelykujj alapízületének mozgási
szabadsága korlátozható (dinamizálás)
a tépőzáras nyelvnek köszönhetően

• Rándulások / zúzódások

• Az ortézis egyszerűen, egy kézzel felvehető
a praktikus tépőzárak valamint a pántokon
található visszacsúszást gátló által

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Eszközök nélkül hozzáigazítható

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: titán
Kivitelek: jobb és bal oldali

• Nagyon kényelmes viselet a
levegőpórusokkal ellátott légáteresztő
anyagnak köszönhetően
• A vékony pántnak és kis gyűrűnek
köszönhetően a csuklóízület
mozgékonysága megmarad

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TANULMÁNY∆ BIZONYÍTJA

• Egyedileg formára alakítható
alumíniumkengyel

• Fájdalomcsillapítás a
hüvelykujjnyereg-ízület
rögzítésével
(az I. MCP-ízületig) az ujjak
poliartózisa esetén

MÉRET

1

2

A csuklóízület kerülete (cm)

12,5 – 16

16 – 20

A hüvelykujj kerülete (cm)

5–7

6,5 – 9

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (1 – 2)
∆

Wanivenhaus A., Die Behandlung der Fingerpolyarthrosen; Rheumatologie und Orthopädie, 1, 10 – 12, 2013

experts.bauerfeind.com/rhizoloc

RENDELÉSI SZÁM:

2

120 5330 1080 +0°

1
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ManuLoc® Rhizo

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

A csuklóízület rögzítése, belefoglalva
a hüvelykujjat is

Ultrahangos hegesztési
technológiával készített széli
részek

Tépőzár visszacsúszást
gátlóval

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• A csuklóízület és a hüvelykujjtő
akut, sérülés vagy műtét utáni
ízületi irritációja

• Az ortézissel elkerülhetők a rossz
mozdulatok a csukló proximális és a
disztális részén, valamint a hüvelykujj
alapízületének és nyeregízületének a
területén

+ Könnyen kezelhető

• Merev ortézis a csukló pihentetéséhez a
formára alakítható alumíniumrudaknak
köszönhetően

+ Több szakaszból álló terápia

• Radiális oldali ínhüvelygyulladás
(közepes mértékű)
• Az első karpo-metakarpális ízület
artrózisa (Rhizarthroisis) (súlyos
fokú)
• Kéztőcsont-alagút szindróma
(enyhe fokú)

• Az anatómiai kialakítású kézközépmerevítőnek köszönhetően a csuklóízületet
funkcionális helyzetben stabilizálja
• Az ortézis egyszerűen, egy kézzel felvehető
a praktikus tépőzárak valamint a pántokon
található visszacsúszást gátló által

• Rándulások / zúzódások
• Az ujjak / kéz szalagsérülése
esetén

• Ultrahangos hegesztési technológiával
készített széli részek a nagyobb fokú
tartósság és vonzóbb megjelenés
érdekében

+ Komfortzóna
+ Eszközök nélkül hozzáigazítható
+ Digitális mérés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: titán
Kivitelek: jobb és bal oldali
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 114. oldal és árlista

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• Műtét előtt

+ Bőrbarát és légáteresztő

GERINCOSZLOP

Egyénileg beállítható
hüvelykujjrögzítés

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Kézközép-merevítő és oldalsó
merevítők

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• A nyílásokkal ellátott kézközép-merevítő és
az alumíniumból készült oldalsó merevítők
és nyereg egyénileg formára alakíthatók

MÉRET

0

1

2

3

RENDELÉSI SZÁM:

A csuklóízület kerülete (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

120 5345 0080 +0°

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (0 – 3)

experts.bauerfeind.com/manuloc-rhizo

EGYEDI MÉRETEK

• A terápia során a hüvelykujj dinamizálható
és a hüvelykujj keret teljesen eltávolítható
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ManuLoc® Rhizo long
A csukló és az alkar egyes részeinek
rögzítése, belefoglalva a hüvelykujjat is

Kézközép-merevítő és oldalsó
merevítők

Egyénileg beállítható
hüvelykujjrögzítés

Alumíniumkengyel

Ultrahangos hegesztési
technológiával készített széli
részek

Tépőzár visszacsúszást gátlóval

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Poszttraumás vagy műtét utáni
érzékeny állapotok, pl.
scaphoideum (sajkacsont) törések
miatti gipsz viselését követően

• Az ortézissel elkerülhetők a rossz mozdulatok
a csukló proximális és a disztális részén,
valamint a hüvelykujj alapízületének és
nyeregízületének a területén

+ Könnyen kezelhető

• Műtét előtt

+ Eszközök nélkül hozzáigazítható

• Radiális oldali ínhüvelygyulladás
(közepes mértékű)

• A csuklóízület rotációs mozgásainak
korlátozása az ortézis hosszabb
emelőkarjának a segítségével

• Az első karpo-metakarpális ízület
artrózisa (Rhizarthroisis) (súlyos
fokú)

• Merev ortézis a csukló pihentetéséhez a
formára alakítható alumíniumrudaknak
köszönhetően

• Rándulások / zúzódások

• Az anatómiai kialakítású kézközépmerevítőnek köszönhetően a csuklóízületet
funkcionális helyzetben stabilizálja

• Kéztőcsont-alagút szindróma
(közepes fokú)

+ Komfortzóna
+ Több szakaszból álló terápia
+ Digitális mérés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK

• Az ortézis egyszerűen, egy kézzel felvehető a
praktikus tépőzárak valamint a pántokon
található visszacsúszást gátló által

• Az oldalsó szalag sérülései,
pl.: síelők hüvelykujja

+ Bőrbarát és légáteresztő

Színek: titán
Kivitelek: jobb és bal oldali
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 114. oldal és árlista

• Ultrahangos hegesztési technológiával
készített széli részek a nagyobb fokú
tartósság és vonzóbb megjelenés érdekében,
az érzékenyebb bőr a könyök irányába alá van
párnázva / be van ágyazva

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• A nyílásokkal ellátott kézközép-merevítő és az
alumíniumból készült oldalsó merevítők és
nyereg egyénileg formára alakíthatók
• A terápia során a hüvelykujj dinamizálható és
a hüvelykujj keret teljesen eltávolítható

MÉRET

0

1

2

3

RENDELÉSI SZÁM:

A csuklóízület kerülete (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

120 5345 0082 +0°

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (0 – 3)

experts.bauerfeind.com/manuloc-rhizo-long

≥ 21 cm
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ManuLoc® Rhizo long Plus

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

Az egész kéz és az alkar egyes részeinek
rögzítése

Egyénileg beállítható
hüvelykujjrögzítés

Ultrahangos hegesztési
technológiával készített széli
részek

Tépőzár visszacsúszást
gátlóval

GERINCOSZLOP

Formára alakítható ujjtámasz

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Sérülés utáni állapot (a kéz / ujjak
többszörös, komplex sérülései
esetén)

• Stabilizálja a csuklót, az alkart és az ujjakat,
a hüvelykujjal együtt

+ Könnyen kezelhető

• Különböző helyzetekbe állítható a fájdalom
csökkentése és az immobilizációs károsodások
megelőzése érdekében

+ Komfortzóna

• Merev ortézis a csukló pihentetéséhez
a formára alakítható alumíniumrudaknak
köszönhetően

+ Több szakaszból álló terápia

• Az ortézis egyszerűen, egy kézzel felvehető
a praktikus tépőzárak valamint a pántokon
található visszacsúszást gátló által

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK

• Ultrahangos hegesztési technológiával készített
széli részek a nagyobb fokú tartósság és
vonzóbb megjelenés érdekében, az
érzékenyebb bőr a könyök irányába alá van
párnázva / be van ágyazva

Kivitelek: jobb és bal oldali

• Műtét előtti és műtét utáni állapot
(pl. Dupuytren-kontraktúra,
kézközéptörések)
• Törések / sérülések a kéztő
területén, például műtéti ellátás
után
• A hüvelykujj nyeregízületének és
alapízületének sérülései
• Az ujjak / kéz trauma okozta
komplex szalagsérülései esetén
• Bénulás
• Ínhüvelygyulladás (súlyos fokú)

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Eszközök nélkül hozzáigazítható
+ Digitális mérés

Színek: titán

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Kézközép-merevítő és oldalsó
merevítők

Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 114. oldal és árlista

• Rándulások / zúzódások
TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Az ujjtámaszt semleges állásban szállítjuk és
gyorsan, szerszám nélkül Intrinsic-Plus állásba
alakítható
• A nyílásokkal ellátott kézközép-merevítő és az
alumíniumból készült oldalsó merevítők és
nyereg egyénileg formára alakíthatók

EGYEDI MÉRETEK

• A levehető ujjrátétnek és a hüvelykujjrögzítőnek
köszönhetően elősegítik a ﬁzioterápiát és a
mobilizálást a gyógyulás során

MÉRET

0

1

2

3

RENDELÉSI SZÁM:

A csuklóízület kerülete (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

128 5347 0080 +0°

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (0 – 3)

experts.bauerfeind.com/manuloc-rhizo-long-plus

≥ 21 cm
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EpiTrain®
A könyökízület tehermentesítése
és stabilizálása

Epicon+ Pads

Epicon+ Pads helye a
terméken

Kényelmes könyökhajlat

Hosszú felkarkötés

Train-kötés

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Poszttraumás vagy műtét utáni
érzékeny állapotok, pl. az
Epicondylitis

• A különösen strukturált felületű magasmély-kötés terápiás nyomó hatása az
Epicon+ Pads-szel együtt érezhetően
tehermentesít és célzottan enyhíti
a fájdalmat

+ Könnyen kezelhető

• Az epikondilusokat szabadon hagyó,
viszkoelasztikus Epicon+ Pads-nek
köszönhetően a bandázs nyomó hatása
a kiálló epikondilusokról áthelyeződik
a környező lágyrészekre és lehetővé teszik a
bandázs biztos pozicionálását

+ Digitális mérés

• Artrózis / atritisz (ízületi
kopás / ízületi gyulladás)
• Tendopathia (degeneratív
ínbetegség)
• Tendomyopathia (izom-ín
betegség)
• Megelőzés / recidíva-proﬁlaxis

• Az anatómiai kialakítású Train-kötés
könyökhajlatában lévő puha és különösen
légáteresztő komfortzóna nagyon kényelmes
viseletet eredményez
• Az Epicon+ Pads tehermentesíti az
epikondilusokat és a szilárdabb anyagból
készült masszázscsomócskák jótékony
váltakozó nyomással masszírozzák az izmok
és az ínak tapadásait mozgás közben

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Train-kötés
+ Komfortzóna

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: bézs, fekete, titán
Kivitelek: azonos kivitel a jobb és a
bal oldalra
Választható: a méretre készülő
termékek bézs és titán színben,
rögzítőszalag, tépőzár
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 114. oldal és árlista

TANULMÁNY∆ BIZONYÍTJA
• 14 nap után 50%-kal csökkent
a fájdalom összehasonlítva az
EpiTrain-kezelés elejéhez képest
(kontrollcsoport: - 19%)

MÉRET

1

2

3

4

5

6

RENDELÉSI SZÁM:

Az alkar legnagyobb kerülete (cm) 21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

29 – 31

31 – 33

33 – 35

110 6160 40*0 00°

* = Szín (1) bézs, (7) fekete, (8) titán
° = Méret (0 – 6)

Méretre gyártás: Egyéni méretre gyártás esetén a pontos mérési helyek
meghatározásához használja méretjegyzéket vagy a 126. oldalon található
megrendelőlapot.

∆

0

Valle-Jones et al., Controlled trial of an ellbow support (EpiTrain) in patientes with acute painful conditions of the ellbow:
a pilot study, Curr. Med. Res. Opin., 12, S. 224 – 233, 1990

experts.bauerfeind.com/epitrain

ÚJ MÉRETRENDSZER
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EpiPoint®

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

A könyök tájékán tapadó ínak
célzott tehermentesítése

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Epicondylitis lateralis humeri
(Az izomok eredésének
gyulladása, teniszkönyök)

• A túlzott megerőltetésnek kitett területek
célzott tehermentesítése az alkarra
kifejtett, adagolt nyomás által

+ Könnyen kezelhető

• Epicondylitis medialis humeri
(Az izomok eredésének
gyulladása, golf- vagy
dobókönyök)

• A viszkoelasztikus ötpontos-pelotta
stimulálja a triggerpontokat és
hajszálpontos nyomást tesz lehetővé

• A szabályozópánton lévő piros jelzőterület
a túlzott nyomást mutatja

+ Digitális mérés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: fekete, titán
Kivitelek: univerzális

TARTOZÉKKÉNT SZÁLLÍTVA

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

display-ben is kapható (12 db)

TANULMÁNY∆ BIZONYÍTJA
• Akár 23%-kal kevesebb fájdalom
(pozitív Extensor Grip teszttel
rendelkező betegek esetében)

MÉRET

UNIVERZÁLIS

RENDELÉSI SZÁM:

Az alkar kerülete (cm)

22,5 – 33

120 6350 10*0 000

* = Szín (7) fekete, (8) titán

∆

Doktori disszertáció: Struijs et al.; Frederik Hendrikplantsoen 74-2; NL-1052 XW Amsterdam

experts.bauerfeind.com/epipoint

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

• Az elasztikus szabályozópánt lehetővé teszi
a nyomás egyedi, fokozatmentes beállítását

• Megelőzés / recidíva-proﬁlaxis

+ Bőrbarát és légáteresztő

GERINCOSZLOP

Ötpontos pelotta

EGYEDI MÉRETEK

A piros terület a túl erős nyomást
jelzi

98

OmoTrain®
A vállízület tehermentesítése és
stabilizálása

Kivehető Delta pelotta

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Krónikus, poszttraumás vagy
műtét utáni érzékeny állapotok

• A nyomó hatású kötés és a hevederrendszer
húzása központosító hatású a vállízületre

+ Bőrbarát és légáteresztő

• Megelőzés / recidíva-proﬁlaxis

• A dörzsölő hatású dudorzatos felülettel
rendelkező viszkoelasztikus delta pelotta
mozgás közben masszírozza a váll
lágyszöveti részeit; az ízület-érzékelés
javul, az ödémák és a folyadékgyülemek
felszívódása gyorsul, a fájdalom csökken

+ Digitális mérés

• Artrózis (osteoarthritis)

+ Train-kötés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: titán
Kivitelek: azonos kivitel a jobb és a
bal oldalra

• A hevederelvezetés szabadon hagyja
a mellet

Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 115. oldal és árlista

• A delta pelotta választhatóan tépőzárral
rögzíthető és igény szerint pozícionálható

TANULMÁNY∆ BIZONYÍTJA
• Támogatja a funkcionális
kezelést a rotátorköpeny
sérülései, illetve tendinosis esetén

MÉRET

0

1

2

3

4

5

6

RENDELÉSI SZÁM:

Méret (cm)

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 29

29 – 32

32 – 36

36 – 40

110 7170 2080 00°

° = Méret (0 – 6)
∆

Scheuermann et al., Die frühfunktionelle Behandlung der verletzten Schulter unterstützt durch eine aktive Schulterbandage,
Aktuelle Traumatologie, S. 35 – 78, April ’91.

experts.bauerfeind.com/omotrain
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OmoTrain® S

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

A vállízület tehermentesítése és
stabilizálása

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Krónikus, poszttraumás vagy
műtét utáni érzékeny állapotok

• A nyomó hatású kötés és a hevederrendszer
húzása javítja a felkarcsont fejének
a glenoidhoz való illeszkedését

+ Könnyen kezelhető

• A dörzsölő hatású dudorzatos felülettel
rendelkező viszkoelasztikus delta pelotta
mozgás közben masszírozza a váll lágyszöveti
részeit; ennek hatására enyhül a fájdalom,
javul az ízület-érzékelés és aktiválódik az
ízületet stabilizáló izomzat

• Artrózis (osteoarthritis)

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Train-kötés
+ Digitális mérés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: titán
Kivitelek: jobb és bal oldali

• A delta pelotta választhatóan tépőzárral
rögzíthető és pozícionálható

MÉRET

0

1

2

3

4

5

6

RENDELÉSI SZÁM:

Méret (cm)

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 29

29 – 32

32 – 36

36 – 40

110 7171 0080 +0°

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (0 – 6)

experts.bauerfeind.com/omotrain-s

EGYEDI MÉRETEK

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• A hevederek közvetlen lefutása révén a
bandázs könnyen és gyorsan felvehető

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

• Megelőzés / recidíva-proﬁlaxis

GERINCOSZLOP

Kivehető Delta pelotta

100

OmoLoc®
A váll immobilizálása

Puha alátétpántok

A rögzítés pántja ujjzsebbel

A széles kéz- / karhurkok nagy
felületen biztosítanak alátámasztást
a karnak

Választható: vállpánt

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Immobilizálás, pl. válloperációt
követően

• A vállízület nyugalmi állása 0°-os abdukciós
állásban (befelé rotált), pl. az operációs
eredmény biztosításához

+ Könnyen kezelhető

• Operáció után, poszttraumás
esetben, operáció előtt

• Az alkart a szükséges 90-100°-os
hajlításban lehet rögzíteni, így a fájdalom
enyhíthető

• Ficam

• Biztonságos rögzítés és tökéletes
illeszkedés a három, egyedileg
pozícionálható karhuroknak köszönhetően
• Biztonságosan és a helyzetnek megfelelően
igazítható a húzópántrendszerrel ellátott
haspánt segítségével

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Digitális mérés

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: titán
Kivitelek: jobb és bal oldali
Választható: vállpánt
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 115. oldal és árlista

• Higiéniai előny az ortézis felépítésének
köszönhetően
• Nincs szükség vállpántra; így elkerülhető a
helytelen testtartás és az ezzel járó
feszülés az egészséges váll területén; a
vállpánt azonban pótalkatrészként kapható

