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Suojakypärä Cranial

Käyttöaiheet
•

Aivovauriot

•

Huimaus ja kaatumisherkkyys.

Ominaisuudet
•

Kypärä on valmistettu hengittävästä ja kevyestä materiaalista.

•

Kypärän sisäpinta on pehmeää froteeta ja ulkopinta kennomaista, kestävää
keinokuitua.

•

Aikuisten ja lasten mallit.

•

Värit musta, vihreä ja vaaleanpunainen.
Koko cm 		

Tilauskoodi

Aikuisten koot

46 48 50 52 54 56 58 60

H100*/KOKO

Lasten koot

40 42 44 			

OPH101/KOKO

*0 = musta, *1 =vihreä, *2 =vaaleanpunainen
lasten malli vain vihreä

Kaulatuki Orliman
Käyttöaiheet
•

Kaularangan sairaudet.

Ominaisuudet
•

Anatomisesti muotoiltu napakka kaulatuki.

•

Materiaali polyuretaania, päällinen 100% puuvillaa, kiinnitys Velcron tarralla.

•

Saatavilla eri pituisina ja korkuisina.

•

Aikuisten ja lasten mallit.

Koko			

Tuen korkeus 8cm

S

Aikuisten koot
Lasten koot

M

L

29-34 35-40
23-28

XL
41-46

29-34		

Tilauskoodi
CC2108/KOKO
CC2106/KOKO

Tuen korkeus 6cm
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ManuTrain®

Käyttöaiheet

Ranteen aktiivituki

•

Leikkauksen jälkeinen hoito.

•

Nivelrikko

•

Vamman jälkeinen hoito.

•

Tenosynoviitti

•

Krooniset, vamman tai leikkauksen jälkeiset ärsytystilat.

Toimintatapa
•

Uusi neuloskonsepti: anatomisesti muotoiltu hengittävä ja kosteutta
haihduttava tuki, joka puristaa tehokkaasti ja on erittäin mukava käyttää.

•

ManuTrain® on aktiivituki.

•

Kämmenpuolen muotoiltavan muovilastan avulla käden funktionaalinen
säätö on mahdollista eri käyttöaiheissa.

•

Ylimääräinen tarranauhahihna tehostaa kämmenpuolen tuen stabiloivaa
vaikutusta.

•

Tukipelotit lievittävät hermoihin ja verisuoniin kohdistuvaa painetta.
Oikean ja vasemman käden mallit.

Koko			
Ranteen ympärys cm

1
14-15

2
15-16

3

4

5

6

Tilauskoodi

16-17

17-18

18-19

19-20

110515030*0+0°

*7 = musta, *8 = titaani, +6 = oikea, +7 = vasen, °= koko

ManuLoc®

Käyttöaiheet
•

Leikkausta edeltävät ja jälkeiset ärsytystilat.

•

Vammanjälkeinen hoito.

•

Rannekanavaoireyhtymän lievä muoto.

•

Tenosynoviitti

Ranteen immobilisoiva, vakauttava ortoosi

Toimintatapa
•

ManuLoc® on ranteen immobilisaatioon tarkoitettu vakauttava tuki.

•

Anatomisesti muotoiltu alumiinikiskot stabiloivat ranteen toiminnalliseen
asentoon.

•

Sopii molempiin käsiin.

Koko			
Ranteen ympärys cm

0
12-15

1

2

14-19 18-23

°= koko

Tilauskoodi
1205340208000°
Alumiinikiskot
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RhizoLoc®

Käyttöaiheet

Peukalon satulaniveltä ja peukalon
tyviniveltä vakauttava ortoosi.

•

Leikkauksen jälkeen.

•

Vamman jälkeen.

•

Peukalon nivelrikko.

•

Peukalon tyvinivelen sivuristisiteen vammat, esim. hiihtäjän peukalo.

•

Degeneratiiviset ärsytystilat.

Toimintatapa
•

RhizoLoc® on vakauttava tuki.

•

Yksilöllisesti muotoiltava alumiinikaari varmistaa erinomaisen stabiiliuden.

•

Peukalon tarranauhalla säädetään peukalon tyvinivelen sallittu liikerata.

Koko			

1

2

Tilauskoodi

Ranteen ympärys cm

12,5-16

16-20

12053300080+0°

Peukalon ympärys cm

5-7

6,5-9

12053300080+0°

+6 = oikea, +7 = vasen, °= koko

Rannetuki Manutec

Käyttöaiheet
•

Ranteen immobilisointi.

•

Nivelrikko

•

Leikkauksen tai trauman jälkihoito.

pitkä malli

Ominaisuudet
•

Valmistettu napakasta, hengittävästä materiaalista.