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Az alkar rögzítése orvosi és a kezelés
szempontjából is helyes helyzetben,
90 – 100°

MÉRET

1

2

RENDELÉSI SZÁM:

A törzs kerülete (cm)

100-ig

100 – 130

120 7360 1120 +0°

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
° = Méret (1 – 2)

experts.bauerfeind.com/omoloc
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OmoLoc® 15
LÁB & BOKAÍZÜLET

A vállízület rögzítése és
tehermentesítése

TÉRD & COMB

ÚJ

Tépőzárak az egymástól független
fel- / levételhez

Nyakpárna a nyak területének
tehermentesítésére

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A BAUERFEIND PLUSZ

• Operáció előtti, operáció utáni,
poszttraumás, konzervatív

• Anatómiai kialakítású párna a kar 15°-os
abdukcióban történő pozicionálására és
rögzítésére, pl. az operációs eredmény
biztosítására vagy egy tervezett műtét előtti
stabilizálásra

+ Könnyen kezelhető

• A váll, a felkar és a könyök igénybevett
területeinek célzott tehermentesítése

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK

Műtétek előtti és utáni kezelés:
• Törések
• Vállprotézis-implantáció
• Stabilizációs műtétek, pl.: labrum
újrarögzítése, glenoid
augmentáció
• Ínrekonstrukció
(pl.: rotátorköpeny, SCR,
íntranszfer, a biceps inának
tenodesise)
• Szalagsérülések
(pl.: vállcsúcsízületi ﬁcam)
Konzervatív kezelés az alábbi
esetekben:

• A kezelés során könnyen kinyitható alkarzseb
a korai funkcionális utókezelés megkönnyítése
érdekében
• Az alkar helyzete és a rögzítőpántok egyénileg
állíthatók

+ Bőrbarát és légáteresztő
+ Eszközök nélkül hozzáigazítható

Színek: fekete
Kivitelek: azonos kivitel a jobb és a
bal oldalra
Kivitelek: univerzális
(haskörfogat 160 cm-ig)

• Tépőzárak az egy kézzel történő, egymástól
független fel- és levételhez

GERINCOSZLOP

Bőrbarát anyagból készült zseb

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Kezelés a bal oldalon

• Puha bársonyos felület bőrbarát, légáteresztó
anyagból a kellemes viseletért
TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

• Akut / krónikus bursitis
• Első alkalommal történt elülső
vállﬁcam

EGYEDI MÉRETEK

• Ütközési (impingement)
szindróma

MÉRET

RENDELÉSI SZÁM:

Egy méretben kapható

120 7364 1170 000

experts.bauerfeind.com/omoloc-15
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SecuTec® Omo
A váll rögzítése a kar egyéni
pozícionálásával és mobilizálási
funkcióval

Abdukció / addukció

Rotáció

JAVALLATOK

ELŐNYÖK ÉS HATÁSMECHANIZMUS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

• Rotátor mandzsetta szakadása
(komplex)

• A vállízület nyugalomba helyezése szabadon
választható abdukcióban az ínszalagrendszer
tehermentesítéséért

• Két síkban állítható

• Fájdalomcsökkentés a mozgástartomány
korlátozásával

• A befelé és kifelé irányuló rotáció
egy nyomógombbal szabályozható

• Mobilizálás a befelé vagy kifelé rotáció
kioldásával egy nyomógombbal lehetséges

• A testalkathoz való illeszkedés
érdekében a medencefoglalat
megdönthető

• A humerus fejének subcapitális
törése
• SLAP-sérülés
• Vállprotézis-implantáció
• Ficam
• Poszttraumás, műtét utáni
érzékeny állapotok
• Műtét előtt
• A vállcsúcs ízület sérülése
(AC-szakadás)

• A kartámasz magassága az egyedi
karhosszhoz igazítható; A dőlésszög beállítása
automatikusan megtörténik
• A kéz a kihúzható kéztámasz segítségével
tehermentesíthető

• Az abdukció szöge 60°-ig
egyénileg beállítható

• Nincs szükség vállpántra, mivel a
kartámasz a medencefoglalatra
támaszkodik

• Biztonságosan és egyedileg igazítható a
húzópántrendszerrel ellátott haspánt
segítségével

A BAUERFEIND PLUSZ

• A rotáció kioldása tehermentesítésre szolgál és
arra, hogy éjszaka kényelmesebb legyen
viselni, és szintén csak orvosi javaslat esetén
alkalmazható

+ Digitális mérés

• Nincs szükség vállpántra; így elkerülhető a
helytelen testtartás és az ezzel járó feszülés az
egészséges váll területén; a vállpánt azonban
pótalkatrészként kapható

+ Bőrbarát és légáteresztő

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK
Színek: titán
Kivitelek: jobb és bal oldali
Választható: vállpánt
Tartozékok / pótalkatrészek:
lásd 115. oldal és árlista

MÉRET

UNIVERZÁLIS

RENDELÉSI SZÁM:

A törzs kerülete (cm)

70 – 140

121 7505 0120 +01

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal

experts.bauerfeind.com/secutec-omo

EGYEDI MÉRETEK

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

GERINCOSZLOP

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

103

104

EGYEDI MÉRETEK

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

GERINCOSZLOP

TARTOZÉKOK ÉS
PÓTALKATRÉSZEK

A pótalkatrészeket 3 – 4 munkanapon belül elkészítjük.

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

105

106

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
LÁB ÉS BOKAÍZÜLET
AchilloTrain®
MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

01

Kiegyenlítőpárna (1 – 2 méretű bandázsokhoz)

129 1102 1000 001

02

Kiegyenlítőpárna (3 – 6 méretű bandázsokhoz)

129 1102 1000 003

03

Sarokpárna (1 – 2 méretű bandázsokhoz)

119 1103 0000 +01

04

Sarokpárna (3 – 6 méretű bandázsokhoz)

119 1103 0000 +02

01 | 02

03 | 04

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal

AirLoc®
MEGNEVEZÉS
01

CIKKSZÁM

Fúvógömb a régi termékváltozathoz

129 4684 0070 000

01

MalleoLoc L
®

MEGNEVEZÉS

MÉRET

CIKKSZÁM

01

Pántkészlet

Univerzális

129 1328 1000 +00

02

Párna

Univerzális

129 1329 1000 +00

03

Pelotta

129 1332 1000 000
01

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal

02

03

01

02

03

05

06

MalleoLoc® L3
MEGNEVEZÉS
01

Pántkészlet

MÉRET

CIKKSZÁM

Univerzális

129 1328 1000 +00

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
01

MalleoLoc®
MEGNEVEZÉS

MÉRET°

CIKKSZÁM

Pánt, proximális

Univerzális

129 1318 3123 +00

Pánt, distális

Univerzális

129 1318 3124 000

01
02
03

Fűzőcsat

04

Pántkészlet csatpárna nélkül

05

Pántkészlet csatpárnával együtt

06

Ortométer / goniométer

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal

129 1309 3120 000
Univerzális

129 1302 3080 +00

1–2

129 1302 3080 +0°
121 4674 0030 000

04

107

MEGNEVEZÉS
01

Pántkészlet

MÉRET°

CIKKSZÁM

1–3

129 1322 0000 +0°

LÁB & BOKAÍZÜLET

ValguLoc®

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
01

MEGNEVEZÉS
01

Pántkészlet

MÉRET

CIKKSZÁM

Univerzális

129 1322 0000 000

01

Felhúzást segítő zsák
MEGNEVEZÉS
01

TÉRD & COMB

ValguLoc® II

CIKKSZÁM

Felhúzást segítő fül, bandázsok

140 0222 0050 000

GERINCOSZLOP

01

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

ALKALMAZÁSI TERÜLET TÉRD
ÉS COMB
GenuTrain®
MEGNEVEZÉS
01

Szilikonos rögzítő pánt (5 cm széles, 1 m hosszú)

SZÍN

CIKKSZÁM

titán

119 4123 0000 000

01

GenuTrain S
MEGNEVEZÉS

MÉRET

CIKKSZÁM

01

Pántkészlet (1 – 2 méretű bandázsokhoz)

1

129 4132 30*0 001

02

Pántkészlet (3 – 4 méretű bandázsokhoz)

2

129 4132 30*0 002

03

Pántkészlet (5 – 7 méretű bandázsokhoz)

3

129 4132 30*0 003

04

Ízületi sínek

Univerzális

129 4131 30*0 +00

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

®

01 | 02 | 03

04

EGYEDI MÉRETEK

* = Szín (1) bézs, (7) fekete, (8) titán
+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal

108

SofTec® Genu
MEGNEVEZÉS

MÉRET

CIKKSZÁM

01

Ízületi sínek, laterális

Univerzális

129 4602 1060 +00

02

Ízületi sínek, mediális

Univerzális

129 4603 1060 +00

03

Ízületvédő (sportvédő)

129 4601 1070 000

04

Limitáló-készlet
(5 fedőkupak, 10 rögzítőstift)