•

Irrotettava alumiinilasta.

•

Tukevat solkikiinnitykset Velcro-tarroilla.

•

Vasemman ja oikean käden mallit.

Tuen pituus 21 cm
Koko			
Ranteen ympärys cm

S/1

M/2

L/3

XL/4

12-15

15-17

17-19

19-21

*D = oikea, I = vasen

5

Tilauskoodi
MF-*61 /KOKO

Peukalotuki Manutec

Käyttöaiheet

pitkä ja lyhyt malli

•

Peukalon immobilisointi.

•

Nivelrikko

•

Leikkauksen tai trauman jälkihoito.

Ominaisuudet
•

Saatavilla lyhyt ja pitkä malli.

•

Valmistettu napakasta, hengittävästä materiaalista.

•

Peukaloa tukeva alumiinilasta.

•

Tukevat solkikiinnitykset Velcron tarroilla.

•

Vasemman ja oikean käden mallit.

Tuen pituus 13 cm

Tuen pituus 21 cm

Lyhyt malli koko
Ranteenympärys cm

S/1

M/2

L/3

12-15 15-17 17-19

XL/4

Tilauskoodi

19-21

MP-*72/KOKO

*D = oikea, I = vasen

Pitkä malli koko
Ranteenympärys cm

S/1
12-15

M/2

L/3

15-17 17-19

XL/4

Tilauskoodi

19-21

MFP-*81 /KOKO

*D = oikea, I = vasen
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Ranteen tukilasta
Malleable

Käyttöaiheet
•

Ranteen immobilisointi.

•

Reuman aiheuttamien asentojen oikaisu ja ennaltaehkäisy.

•

Kivun lievitys.

•

Rannekanavaoireyhtymä.

•

Neurologiset sairaudet.

Ominaisuudet
•

Froteepäällysteinen kevyt alumiinilasta.

•

Lasta on säädettävissä eri asentoihin.

•

Velcron tarrakiinnitykset.

•

Vasemmalle ja oikealle kädelle omat mallit.

Lyhyt malli koko

S/1

M/2

L/3

Tilauskoodi

Ranteenympärys cm

5-7

7-9

9-11

OM61 01 */KOKO

31,5

34

36,5

Tuen pituus
*D = oikea, I = vasen

Epitec Fix
tenniskyynärpäätuki

Käyttöaiheet
•

Tennis- ja golfkyynärpäävaivat.

•

Urheilu- ja työperäisten vammojen ennaltaehkäisy.

Ominaisuudet
•

Valmistettu laadukkaasta materiaalista.

•

Viskoelastinen pelotti hieroo ja puristaa.

•

Tukeva solkikiinnitys Velcron tarralla.

•

Yksi koko sopii kaikille.

•

Väri harmaa.

Yksi koko

Tilauskoodi
EP-21G
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EpiTrain®

Käyttöaiheet

Kohdistetun puristuksen mahdollistava
kyynärpäätuki.

•

Nivelrikko

•

Leikkauksen jälkeiset ärsytystilat.

•

Vamman jälkeen.

•

Olkaluun sivunastan tulehdus.

•

Tendomyopatia

•

Epikondyliitti

Toimintatapa
•

Anatomisesti neulottu, erityisen joustava, hengittävä ja kosteutta siirtävä
elastinen tuki.

•

Säädetty puristus lievittää kipua ja vähentää lihaskramppia.

•

Muotoiltu pelotti aikaansaa ajoittaista puristusta, mikä parantaa aineenvaihduntaa värttinä- ja kyynärluu alueilla.

Koko

0

1

Ympärys cm 17-19 19-21

2

3

21-23

23-25

4

5

6

25-27 27-29 29-31

Tilauskoodi
110616030*000°

*7 = musta, *8 = titaani, °= koko

EpiPoint®

Käyttöaiheet
•

Olkaluun sivunastan tulehdus.

•

Krooninen tai uusiutuva epikondyliitti.

Vakauttava ortoosi tenniskyynärpään hoitoa varten.

Toimintatapa
•

EpiPoint® on vakauttava tuki.

•

Elastisen nauhan ansiosta painetta voidaan säätää portaattomasti.

•

Punainen varoitusalue säädettävässä nauhassa on merkkinä siitä, että
tuki on asetettu liian tiukaksi.

•

Vain yksi koko.

•

Koska pelottia voidaan kääntää, EpiPointⓇ-tukea voidaan pitää joko
oikeassa tai vasemmassa käsivarressa.

Saatavilla vain yhtä kokoa
Ympärys cm

Tilauskoodi
22,5-33

12063501080000
Pelotti
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Elastinen rannelenkki

Käyttöaiheet
•

Tendiniitti

•

Rannevammojen ehkäisy.