129 4607 0000 000

01 | 02

03

04

01

02

03

04

05

06

01 | 02

03 frontális

04 dorsális

05 | 06

07

08 frontális

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal

SecuTec® Genu
FRONTÁLIS ÉS DORSÁLIS KIVITELHEZ
MEGNEVEZÉS

MÉRET°

CIKKSZÁM

01

Korlátozóékek (2× keret + 2× E0)

129 4616 1060 000

02

Ízületi kiegészítők tárolótasakja

129 4651 1070 000

03

Ízületi fedél negyedfordulós zárral (1 darab)

129 4645 1000 000

04

Gyorszárkészlet (4 darab)

129 4654 1000 000

05

Hevederpárna, szilikonos (2 darab)

129 4698 0000 00^

06

Váz, proximális

1–7

129 4650 1**3 +0°

** = Szín (05) kék, (23) zöld
^ = (1) méret 1 – 2, (3) méret 3 – 4, (5) méret 5 – 6, (7) méret 7

FRONTÁLIS ÉS DORSÁLIS KIVITELHEZ
MEGNEVEZÉS

MÉRET°

CIKKSZÁM

01

Pántkészlet, frontális változat

1–7

129 4611 2070 00°

02

Pántkészlet, dorsális változat

1–7

129 4675 1070 00°

03

Keretpárna-készlet, frontális változat

1–7

129 4613 1070 +0°

04

Keretpárna-készlet, dorsális változat

1–7

129 4649 1070 +0°

05

Hevederpárna-készlet, frontális változat

06

Hevederpárna-készlet, dorsális változat

07

Sípcsontszegélypárna (csak frontális változathoz)

08

Váz distális, frontális változat

1–7

129 4650 1**4 +0°

09

Váz distális, dorsális változat

1–7

129 4648 1054 +0°

129 4617 1070 00"
1–7

129 4676 1070 00°
129 4652 0070 000

** = Szín (05) kék, (23) zöld
+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
" = (1) méret 1 – 2, (2) méret 3 – 4, (3) méret 5 – 6, (4) méret 7

GenuTrain® OA
MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

01

Limitáló-készlet, 1-es és 2-es mérethez

129 4166 0070 001

02

Limitáló-készlet, 3-as és 4-es mérethez

129 4166 0070 003

03

Limitáló-készlet, 5-ös mérethez

129 4166 0070 005
01 | 02 | 03

09 dorsális

109

MÉRET°

CIKKSZÁM

01

Pántkészlet

1–7

129 4693 0000 00°

02

Keretpárna-készlet (beleértve a gélpárnát)

1–7

129 4694 0000 +0°

03

Hevederpárna-készlet

1–7

129 4695 0000 00°

04

Hevederpárna, szilikonos (2 darab)

05

Váz, disztális (kék)

06

OA ízületi kiegészítők tárolótasakja

129 4697 0000 000

07

Gyorszárkészlet (4 darab)

129 4654 1000 000

08

Korlátozóékek (2× keret + 2× E0)

129 4616 1060 000

09

Imbuszkulcs 3 mm

190 0007 0010 102

10

Ízületi fedél negyedfordulós zárral (1 darab)

129 4645 1000 000

129 4698 0000 00^
1–7

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01 | 02 | 03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13 | 14 | 15 | 16

17

01

02

03

04

07

Megjegyzés:
kétoldali kezelés esetén egy
további ízület
(122 2584 100# 000), egy
combkötés és egy gluteálpelotta
szükséges.

129 4696 0050 +0°

TÉRD & COMB

MEGNEVEZÉS

LÁB & BOKAÍZÜLET

SecuTec® OA

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
^ = (1) méret 1 – 2, (3) méret 3 – 4, (5) méret 5 – 6, (7) méret 7

MOS-Genu
MEGNEVEZÉS

MÉRET°

CIKKSZÁM

Popliteális keresztpánt (1 – 2 mérethez)

121 4662 4050 001

02

Popliteális keresztpánt (3-as mérethez)

121 4662 4050 003

03

Popliteális keresztpánt (4 – 5 mérethez)

121 4662 4050 004

04

Popliteális pelották

1–5

121 4661 4090 00°

05

Ízületgyűrű

1–5

121 4664 4050 +0°

06

Pótalkatrészkészlet (csavarok)

121 4671 3000 000

07

Fedlapok (10 db-os)

121 4673 0000 000

08

Ortométer / goniométer

121 4674 0030 000

RÖVID VÁLTOZAT
09

Váz

1–5

121 4664 405# +0°

10

Párna-készlet

1–5

121 4665 4090 +0°

11

Pánt-készlet

1–5

121 4667 4050 00°

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

01

GERINCOSZLOP

KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK

HOSSZÚ VÁLTOZAT
12

Hosszabbító keret

Univerzális 121 4669 405# +00

13

Pánt, proximális hosszabbító kerethez, 1 – 3 mérethez

14

Pánt, proximális hosszabbító kerethez, 4 – 5 mérethez

121 4668 4053 004

15

Pánt, distális hosszabbító kerethez, 1 – 3 mérethez

121 4668 4054 001

16

Pánt, distális hosszabbító kerethez, 4 – 5 mérethez

121 4668 4054 004

17

Párna a hosszabbító kerethez

121 4668 4053 00°
TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

1–3

Univerzális 121 4666 409# 000

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
# = Kivitel (3) proximal, (4) distal

MEGNEVEZÉS

CIKKSZÁM

01

Fedőlap

129 2583 1000 000

02

Gluteálpelotta

129 2585 1000 000

03

Trochanter-pelották / -párnák

129 2586 1000 000

04

Határolóstiftek (2×)

129 2587 1000 000

05

Ízület fedéllel, short

129 2588 1001 000

06

Ízület fedéllel, long

129 2588 1002 000

07

ISG-pelotta (2 részes)

119 8416 0000 000

05 | 06

EGYEDI MÉRETEK

CoxaTrain®

110

SofTec® Coxa
MEGNEVEZÉS

MÉRET°

CIKKSZÁM

Univerzális

129 2521 0080 000

01

Táska, kis alkatrészek

02

Combkötés, pótalkatrész

129 2521 0000 000

03

Medencekötés

1–3

129 2521 0080 00°

04

Ízület hajlított

Univerzális

122 2523 1080 000

05

Ízület egyenes

Univerzális

122 2522 1080 001

06

Limitáló-készlet
(5 fedőkupak, 10 rögzítőstift)

07

Csípőkötés, szerelőkészlettel

08

Imbuszkulcs 3 mm

01

02

03

04

05

06

07

08

01

02

129 2534 0000 000
1–3

129 2535 0000 +0°
190 0007 0010 102

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
MEGJEGYZÉS: Ezekből a pótalkatrészekből nem lehet a teljes SofTec Coxa ortézist
összeszerelni.

ALKALMAZÁSI TERÜLET
GERINCOSZLOP
Kapcsos hosszabbító
MEGNEVEZÉS

MÉRET

CIKKSZÁM

Univerzális

129 8488 0082 000

01

Kapcsos hosszabbító, a hát ellátására
szánt termék, short. Az alábbi termékekkel
használható: SofTec Lumbo short

02

Kapcsos hosszabbító, a hát ellátására szán
termék, long – Az alábbi termékekkel használható:
SofTec Lumbo long,
Univerzális
SofTec Dorso long + short, SecuTec Dorso,
SecuTec Lumbo, LumboLoc Forte, LordoLoc

129 8488 1081 000

LumboTrain® | LumboTrain® Lady
MEGNEVEZÉS
01

Dudorzatos felületű pelotta, huzattal együtt

MÉRET

CIKKSZÁM

Univerzális

119 8412 4000 000

01

LumboLoc® Forte
MEGNEVEZÉS

MÉRET

CIKKSZÁM

01

Keresztcsonti pelotta

Univerzális

121 8404 0050 001

02

Ágyéki pelotta

Univerzális

121 8405 0050 001
01

SacroLoc®
MEGNEVEZÉS
01

ISG-pelotta (2 részes)

MÉRET

CIKKSZÁM

Univerzális

119 8416 0000 000

01

02

111

MEGNEVEZÉS

MÉRET

CIKKSZÁM

Univerzális

129 8463 0082 000

01

Karbonszálas keret, long

02

Velúrzseb, long

129 8461 0082 000

03

Rögzítési pontok, keret

129 8465 0000 000

LÁB & BOKAÍZÜLET

SecuTec® Dorso

01

02

03

01

02

03

04

01

02

03

04

05

06

07 | 08

09

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

MEGNEVEZÉS

MÉRET

CIKKSZÁM

Univerzális

129 8463 008# 000

01

Karbonszálas keret

02

Velúrzseb

129 8461 008# 000

03

Rögzítési pontok, keret

129 8465 0000 000

04

Hasi pelotta (kicsi)

Univerzális

129 8531 0000 000

MÉRET°

CIKKSZÁM

# = Kivitel (1) short, (2) long

TÉRD & COMB

SecuTec® Lumbo

01

Kötés, short

1–3

129 8482 0031 00°

02

Kötés, long

1–4

129 8482 0032 00°

03

Karbonszálas rúd

Univerzális

129 8483 007# 000

04

Fűzőrúd

Univerzális

129 8484 008# 000

05

Hasi pelotta (nagy)

Univerzális

06

Gumipánt

07

Belső kötés, short

1–3

129 8486 0081 00°

08

Belső kötés, long

1–4

129 8486 0082 00°

09

Külső kötés, short

1–3

129 8487 0081 00°

10

Külső kötés, long

1–4

129 8487 0082 00°

129 8481 0080 000
129 8485 008# 000

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

MEGNEVEZÉS

GERINCOSZLOP

SofTec® Lumbo

10

# = Kivitel (1) short, (2) long

MÉRET

CIKKSZÁM

01

Reklinátor, short

Univerzális

129 8456 0071 000

02

Reklinátor, long

Univerzális

129 8456 0072 000
01 | 02

SofTec® Dorso
MEGNEVEZÉS

MÉRET°

CIKKSZÁM
129 8498 1170 000

01

Reklinátor (párnával)

Univerzális

02

Reklinátorpárna

Univerzális

03

A-készlet (kereszt + szerelőkészlet)

129 8493 1000 000

04

Kereszt

129 8499 1170 000

129 8501 1000 000

05

Szerelőkészlet

06

B-készlet (2 vállpánt + 2 párna)

Univerzális

129 8494 0080 000

07

Vállpánt (tartalom: 2 pánt)

Univerzális

129 8496 0080 000

08

Vállpárna (tartalom: 2 párna)

Univerzális

129 8497 0080 000

09

Belső kötés

1–4

129 8492 0080 00°

10

Külső kötés

1–4

129 8491 008# 00°

# = Kivitel (1) short, (2) long

129 8502 1000 000

EGYEDI MÉRETEK

MEGNEVEZÉS

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

DorsoTrain®

112

Spinova®
MEGNEVEZÉS

KIVITEL

01

Haspánt, készlet

02

Alapbandázs fűzőrudakkal**

03

Kapcsos hosszabbító

04

Húzópántok, készlet**

05

Oldalsó kapcsok, készlet (10 darab)

06

Hátkazetta, készlet

07

Kötésrendszer, készlet**

MÉRET°

1–7

1–5

small
large
08

short

1–2

long

1–2

Kötéshuzat, készlet**
short

09

Áthidalási keret
long
standard

10

Áthidalási pelotta
short

11

Tépőzárcsíkok a keret rögzítéséhez, készlet (10 darab)

12

Vállpárna, készlet

13

Reklinátor (borítás nélkül)

14

Csavarkészlet, Immo

15

Imbuszkulcs, Immo

16

Torxkulcs, húzórendszer

17

Hasi pelotta

18

Forgatónyomaték-kulcs

S–L

nagy

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1–3

Stabi
Classic

Support
Plus

Support
Plus Classic

Unload
Classic

Unload
Plus

Immo
Plus

Immo
Plus Classic

Immo

Osteo

CIKKSZÁM
129 8545 0000 000
129 8544 0000 00°

LÁB & BOKAÍZÜLET

113

129 8565 0000 000
129 8546 0000 00°
129 8547 0000 000

129 8554 0000 001
129 8554 0000 002
129 8566 0001 00°

TÉRD & COMB

129 8548 0000 000

129 8566 0002 00°
129 8552 0001 000

129 8549 0000 000
129 8549 0001 000
129 8550 0000 000

GERINCOSZLOP

129 8552 0002 000

129 8517 0000 000

129 8556 0000 000
129 8557 0000 000
129 8558 0000 000
129 8481 0080 000

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

129 8570 0000 00°

** MÉRETEZÉS (cm-ben)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

130 – 140

Termék

1

2

3

4

5

6

7

Alapbandázs

1

2

3

4

5

6

7

Húzópántok

1

2

3

4

Kötésrendszer (standard magasság°)
Kötéshéj-borítás
° 170 cm-nél magasabb betegek esetében

5

1 (small)

2 (large)

1 (short / long)

2 (short / long)

EGYEDI MÉRETEK

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

129 8560 0000 000

114

ALKALMAZÁSI TERÜLET KÉZ,
KÖNYÖK ÉS VÁLL
ManuTrain®
MEGNEVEZÉS

MÉRET

CIKKSZÁM

01

Pánt (1 – 2 méretekhez)

1

119 5152 30*0 +01

02

Pánt (3 – 6 méretekhez)

2

119 5152 30*0 +02

* = Szín (1) bézs, (5) titán, (7) fekete
+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal

01 | 02

ManuLoc® long
MEGNEVEZÉS
01

Póthevederek (4 darab), szín: titán

MÉRET

CIKKSZÁM

Univerzális

129 5343 0080 000

ManuLoc® long Plus
MEGNEVEZÉS
01

Ujjtámasz pánttal, szín: titán

02

Póthevederek (4 darab), szín: titán

01

MÉRET

CIKKSZÁM

1

129 5342 0080 00#

Univerzális

129 5343 0080 000

# = Kivitel (1) méret S, (3) méret L
01

02

01

02

01

02

01

02

ManuLoc® Rhizo
MEGNEVEZÉS
01

Hüvelykujjrész

02

Póthevederek (4 darab), szín: titán

MÉRET°

CIKKSZÁM

0–3

129 5346 0080 +0°

Univerzális

129 5343 0080 000

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal

ManuLoc® Rhizo long
MEGNEVEZÉS
01

Hüvelykujjrész

02

Póthevederek (4 darab), szín: titán

MÉRET°

CIKKSZÁM

0–3

129 5346 0080 +0°

Univerzális

129 5343 0080 000

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal

ManuLoc® Rhizo long Plus
MEGNEVEZÉS
01

Hüvelykujjrész

02

Ujjtámasz pánttal, szín: titán

03

Póthevederek (4 darab), szín: titán

MÉRET

CIKKSZÁM

0–3

129 5346 0080 +0°

1

129 5342 0080 00#

Univerzális

129 5343 0080 000

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal
# = Kivitel (1) méret S, (3) méret L

03

EpiTrain®
MEGNEVEZÉS
01

Pánt, szín: kék

MÉRET°

CIKKSZÁM

0–6

119 6163 4080 00°

01

Méretvétel az
ujjtámaszhoz
Méret S: 18 cm-ig
Méret L: 19,5 cm-ig

115

OmoTrain®
MEGNEVEZÉS
Fűzőcsat, szín: szürke

119 7172 0000 000

OmoLoc®

01

MEGNEVEZÉS
01

LÁB & BOKAÍZÜLET

01

CIKKSZÁM

Vállpánt

MÉRET

CIKKSZÁM

Univerzális

129 7506 0000 000

SecuTec® Omo
MEGNEVEZÉS

MÉRET

CIKKSZÁM
129 7504 0000 000

01

Párnakészlet és szegecsek

Univerzális

02

Haspánt és rögzítőrendszer

Univerzális

129 7507 0000 000

03

Tépőzáraspánt-készlet, kartámasz

Univerzális

129 7508 0000 000

04

Kis alkatrészek, készlet

Univerzális

129 7509 0000 000

05

Kéztámasz, párna és szegecsek

06

Vállpánt

TÉRD & COMB

01

01

02

05

06

03

04

129 7511 0000 +00
Univerzális

129 7506 0000 000
GERINCOSZLOP

+ = Kivitel (6) jobb, (7) bal

Nem eredeti Bauerfeind pótalkatrészek használata esetén a teljes termékre vonatkozó
garancia érvényét veszti annál a terméknél, amelynél a pótalkatrészt használják.

JELMAGYARÁZAT

Hatszögkulcs (imbuszkulcs)

Torx

Olló

Villáskulcs 16
(a MOS kulcsai)

szükséges
választható
a szállított termék részét képezi

1,5

2,5

3

15

20

40

CaligaLoc3

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

A BAUERFEIND ORTÉZISEK
ADAPTÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

Spinova Stabi Classic / Unload
Spinova Support Plus / Unload Plus
Spinova Immo / Immo Plus
TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

Spinova Osteo
SofTec Lumbo3
SofTec Dorso1, 2
GenuTrain S Pro3
SecuTec Genu részben összeszerelt1
SecuTec OA1
SecuTec OA részben összeszerelt 1
MOS Genu1

EGYEDI MÉRETEK

SofTec OA3
SofTec Coxa
CoxaTrain
OmoLoc
SecuTec Omo
1

(választható)
hajlítószerszám

2

további szerszámok, például pukfűrész
vagy hasonló a keret lerövidítéséhez,
szerszámok (kalapács vagy hasonló)
a beütős anyák beveréséhez /
bepréseléséhez szükségesek

3

(választható)
hőlégfúvó

116

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK
A HÉTKÖZNAPOK TÖKÉLETES
KIEGÉSZÍTŐJE

01

02

01

03

LÁB & BOKAÍZÜLET

117

01 Felhúzást segítő zsák bandázsokhoz
140 0222 0050 000
TÉRD & COMB

A szilikonbevonatú, poliamidból készült,
szabványos méretű felhúzást segítő
zsákkal időt és erőt takarít meg a
bokaízület Train-bandázsa és a
ManuTrain csuklóbandázs felhelyezése
során.
02 Mosóháló 180 ml
10 darab display-ben: 262 6230 0000 000
Darab: 262 6200 0000 000

04

04

04

04

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

03 Mosószer
6 darab display-ben: 262 4230 0000 000
Darab: 262 4200 0000 000

GERINCOSZLOP

Biztonságos védelem a gépi mosás
során: A tartós és különösen ﬁnom hálós
anyagból készült cipzáras háló segít a
ruhaneműk szétválogatásában, és
megbízhatóan védi az Ön bandázsait és
kompressziós harisnyáit.