Ominaisuudet
•

Tuki on valmistettu hengittävästä ja elastisesta materiaalista.

•

Yksi koko sopii kaikille, väri beige.

Tilauskoodi
TN-261

Elastinen rannetuki

Käyttöaiheet
•

Tendiniitti, nivelrikko, niveltulehdus.

•

Urheilu- ja työperäisten vammojen ehkäisy.

Ominaisuudet
•

Tuki on valmistettu hengittävästä ja elastisesta materiaalista.

•

Useita kokoja, väri beige.

Koko
Ranteenympärys cm

S/1

M/2

L/3

Tilauskoodi

15-18

18-21

21-24

TN-260/KOKO

Elastinen kyynärpäätuki

Käyttöaiheet
•

Lateraalinen epikondyliitti

•

Tendiniitti, nivelrikko, niveltulehdus.

•

Urheilu- ja työperäisten vammojen ehkäisy.

Ominaisuudet
•

Tuki on valmistettu hengittävästä ja elastisesta materiaalista.

•

Useita kokoja, väri beige.

Koko
Kyynärpään ympärys cm

S/1

M/2

L/3

Tilauskoodi

22-26

26-30

30-34

TN-230/KOKO
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OmoTrain®

Olkanivelen varhaiseen toiminnalliseen
hoitoon tarkoitettu aktiivituki.

Käyttöaiheet
•

Nivelrikko

•

Vamman jälkeiset ärsytystilat.

•

Leikkauksen jälkeiset ärsytystilat.

Toimintatapa
•

OmoTrain® on olkanivelen hoitoon tarkoitettu aktiivituki.

•

Kolmiulotteinen Train-aktiivineulos myötäilee kehoa
ja takaa erinomaisen käyttömukavuuden.

•

Sopii molempiin käsiin.

•

Puristava neulos ja hihnajärjestelmän ohjaus pitävät olkanivelen
keskitetyssä asennossa.

•

Kolmion muotoinen pelotti hieroo olkapään pehmytkudoksia liikkeen
aikana. Tämä parantaa niveltuntoa ja leivittää kipuja.

•

Tuki suojaa niveltä kivuliailta liikkeiltä.

•

Irrotettava kolmion muotoinen pelotti.

Koko
Ympärys cm

1
20-22

2

3

4

5

6

22-24 24-26 26-29 29-32 32-36

°= koko
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7
36-40

Tilauskoodi
1107170108000°

Käsivarren kantoside
Käyttöaiheet
•

Olkapään sublusaatio.

•

Lievät olkapäävammat

Ominaisuudet
•

Tehty hengittävästä ja kennomaisesta materiaalista.

•

Käsivarren korkeus säädettävissä

•

Olkapäällä neopreenipehmuste.

Koko
Käsivarren pituus cm

S/1
<30

M/2

L/3

Tilauskoodi

36

>42

C-42A/KOKO								

Käsivarren kantoside

Käyttöaiheet

vartalokiinnityksellä

•

Tulee olkapäätä ja käsivartta.

•

Estää olkapään laskeutuminen.

Ominaisuudet
•

Tehty hengittävästä ja kennomaisesta materiaalista.

•

Kaksi Velcro tarroin varustettua kiinnitysremmiä, toinen käsivarrelle,
toinen vartalolle.

•

Käsivarren korkeus ja vartalon ympärys säädettävissä.

Koko
Käsivarren pituus cm

S/1
<30

M/2

L/3

Tilauskoodi

36

>42

C-43A/KOKO								
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Kylkituki miehille

Käyttöaiheet
•

Kylkiluiden oireyhtymät.

•

Rintakehän post-operatiivinen hoito.

•

Kylkien tukeminen.

Ominaisuudet
•

Tehty hengittävästä ja elastisesta materiaalista.

•

Helppo pukea ja riisua.

•

Miehille ja naisille omat mallit.

•

Väri beige.

Edestä Takaa
Tuen korkeus

16cm

16cm

Kylkituki naisille

Edestä Takaa
Tuen korkeus

16cm

16cm

Kylkituki miehille
Koko

XXS/1

XS/2

S/3

M/4

L/5

Vartalon ympärys cm
75-83
83-91
91-99
99-107 107-115
									

XL/6
115-125

Tilauskoodi
BE-160/KOKO

Kylkituki naisille
Koko

XXS/1

XS/2

S/3

M/4

L/5

Vartalon ympärys cm
75-83
83-91
91-99
99-107 107-115
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XL/6
115-125

Tilauskoodi
BE-170/KOKO

Napatyrävyö

Käyttöaiheet
•

Navan alueen tyrät.