A mosószer különösen kíméletesen
tisztítja a kompressziós termékeket.
A speciális hatóanyagok ápolják az
érzékeny kötéseket a napi mosás során.
Használatával a termék megőrzi alakját,
színét, és kellemes tapintású.

Tipp: Először húzza át a próbaharisnyát
a termék belső részén, és hajtsa át a
felső és az alsó széleket a terméken.
Ezután húzza fel mindkettőt egyszerre.

EGYEDI MÉRETEK

A termékek hatásait leginkább akkor
tapasztalhatják meg az ügyfelei, ha
felpróbálják azokat. Arra kérjük Önöket,
hogy az ügyfelek és a termék védelme
érdekében a felpróbálás során
használják a próbaharisnyát.
A próbaharisnya univerzális méretű,
így minden méretre megfelelő.

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

04 Higiénikus próbaharisnya
bandázs / ortézis próbájához
191 0006 0001 020

118

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

GERINCOSZLOP

TÉRD & COMB

LÁB & BOKAÍZÜLET

EGYEDI
MÉRETEK

EGYEDI MÉRETEK
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Lehetőleg reggel végezze el a méréseket azoknál
a személyeknél, akik fokozottan hajlamosak
ödémaképződésre.
Kajal vagy más bőrbarát toll segítségével jelölje
be a hosszméreteket a bőrön, hogy a kerületi
méretek mérése biztonságos és reprodukálható
legyen.
Mindkét oldal kezelése esetén, az oldalakat
egyenként le kell mérni.
Méréskor ne fejtsen ki húzóhatást.
Mérést követően ellenőrizze, hogy az összes
szükséges hossz- és kerületi méretet
megadta-e.

GenuTrain P3

Für falsche Maßangaben
haftet der Besteller.
werden nicht zurückgenom
Maßanfertigungen
men.

Stempel

Kunden-Nr.
Unterschrift

Az egyes megrendelőlapokat az alábbi linkről bármikor letöltheti:
experts.bauerfeind.com/downloads

Mérje meg a méretvételi lapokon megadott
összes értéket - a méretre gyártott termékek
pontos illeszkedése csak akkor lehetséges, ha az
összes adat a rendelkezésre áll.

Térd
A méréseket 30 °-os
lábállásban, állva végezzük,
amennyiben a testi adottságok
ezt lehetővé teszik.
Az összes mérést csak akkor
lehet elvégezni, ha nem fedi
ruha a lábat.
Amennyiben az ügyfélnek
gyengék a kötőszövetei,
bőrlebenyei stb. vannak, egy
vékony harisnyanadrág felvétele
egyszerűbbé teheti a mérési
folyamatot.
A mérést a láb oldalán
végezzük, a térdkalács
közepétől kiindulva.
A terméktől függően be kell
tartani a kerületi méretek
minimális hosszát.
Amennyiben a comb kerülete
nagyobb, mint 60 cm, javasolt
rögzítőszalagot használni a
bandázshoz.

Láb
A hosszméréseket állva
végezzük, amennyiben a testi
adottságok ezt lehetővé teszik.
A láb hosszát kívülről, a
saroktól kiindulva, a kisujj
alapízületig mérjük.

muskulös

Körpergröße
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Az orvosi segédeszközök csak akkor működhetnek 100%-osan, ha pontosan
illeszkednek. Ennek feltétele a releváns testméretek pontos meghatározása.
Ezért különféle megrendelőlapokat fejlesztettünk ki az egyedi méretű
termékek számára, melyek segítségével gyorsan és egyszerűen
megrendelheti a kívánt Bauerfeind terméket a megfelelő kivitelben.
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A HELYES MÉRETVÉTEL
A MEGFELELŐ
KEZELÉS SIKERESSÉGE
ÉRDEKÉBEN
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MEGRENDELŐLAP
LÁB & BOKAÍZÜLET

GenuTrain®

Megrendelés
Hossz

Térd
jobbra

balra
bézs

f1

e – f1

Szín
titán

f

e–f

Extrák*
Rögzítőszalag (+5 cm a hosszúsághoz)
Tépőzár
felül **

e

d

e–c

c
b

e–d

e

Adatok a betegre vonatkozóan***
férﬁ
nő
túlsúlyos

izmos

Kor

Testméret

e – be
* emelt áras
** nem lehet rögzítőszalaggal kombinálni; nem körkörös
*** választható, kérjük, hogy a pontos illeszkedés érdekében adja
meg az anatómiai sajátosságokat

f1

Comb A kerületet legalább 14 cm-rel a térdközép (e) fölött kell
mérni. Ha az f1 -nél mért kerület több, mint 47 cm, akkor mindenképp feljebb kell mérni úgy, hogy legalább e – f1 = 17 cm legyen.
(infó: hossz e – f1 sorozat = 19 cm)

f

A comb kezdete (körülbelül az e és f1 között)

e

Térd közepe

d

Legvékonyabb rész a térd alatt (kb. 5 – 6 cm-rel az e alatt)

c

A lábszár (legnagyobb) kerülete

be

A bandázs alsó széle
hossz e – be min. 12 cm (infó: hossz e – be sorozat = 13 cm)

Megjegyzések:
• Enyhe ﬂexióban (30°) kell mérni.
• A hosszmérést a láb külső oldalán kell elvégezni. Az e – f1 közötti
távolság nem lehet kisebb, mint az e – be közötti távolság.
• A f1 > 60 cm nagyságú kerülettől javasolt a szilikonos rögzítő pánt
használata.

A méretek hibás megadásáért a megrendelő a felelős.
A méretre gyártott termékeket nem vesszük vissza.

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

A pontos kezeléshez feltétlenül szükséges az összes adat
megadása.

Pecsét

Ügyfélszám
Aláírás
Kelt

experts.bauerfeind.com/downloads

EGYEDI MÉRETEK

Kerület

GERINCOSZLOP

Árajánlat

(pl.: páciens neve,
páciens kódja)

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Ügyfél

TÉRD & COMB

Fax 0036 1 239-2380
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MEGRENDELŐLAP

GenuTrain® P3

Fax 0036 1 239-2380

Ügyfél
(pl.: páciens neve)

Árajánlat

short (kb. < 170 cm testmagasság)

Megrendelés

Kerületek

Hosszméretek

Térd
jobbra

balra

f1

e – f1 = 18 cm

Szín
titán

bézs

f

e–f

A korrekciós húzóhatás helye
Standard (laterális)
Eltérő (mediális)
Kiegészítők*
Rögzítőszalag (+5 cm a hosszúsághoz)

e

Adatok a betegre vonatkozóan**
férﬁ
nő
túlsúlyos

d

e–d

c

e–c

be

e – be= 15 cm

Kor:

izmos
Testmagasság:

cm

* emelt áras - kérjük, vegye ﬁgyelembe a kiegészítő hosszúságot a
beteg mérésekor
** választható, kérjük, hogy a pontos illeszkedés érdekében adja meg
az anatómiai sajátosságokat

A méretek hibás megadásáért a megrendelő a felelős.
A méretre gyártott termékeket nem vesszük vissza.

long (kb. > 170 cm testmagasság)
Kerületek

Hosszméretek

f1

e – f1 = 22 cm

f

e–f

A pontos kezeléshez feltétlenül szükséges az
összes adat megadása.
f1
f
e
d
c
be

Comb / a bandázs felső széle
A comb kezdete (körülbelül az e és f1 között)
Térd közepe
A térd alatti legvékonyabb rész, kb. 5 – 6 cm
A lábszár (legnagyobb) kerülete
A bandázs alsó széle

e

d

e–d

c

e–c

be

e – be = 17 cm

Ügyfélszám

Megjegyzések:

Kérjük, vegye figyelembe:

• Állva, enyhe ﬂexióban
(30°) mérve
• A hosszméreteket a láb
külső részén vegye fel

• min. kerület f1
• min. kerület f
• min. kerület e
• min. kerület be

experts.bauerfeind.com/downloads

Pecsét

= 39 cm
= 37 cm
= 30 cm
= 28 cm

Aláírás
Kelt

123

MEGRENDELŐLAP
LÁB & BOKAÍZÜLET

GenuTrain® S

Fax 0036 1 239-2380

Ügyfél
(pl.: páciens neve,
páciens kódja)

short: e – f1 = 18 cm
long: e – f1 = 21 cm

f

e–f

jobbra

rövid / short
(a bandázs hossza a combon [e – f1] = 18 cm)
hosszú / long
(a bandázs hossza a combon [e – f1] = 21 cm)

e

e–d

c

e–c

be

e – be = 18 cm

A pontos kezeléshez feltétlenül szükséges az összes adat
megadása.
f1

Térd
balra

Extrák*
Rögzítőszalag (5 cm a hosszúsághoz)
Adatok a betegre vonatkozóan**
férﬁ
nő
túlsúlyos

izmos

Kor

Testméret

* emelt áras - kérjük, vegye ﬁgyelembe a kiegészítő hosszúságot a
beteg mérésekor
** választható, kérjük, hogy a pontos illeszkedés érdekében adja
meg az anatómiai sajátosságokat

GERINCOSZLOP

f1

d

Megrendelés

Hossz

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Kerület

TÉRD & COMB

Árajánlat

A méretek hibás megadásáért a megrendelő a felelős.
A méretre gyártott termékeket nem vesszük vissza.