Ominaisuudet
•

Säädettävä elastinen vyö Velcro-kiinnityksellä.

•

Navan kohdalla tyyny (pelotti) hyvän puristuksen saavuttamiseksi.

Koko
Vyötärön ympärys cm

7

8

9

10

73-83 84-91 92-99 100-107

11

Tilauskoodi

108-120

O-104/KOKO

Nivustyrävyö
Käyttöaiheet
•

Nivusalueen tyrät (oikea ja vasen puoli).

Ominaisuudet
•

Säädettävä elastinen vyö Velcro-kiinnityksellä.

•

Nivusten kohdalla tyyny (pelotti).

•

Säädettävä kiristysremmi haarojen välistä takaa tyynyn paikallaan pysymiseen.

•

Kolme mallia: oikea puoli, vasen puoli sekä kaksipuolinen.

Koko
Vyötärön ympärys cm

7

8

9

70-78 78-86 86-94

10

11

12

94-102

102-110

110-120

Tilauskoodi
Kaksipuolinen:

B-110/KOKO

									

Oikea puoli:

D-111/KOKO

									

Vasen puoli:

I-112/KOKO
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LordoLoc®

Lannerangan vaivoja lievittävä
ja vakauttava ortoosi

Käyttöaiheet
•

Kivut lannerangan alueella.

•

Selkärangan lihasten rappeuma/vajaatoiminta.

Toimintatapa
•

LordoLoc® on kevyt ja vakauttava lannerangan ja lanne-ristiluun ylimenokohdan ortoosi, jolla on lihaksia aktivoivia ja vaivoja lievittäviä ominaisuuksia.

•

Elstinen ja hengittävä tuote mukautuu kehon muotojen mukaisesti. Tuki on
rakenteensa ansiosta erittäin mukava käyttää.

•

Joustavat selän puolella sijaitsevat sisäänrakennetut tuet voidaan sovittaa
oikean tuen aikaansaamiseksi hoidettavalle alueelle.

•

Ortoosin vakauttavaa vaikutusta voidaan säätää elastisten lisäkiristyshihnojen
avulla lisäämällä tai vähentämällä puristusta.

Koko

1

Kehon ympärys cm

2

3

4

5

6

Tilauskoodi

70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 1218500008000°

SacroLoc®

Käyttöaiheet

Stabiloiva ortoosi keventää lantiota
ja SI-niveltä

•

SI-nivelen toimintahäiriöt.

•

Myalgia ja tendinopatia lantion alueella.

•

Lantion instabiliteetti.

•

Symfyysian diastaasi ja irtautuminen.

•

Rakenteellinen instabiliteetti lannenikaman spondylodeesiksen jälkeen.

Toimintatapa
•

Elastisen ja ei-elastisen materiaalin sekä toiminnallisten tarrojen avulla stabilisaatiota
voidaan säätää yksilöllisesti.

•

Anatomisesti muotoiltu tuki sopii hyvin ja on mukava käyttää.

•

Ortoosi on helppo pukea käytännöllisten tarranauhojen ansiosta.

•

Kaksiosainen pelotti parantaa verenkiertoa ligamentteihin ja lihaksiin mikrohieronnan
avulla.
Koko
Lantion ympärys cm

1
70-85

2

3

4

5

85-100 100-115 115-130 130-145
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Tilauskoodi
1208416108000°

Lumbitron®Elite
Lumbosakraalinen tuki

Käyttöaiheet
•

Lumbago (noidannuoli).

•

Lannerangan rappeuma.

•

Atonia ja lihasheikkous.

•

Pre- ja postoperatiivinen hoito.

Ominaisuudet
•

Tehty hengittävästä multiband-materiaalista, joka antaa tasaisen puristuksen.

•

Vahvistettu neljällä teräslastalla alaselän alueella.

•

Etupuolella kaksi joustavaa ja tukevaa tarrakiinnistystä.

•

Tuen selkäpuolella on vaahtotyyny, joka lämmittää ristiselkää.

•

Helppo pukea ja riisua.

•

Kaksi eri korkeutta, väri harmaa.

Edestä Takaa
Tuen korkeus

17cm

26cm

Lumbitron®Elite short
Matala lumbosakraalinen tuki

Edestä Takaa
Tuen korkeus

14cm

21cm

Lumbitron® Elite
Koko

XXS/1

XS/2

S/3

M/4

L/5

XL/6

XXL/7

Vyötärön ympärys cm

63-75

75-83

83-91

91-99

99-107

107-115

115-123

S/1

M/2

L/3

70-90

90-110

110-130

Lumbitron® Elite short
Koko
Vyötärön ympärys cm

Tilauskoodi
LTG-275/KOKO
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Tilauskoodi
LTG-285/KOKO

Evotec®

Käyttöaiheet
•

Lumbago (noidannuoli).

•

Lannerangan rappeuma.

•

Atonia ja lihasheikkous.

•

Pre- ja postoperatiivinen hoito.

•

Välilevytyrä

•

Nivelrikko

•

Spondylolysis

Puolijäykkä selkätuki

Ominaisuudet
•

Elastisen materiaalin ansiosta tasainen puristus.

•

Vahvistettu neljällä teräslastalla alaselän alueella.

•

Etupuolella kaksi joustavaa ja tukevaa tarrakiinnitystä.

•

Tuen selkäpuolella on irrotettava vaahtotyyny, joka lämmittää ristiselkää.

•

Helppo pukea ja riisua.

•

Väri musta.

Edestä Takaa
Tuen korkeus

Koko

XXS/1

XS/2

S/3

M/4

L/5

XL/6

XXL/7

Vyötärön ympärys cm

63-75

75-83

83-91

91-99

99-107

107-115

115-123

16cm

26cm

Tilauskoodi
EV-300/KOKO

Raskaustukivyö

Käyttöaiheet
•

Lumbago (noidannuoli) raskauden aikana.

•

Hyperlordoosin estäminen raskauden viimeisten kuukausien aikana.

Ominaisuudet
•

Elastisen materiaalin ansiosta tasainen puristus.

•

Vahvistettu kahdella teräslastalla alaselän alueella.

•

Helppo pukea ja riisua.

Edestä Takaa
Tuen korkeus
Koko
Vyötärön ympärys cm

S/1

M/2

L/3

80-105

106-122

123-140

Tilauskoodi
A-131/KOKO

16

14cm

24cm

Rehband SI-tukivyö

Käyttöaiheet
•

SI-nivelkivut

•

Alaselän kivut

Toimintatapa
•

Lämmittävä ja miellyttävä kevyesti stabiloiva SI-niveltuki.

•

Lämmittää ja lievittää kipua.

•

Materiaali neopreenia.

Koko
Vyötärön ympärys cm

S

M

L

Tilauskoodi

80-90

90-100

100-110

EV-300/KOKO

Tukiliivi haarakiinnityksellä
Käyttöaiheet
•

Henkilöille, joilla ei ryhti säily tai vaikea pysyä ryhdissä.

•

Voidaan käyttää istuimissa, pyörätuoleissa sekä auton
ja muiden kulkuneuvojen istuimissa.

Ominaisuudet
•

Tehty hengittävästä ja elastisesta materiaalista.

•

Varustettu värillisellä turvalukituksella.

•

Vyötärö, hartiat ja haaravyö kiinnittyvät yhteen
ja takaavat näin oikean asennon ja turvallisuuden.

Ympärysmitassa tulee ottaa huomioon käytettävä istuin.
Koko
Ympärysmitta henkilö + tuoli cm

S/1
79-168

L/2

Tilauskoodi

89-178

1002/KOKO
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Tukivyö haarakiinnityksellä

Käyttöaiheet
•

Henkilöille, joilla on taipumus luisua istuma-asennosta.

•

Voidaan käyttää istuimissa, pyörätuoleissa sekä auton
ja muiden kulkuneuvojen istuimissa.

Ominaisuudet
•

Tehty hengittävästä ja elastisesta materiaalista.

•

Varustettu värillisellä turvalukituksella.

•

Vyötärö ja haaravyö kiinnittyvät yhteen
ja takaavat näin oikean asennon ja turvallisuuden.

Ympärysmitassa tulee ottaa huomioon käytettävä istuin.
Koko
Ympärysmitta henkilö + tuoli cm

S/1
94-182

L/2

Tilauskoodi

104-192

1005/KOKO

Ranteen kiinnitysliina

Käyttöaiheet
•

Tilapäiseen käyttöön henkilöille, joiden liikkuminen istuimessa,
pyörätuolissa tai sängyssä tulee estää.

•

Käyttö vain kun henkilö on valvonnassa.

Ominaisuudet
•

Tehty pehmeästä, hengittävästä ja elastisesta materiaalista.

•

Kiinnitys- ja säätöliina solkkikiinnityksellä.

•

Yksi koko sopii kaikille

Tilauskoodi 1007

Nilkan kiinnitysliina

Käyttöaiheet
•

Tilapäiseen käyttöön henkilöille, joiden liikkuminen istuimessa,
pyörätuolissa tai sängyssä tulee estää.

•

Käyttö vain kun henkilö on valvonnassa.