Comb

A comb kezdete

e

Térd közepe

d

Legvékonyabb rész a térd alatt

c

A lábszár legnagyobb kerülete: a kerületet legalább 12 cm-rel a
térdközép (e) alatt kell mérni.

be

A lábszár kerülete 18 cm-rel a térdközép (e) alatt

Megjegyzések:
• Méretre gyártás csak titán színben.
• Enyhe ﬂexióban (30°) kell mérni.
• A hosszmérést a láb külső oldalán kell elvégezni.
• Az egyes betegek méreteitől függ, hogy a short / long változatot válasszuk
180 cm-es testmagasság felett a long-változat az ajánlott.
• A kezeléshez a következő, minimális méretekre van szükség:
f (14 cm-rel a térd felett): legalább 38 cm
e (térdközép): legalább 32,5 cm
c (12 cm-rel a térd alatt): legalább 28 cm

Pecsét

Ügyfélszám
Aláírás
Kelt

experts.bauerfeind.com/downloads

EGYEDI MÉRETEK

f

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

rövid / short-változat: a kerületet legalább 18 cm-rel a térdközép (e) fölött kell mérni.
hosszú / long-változat: a kerületet legalább 21 cm-rel a térdközép (e) fölött kell mérni.
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MEGRENDELŐLAP

GenuTrain® S Pro

Fax 0036 1 239-2380

Ügyfél
(pl.: páciens neve,
páciens kódja)

Árajánlat
Kerület

f1

short: e – f1 = 18 cm
long: e – f1 = 21 cm

f

e–f

e–d

c

e–c

be

e – be = 18 cm

A pontos kezeléshez feltétlenül szükséges az összes adat
megadása.
f1

Térd
balra

rövid / short
(a bandázs hossza a combon [e – f1] = 18 cm)

Extrák*
Rögzítőszalag (5 cm a hosszúsághoz)
Adatok a betegre vonatkozóan***
férﬁ
nő
túlsúlyos

izmos

Kor

Testméret

* emelt áras - kérjük, vegye ﬁgyelembe a kiegészítő hosszúságot a
beteg mérésekor
** választható, kérjük, hogy a pontos illeszkedés érdekében adja
meg az anatómiai sajátosságokat
A méretek hibás megadásáért a megrendelő a felelős.
A méretre gyártott termékeket nem vesszük vissza.

Comb
rövid /short-változat: a kerületet legalább 18 cm-rel a térdközép (e) fölött kell mérni.
hosszú / long-változat: a kerületet legalább 21 cm-rel a térdközép (e) fölött kell mérni.

f

A comb kezdete

e

Térd közepe

d

Legvékonyabb rész a térd alatt

c

A lábszár legnagyobb kerülete: a kerületet legalább 12 cm-rel a
térdközép (e) alatt kell mérni.

be

A lábszár kerülete 18 cm-rel a térdközép (e) alatt

Megjegyzések:
• Méretre gyártás csak titán színben.
• Enyhe ﬂexióban (30°) kell mérni.
• A hosszmérést a láb külső oldalán kell elvégezni.
• Az egyes betegek méreteitől függ, hogy a short / long változatot válasszuk
180 cm-es testmagasság felett a long-változat az ajánlott.
• A kezeléshez a következő, minimális méretekre van szükség:
f (14 cm-rel a térd felett): legalább 38 cm
e (térdközép): legalább 32,5 cm
c (12 cm-rel a térd alatt): legalább 28 cm

Pecsét

Ügyfélszám
Aláírás
Kelt

experts.bauerfeind.com/downloads

jobbra

hosszú / long
(a bandázs hossza a combon [e – f1] = 21 cm)

e

d

Megrendelés

Hossz
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MalleoTrain®

Ügyfél

Árajánlat

(pl.: páciens neve,
páciens kódja)

Megrendelés

Kerület

Hossz

b

A–b

b

A–b

Szín
titán

bézs

1

A–a
(Lábhossz)

A

Extrák*
Tépőzár
Adatok a betegre vonatkozóan**
férﬁ
nő
túlsúlyos

izmos

Kor

Testméret

* emelt áras
** választható, kérjük, hogy a pontos illeszkedés érdekében adja
meg az anatómiai sajátosságokat
A méretek hibás megadásáért a megrendelő a felelős.
A méretre gyártott termékeket nem vesszük vissza.

GERINCOSZLOP

h
a

balra

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

1

Láb
jobbra

TÉRD & COMB

Fax 0036 1 239-2380

b1

A vádli kezdete: a kerületet legalább 16 cm-rel a sarok (e)
fölött kell mérni.

b

A boka feletti legkeskenyebb kerület

h

Rüszt (a rüszt körkörös mérete a sarkon át mérve)

a

A kislábujj alapperci ízülete mögött mért kerület

A

Sarok

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

A pontos kezeléshez feltétlenül szükséges az összes adat
megadása.

A – a Lábhossz lábujjak nélkül (a külső lábélen mérve)

Ügyfélszám
Aláírás
Kelt

experts.bauerfeind.com/downloads

EGYEDI MÉRETEK

Pecsét
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Fax 0036 1 239-2380

Ügyfél

Árajánlat

(pl.: páciens neve,
páciens kódja)

Megrendelés

Kerület

Hossz

f1

e – f1

f

e–f

e

Kar
jobbra

balra

Szín
titán

bézs

Extrák*
Rögzítőszalag (+3 cm a hosszúsághoz)
Tépőzár
felül **

alul

Adatok a betegre vonatkozóan***
férﬁ
nő

d

e–d

c

e–c

túlsúlyos

izmos

Kor

Testméret

* emelt áras
** nem lehet rögzítőszalaggal kombinálni; nem körkörös
*** választható, kérjük, hogy a pontos illeszkedés érdekében adja
meg az anatómiai sajátosságokat

A pontos kezeléshez feltétlenül szükséges az összes adat
megadása.
f1

Felkar: a kerületet legalább 10 cm-rel a könyökhajlat (e) fölött
kell mérni.

f

Felkar kezdete

e

Könyökhajlat

d

Az alkar izomzatának a közepe

c

Izomeredés: a kerületet legalább 12 cm-rel a könyökhajlat (e)
alatt kell mérni.

Megjegyzések:
• Enyhe ﬂexióban (30°) kell mérni.
• A hosszmérést a kar belső oldalán kell elvégezni.
A hosszmérések meghatározásának kiindulópontja a
könyökhajlat (e).

A méretek hibás megadásáért a megrendelő a felelős.
A méretre gyártott termékeket nem vesszük vissza.

Pecsét

Ügyfélszám
Aláírás
Kelt

experts.bauerfeind.com/downloads

Cikkszám

EGYEDI MÉRETEK

KÉZ, KÖNYÖK & VÁLL

Termék

Szállítási cím (amennyiben eltér)

TARTOZÉKOK &
PÓTALKATRÉSZEK

Hivatkozunk az értékesítési és szállítási feltételekre.

Megjegyzések

Cég (pecsét)

fekete

Változat

Kivitel

bézs

GERINCOSZLOP

titán

Szín

Aláírás

Dolgozó

jobb

TÉRD & COMB

short long

bal

0

1

2

4

5

LÁB & BOKAÍZÜLET

3

Méret
6

7

Fax 0036 1 239-2380

Kapcsolattartó
Kelt

MEGRENDELŐLAP

Ügyfélszám
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JOGI NYILATKOZAT:
A katalógusban szereplő valamennyi információ a nyomtatás időpontjában érvényes. Ez a katalógus
– a leírástól függően – első áttekintést nyújt a szakterületről, és kiválasztott orvosi diagnózisra / kezelési
lehetőségekre tesz javaslatot. Bár a leírások tudományosan megalapozottak, azok nem teljeskörűek
és nem tartalmazzák az összes szükséges információt. A katalógus / vagy annak – kivonatosan is –
online bemutatása, különösen a diagnosztikára és a kezelési formákra vonatkozó valamennyi tartalom
(szövegek, képek, graﬁkák stb.) az orvos és a szakszemélyzet által kiválasztandó kezelés nem kötelező
érvényű támogatásaként értelmezendő. Ez a katalógus nem helyettesíti a szükséges személyes
anamnézist és annak szakszerű átfogó értékelését orvos / megfelelően képzett és képzett
szakszemélyzet által, beleértve a már folyamatban lévő kezeléseket is.
A katalógus kizárólag egészségügyi szakembereknek készült. A katalógus használata nem
szakmabelieknek és különösen betegeknek nem javasolt.
Kérdéses esetekben, kérjen további szakmai tanácsot, mi is szívesen állunk rendelkezésére.