Ominaisuudet
•

Tehty pehmeästä, hengittävästä ja elastisesta materiaalista.

•

Kiinnitys- ja säätöliina solkkikiinnityksellä.

•

Yksi koko sopii kaikille

Tilauskoodi 1007
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GenuTrain®

Aktiivituki polviniveleen kohdistuvan rasituksen
vähentämiseksi sekä tukemiseksi

Käyttöaiheet
•

Ärtymistilat, tendomyopatia, nivelsiteen kiinnityskohdan rappeuma,
kierukkavaurio, nivelrikko, nivelreuma, trauman ja leikkauksen jälkeen.

•

Taipumus instabiliteettiin.

•

Uusiutuva nivelen nestekiertymä.

Toimintatapa
•

Uusi Omega pelotti: Integroitu polvilumpiota rengasmaisesti ympäröivä
viskoelastinen pelotti, jossa on kaksi painepistettä pehmikkeen distaalisessa osassa
ja kaksi sivusiivekettä nivelkierukoiden tasolla.

•

Uusi neuloskonsepti, erittäin mukava käyttää hengittävän ja kosteutta siirtävän
neuloksen ansiosta.

•

Uusi, erityispehmeä ja hienokudoksinen neulosalue polvitaipeessa.

•

Neulottu anatomisesti sopivaksi, minkä ansiosta se pysyy tukevasti paikallaan.

•

Tuki on helppo pukea päälle.

•

Liikkeen välityksellä muotoaan muuttava silikonirengas hieroo polvilumpiota
ympäröivää pehmytkudosta.

•

Puristus- ja hierontavaikutuksen ansiosta turvotusten sekä nestepurkaumien
imeytyminen nopeutuu ja kivunlievitys tehostuu.

•

Tuen aiheuttama asentoaistien monipuolinen stimulaatio vaikuttaa positiivisesti
sensomotoriikkaan ja ohjaa sitä kautta kuormittamaan lihaksistoa oikein.

•

Mahdollista saada silikonilla tai ilman. Silikoni yläreunassa auttaa tukea pysymään
paremmin paikallaan.

Omega-pelotti

Koko

0

1

2

3

4

5

6

7

Ympärys alapuolella cm

25-28

28-31

31-34

34-37

37-40

40-43

43-46

46-49

110412050*p00°

Ympärys yläpuolella cm

35-38

38-41

41-44

44-47

47-50

50-53

53-56

56-59

110412050*p00°

*7 = musta, *8 = titaani, °= koko
p0 = ilman silikonia, p9 = silikonin kanssa
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Tilauskoodi

GenuTrain S®

Käyttöaiheet

Säädettävillä sivukiskoilla varustettu aktiivituki
sivuttaiseen tuentaan.

•

Lievä instabiliteetti.

•

Polven nivelrikko.

•

Niveltulehdus (esim. nivelreuma).

Toimintatapa
•

Uusi neuloskonsepti: mukava käyttää erityisen joustavan, hengittävän ja kosteutta
tehokkaasti siirtävän neuloksen ansiosta.

•

Anatomisesti muotoillut kiskot asetetaan sivuilla oleviin ohjainkanaviin. Tarvittaessa ne
voidaan lämmittää ja muotoilla uudelleen.

•

Rengasmainen viskoelastinen pelotti ympäröi patellaa ja helpottaa tuen
sijoittamista oikein.

•

Kiskojen ja hihnajärjestälmien yhdistelmällä saadaan passiivista lisätukea polvelle.

•

Sensomotoriseen järjestelmään kohdistuva vaikutus tehostaa polvea vakauttavaa
lihastukea.

•

Pehmeä pelottirengas myötäilee polven liikettä hieroen polvilumpiota ympäröiviä
lihastukea.

•

Kompressio- ja hierontavaikutukset nopeuttavat turvotuksen ja nestekertymien
imeytymistä.

Koko

1

2

3

4

5

6

Tilauskoodi

Ympärys alapuolella cm

28-31

31-34

34-37

37-40

40-43

43-46

110413040*0+0°

Ympärys yläpuolella cm

38-41

41-44

44-47

47-50

50-53

53-56

110413040*0+0°

*7 = musta, *8 = titaani, +6 = oikea, +7 = vasen, °= koko
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Polvituki Rodisil

Käyttöaiheet
•

Ärtymystila, tendomyopatia, nivelsiteen kiinnityskohdan rappeuma,
kierukkavaurio, nivelrikko, nivelreuma, trauman ja leikkauksen jälkeen.

•

Taipumus instabiliteettiin.

•

Uusiutuva nivelen nestekertymä.

Toimintatapa
•

Kolmiulotteisesti kudottu elastinen kangas tukee ja pysyy hyvin paikoillaan.

•

Viskoelastinen pelotti hieroo polvilumpiota ympäröivää pehmytkudosta
polvinivelen liikkuessa.

•

Sivutuet estävät rullautumista ja vahvistavat kokonaisuutta. Plus mallissa
on metalliset sivukiskot.

•

Tarrakiinnitteisellä mallilla saadaan tarvittaessa lisää
stabilisuutta polvilumpiolle.

•

Väri musta.

Tuotekoodi 9104
Pituus 32 cm

Polvituki Rodisil Plus
tarrakiinnityksellä ja metallikiskoilla

Tuotekoodi 9106
Pituus 32 cm

Polvituki Rodisil
Koko

XS/1

S/2

M/3

L/4

XL/5

XXL/6 XXXL/7

Tilauskoodi

Mitta A cm

38-41

41-44

44-47

47-50

50-53

53-56

56-59

9104/KOKO

Mitta B cm

28-31

31-34

34-37

37-40

40-43

43-46

46-49

Koko

XS/1

S/2

M/3

L/4

XL/5

Mitta A cm

36-39 39-42

42-45

45-48

Mitta B cm

26-29 29-32

32-35

35-38

Polvituki Rodisil Plus
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XXL/6 XXXL/7

Tilauskoodi

48-51

51-54

54-57

9106/KOKO

38-41

41-44

44-47

Polvituki 3-Tex

metallituilla

Käyttöaiheet
•

Nivelrikko ja -kipu

•

Tendoniitti

•

Nivelen nestekertymä.

Toimintatapa
•

Valmistettu kolmikerroksisesta hengittävästä materiaalista.

•

Tuki avautuu edestä täysin auki.

•

Avoin polvilumpio. Metallituet lisäävät stabilisuutta polven alueelle.

•

Napakat Velcron tarrakiinnitykset.

•

Väri musta.

Tuotekoodi 7104-A
Pituus 35 cm
Koko

XS/1

Polvenympärys cm

32-34

S/2

M/3

34-36 36-38

L/4

XL/5

XXL/6

Tilauskoodi

38-41 41-44

44-49

7104-A/KOKO

Polvituki 3-Tex

kietaisumalli joustavilla sivutuilla

Käyttöaiheet
•

Leikkausten jälkihoito.

•

Työ ja urheiluaktiviteetit.

Toimintatapa
•

Valmistettu kolmikerroksisesta hengittävästä materiaalista.

•

Tuki avautuu edestä täysin auki.

•

Avoin polvilumpio.

•

Kietaisumalli on helppo ja nopea pukea.

•

Kahta eri mallia: toisessa joustavat sivutuet, toisessa metallisaranat.

•

Väri musta.

Tuotekoodi 7119, vain yksi koko
Pituus 28 cm

Polvituki 3-Tex kietaisumalli metallikiskoilla
Koko
Polvenympärys cm

S/1

M/2

L/3

32-36 36-41 41-49

Tilauskoodi
7120/KOKO
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Tuotekoodi 7120, Pituus 35cm

Elastinen polvituki

Käyttöaiheet
•

Niveltulehdus ja nivelrikko.

•

Urheiluvammat

•

Polven epästabiilisuus

Ominaisuudet
•

Tuki on valmistettu hengittävästä ja elastiseta materiaalista.

•

Saatavilla kahta eri mallia. Stabiilisuuden lisäämiseksi saatavana sivutuellinen malli.

Elastinen polvituki
sivutuellinen malli

Koko

S/1

M/2

L/3

Tilauskoodi

Perusmalli cm

32-36 36-41 41-48

TN-210/KOKO

Sivutuellinen malli cm

32-36 36-41 41-48

TN-211/KOKO

Pituus 24 cm

Patellatuki Pad-Fix

Käyttöaiheet
•

Osgood-Schlatterin tauti.

•

Polvilumpion tukeminen.

Ominaisuudet
•

Patellatuki on valmistettu veluurista ja pehmeästä materiaalista.

•

Polvilumpion alle sijoittuva silikonityyny tukee ja hieroo edesauttaen paranemista.

•

Kätevä tarrakiinnitys. Yksi koko sopii kaikille.

Tuotekoodi SP110
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AchilloTrain® Pro

Käyttöaiheet

Aktiivituki, jossa korkealle ulottuva kitkasisäke

•

Akillesjänteen kiputilat kuten tendinoosi, paratendiniitti, akillesjänteen
alainen bursiitti, ns. Haglundin epämuodostuma.

•

Leikkauksen jälkeen, esim. akillesjänteen/nivelsiteiden kroonisten
sairauksien jälkeen.