A BAUERFEIND AG ÁLTALI ÉRTÉKESÍTÉSRE ÉS
SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Árak
A megadott árak euróban feltüntetett nettó gyártelepi árak, és nem tartalmaznak
áfát.
Szállítás
A szállítás a vevő költségére és kockázatára történik, még akkor is, ha nem a vevő
viseli a szállítási költségeket. A minket vagy szállítóinkat érintő, működéssel
kapcsolatos elakadások, a megfelelő személyzet hiánya, a sztrájk, az áramkimaradás
és a vis maior esetek a szállítás meghosszabbodását eredményezhetik, és a zavar
idejére mentesítenek minket a szállítási kötelezettség alól.
Szállítási költségek
Szállítási díjunk 7,00 EUR átalánydíj 50,00 EUR nettó megrendelési összértékig és
4,00 EUR átalánydíj 200,00 EUR nettó megrendelési összértékig. Ha a megrendelés
egyedileg készített árukat tartalmaz, nem számítunk fel szállítási költséget. A
speciális szállítási követelményekre külön díjat számítunk fel.
Visszáru
A szavatossági időn túli visszárut csak előzetes tanácsadásunk és jóváhagyásunk
után fogadjuk el, feltéve, hogy az eredeti szállítási dokumentumok benyújtásra
kerülnek, és feltételezve, hogy a visszaküldött áruk jó állapotban vannak. Fenntartjuk
a jogot, hogy megtagadjuk a visszaküldött szállítmány átvételét. Amennyiben a
visszárura nem terjed ki szavatosság, a visszárukezelésre díjat számítunk fel. A
kézbesítés dátumától számított egy hónapon belül visszaküldött áruk esetében ez a
díj 10,00 EUR minden egyes visszaküldött küldemény után. A kézbesítés dátumától
számított egy hónapon túli visszáruk esetén a kezelési díj a megrendelés nettó
értékének 20 százaléka vagy segédeszközönként és egységenként legfeljebb 25,00
EUR, a kézbesítés dátumától számított hat és tizenkét hónapon belüli visszáruk
esetén a díj a megrendelés nettó értékének 40 százaléka vagy segédeszközönként és
egységenként maximum 50,00 EUR.
A szavatossági időszakon kívül vagy a kézbesítési dátumot követő 12 hónapot
meghaladóan visszaküldött árukat nem vesszük át. Az egyedileg készített áruk nem
visszaküldhetők.
Kifizetések
Amennyiben a felek előzetesen és írásban egyénileg másképp nem állapodnak meg,
a kiﬁzetések a szállítást követően haladéktalanul esedékesek. Közvetlen terhelés
révén teljesített kiﬁzetések esetén 4 százalékos, a számlázás dátumától számított
10 napon belül teljesített kiﬁzetések esetén 3 százalékos kedvezményt nyújtunk. A
kiﬁzetési idő egyéb esetekben nettó 30 nap. A vevő akkor minősül késedelembe
esettnek, ha a számlázás dátuma óta 30 nap eltelt. Ettől kezdve minden további
szállítás előzetes kiﬁzetés mellett történik. Attól kezdve, hogy a kiﬁzetés késedelmes,
késedelmi kamatot számítunk fel, amelynek a mértéke a mindenkori alapkamat
feletti nyolc százalék. A csekken, banki kötelezvényen stb. keresztüli kiﬁzetések
akkor minősülnek teljesítettnek, amikor az összeg jóváírásra kerül a számlánkon.
Tulajdonjog megőrzése
Minden leszállított árun fenntartjuk a tulajdonjogunkat, amíg a vevő ki nem ﬁzetett
minden hátralévő összeget, amely a velünk fennálló üzleti kapcsolat szerint
esedékes. A tulajdonjog fenntartása arányosan alkalmazandó a feldolgozott vagy
egyéb módon módosított árukra. Ha az áruk eladására kerül sor, minden, harmadik
felekkel szembeni követelés ránk ruházottnak minősül feltétel nélkül, a számunkra
ﬁzetendő teljes összeg erejéig.
Az átruházás sérelme nélkül a vevő jogosult arra, hogy behajtsa ezeket az összegeket.
Az összegek behajtásához való jogunkat nem érinti az előző rendelkezés,
mindazonáltal vállaljuk, hogy tartózkodunk a behajtástól, kivéve, ha a vevő
késedelembe esik a ﬁzetéssel. Ha a vevő késedelembe esik a ﬁzetéssel, kérhetjük,
hogy ossza meg velünk az átruházott követeléseket és az adósok nevét, valamint
adjon meg az adósság behajtásához szükséges minden információt, bocsássa
rendelkezésre az összes szükséges dokumentumot, és tájékoztassa az adósokat

(harmadik feleket) az átruházásról. A vevő nem jogosult arra, hogy eladja, zálogba
adja vagy biztosítékként átruházza az árukat. A zálogot, a lefoglalást vagy harmadik
felek általi bármilyen egyéb rendelkezést haladéktalanul közölnie kell a vevőnek
velünk, és a jogaink védelméhez szükséges minden információt és dokumentumot a
rendelkezésünkre kell bocsátania. Vállaljuk, hogy a vevő kérésére feloldunk
bármilyen biztosítékot, amely több mint 20 százalékkal meghaladja a biztosított, ki
nem elégített követelést.
Panaszok
A nyilvánvaló hibákkal kapcsolatos szavatossági panaszok semmisek, ha nem
kapunk haladéktalanul írásos értesítést ezekről a panaszokról a német kereskedelmi
törvénykönyv 377. szakaszával összhangban. A szavatossági követelések a
megvásárolt áruk kézbesítésétől számított egy év elteltével elévülnek. Ha a
segédeszköz hibás, saját döntésünk szerint új terméket kézbesítünk vagy megjavítjuk
a hibás terméket. Higiéniai okokból a javításokra kizárólag olyan segédeszközök
esetében kerül sor, amelyek meg lettek tisztítva vagy teljes mértékben higiénikusak.
A nem megtisztított áruk kézhezvételekor fenntartjuk a jogot, hogy megfelelő
összeget követeljünk a további munka után. Az ügyfél nem kérhet árcsökkentést, és
nem állhat el a szerződéstől, feltéve, hogy az utólagos teljesítménnyel kapcsolatos
kötelezettségünket teljesítjük, különös tekintettel a hibák javítására vagy az áruk
hibamentes kézbesítésére, kivéve, ha utólagos teljesítésre irányuló törekvéseink
kudarcot vallottak. A rendes elhasználódás, túlhasználat, nem megfelelő használat,
hanyagság vagy a használati útmutatónak nem megfelelő használat okozta hibákra
a szavatosság nem terjed ki.
Felelősség
Kártérítési felelősségünk ki van zárva, kivéve, ha a részünkről, illetve képviselőink
vagy megbízottjaink részéről súlyos hanyagság vagy szándékos magatartás áll fenn.
Ez a felelősségkorlátozás nem alkalmazandó halálesetre, testi sérülésre vagy
egészségromlásra, illetve a lényeges szerződéses kötelezettségeink megszegésére.
Illetékesség helye
A kézbesítés teljesítésének helye a vállalatunk központja. Az üzleti kapcsolatunkból
eredő minden vita esetében az illetékesség helye Gera, Németország.
Érvényességi záradék
Amennyiben az értékesítésre és szállításra vonatkozó általános szerződési feltételek
valamely rendelkezése érvénytelen vagy azzá válik, ez nem érinti a fennmaradó
rendelkezések érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést olyan érvényes
rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a lehető leghívebben tükrözi a felek eredeti
gazdasági szándékát.
Adatvédelmi záradék / a beszélgetések felvétele
Minőségi és egyéb okokból felvesszük a vevő és a munkatársaink közötti
hívásokat, továbbá rögzítjük a faxokat, e-maileket és leveleket. Minden felvétel
olyan jogi követelményeket szolgál, amelyeknek meg kell felelniük a
megrendelt egészségügyi segédeszközöknek. A felvételek a jogi előírásokkal
összhangban automatikusan törlődnek. A felvett adatokat nem osztjuk meg
harmadik felekkel, amennyiben ezt nem írja elő bírósági határozat, illetve nem
kéri helyi adóügyi vagy egészségügyi hatóság. A vevő ezúton hozzájárul az
ilyen felvételek készítésébe.
Kérjük, a Bauerfeind AG általános adatvédelmi szabályzatának legutóbbi
verziójával kapcsolatos további információkért látogasson el a
www.bauerfeind.de/ds oldalra.
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