Toimintatapa
•

Tarvittaessa suositellaan käytettäväksi kantapään iskunvaimennuspehmusteen
sisältävää kantapään kohottajaa.

•

Puristuksen ja paineen vähenemisen jatkuva vaihtelu (samantapainen kuin
kitkahieronta) integroitujen nystyjen ansiosta, edistää paranemisprosessia ja
vähentää turvotusta.

Koko 		
Ympärys cm

1
17-19

2

3

19-21 21-23

4

5

23-25 25-27

Tilauskoodi
110110510*000°

*7 = musta, *8 = titaani, °= koko

Akillesjännettä myötäilevä,
korkealle ulottuva kitkapelotti

AirLoc®

Käyttöaiheet

Nilkkaa stabiloiva ortoosi

•

Nilkan akuutit nivelsidevammat.

•

Nivelsiteen krooninen epävakaus.

•

Postoperatiivinen kuntoutus.

•

Uusiutumisen ennaltaehkäisy.

•

Nilkkanivelen stabilointi ja pro- ja/tai supinaation rajoittaminen.

•

Nilkkanivelen nyrjähdysten konservatiivinen hoito.

•

Nilkkanivelen murtumat (Weber A).

Toimintatapa
•

Yksilöllisesti täytettävien ilmatyynyjen avulla tuki sopii kuhunkin turvotusasteeseen.

•

Ortoosi yhdistää sensomotorista toimintaa nilkan vääntymisen estämiseksi.

•

Ortoosi stabiloi nilkan lateraalisia kapselisiteitä varsinkin kengän kanssa käytettäessä.
						

Tilauskoodi

Saatavilla vain yhtä kokoa				

12013031080+00
Sisäpintojen
joustava liitos

+6 = oikea, +7 = vasen
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MalleoTrain®

Nilkan stabiiliutta ylläpitävä lihaksia stimuloiva
aktiivituki

Käyttöaiheet
•

Krooniset, vamman tai leikkauksen jälkeiset ärsytystilat esim. nyrjähdykset.

•

Nivelrikon ja niveltulehdusten aiheuttamat nivelten nestepurkaumat ja turvotukset.

•

Tendomyopatiat

•

Nivelsiteiden heikkoudet.

Toimintatapa
•

Asteittainen kompressio edistää turvotuksen, nestekertymien ja
verenpurkaumien imeytymistä.

•

Pelotti jakaa pienen paineen kehräsistä ympäröiviin pehmytkudoksiin.

•

Puristuksen voimakkuus vaihtelee liikkeen aikana edistäen verenkiertoa
nivelpussin ja jänneliitosten kautta.

•

Sensomotoriseen toimintaan kohdistuvat vaikutukset tukevat nilkan aktiivista
stabilisointia.

Koko 		
Ympärys cm

1
17-19

2

3

4

19-21 21-23

5

6

Tilauskoodi

23-25 25-27 27-29 110111020*0+0°

*7 = musta, *8 = titaani, +6 = oikea, +7 = vasen, °= koko
Sisä- ja ulkokehräksen kohdalla pelotit

MalleoTrain® S

Käyttöaiheet

Aktiivituki, joka parantaa nilkan tukea ja
turvallisuutta liikkuessa.

•

Postoperatiivinen kuntoutus.

•

Lievät nyrjähdykset.

•

Supinaation ehkäisy, erityisesti urheilussa.

•

Nivelsiteiden heikkoudet.

Toimintatapa
•

MalleoTrain S vaikuttaa samalla mekanismilla kuin toiminnallinen teippaus ja on
myös ihoystävällinen.

•

Sensomotoriseen toimintaan kohdistuvat vaikutukset tukevat nilkan aktiivista
stabilointia.

•

Puristuksen voimakkuutta voidaan säätää Velcro-tarran avulla portaattomasti normaaleja liikerajoja rajoittamatta. Samalla ”kahdeksikko” tukee ja suojaa
nilkkaa.

Koko 		
Ympärys cm

1
17-19

2

3

19-21 21-23

4

5

Tilauskoodi

23-25 25-27 27-29 110111120*0+0°

*7 = musta, *8 = titaani, +6 = oikea, +7 = vasen, °= koko
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6

Tobiplus®

stabiloiva nilkkatuki

Käyttöaiheet
•

Nilkan nyrjähdykset, pienet murtumat ja akuutit nilkkavammat.

•

Leikkausten jälkihoito.

•

Urheiluvammojen ennaltaehkäisy.

Ominaisuudet
•

Nilkkaa stabiloiva tuki on valmistettu veluurista ja hengittävästä POROMAX-materiaalista.

•

Tuen stabiilisuutta lisäävät joustavat sivutuet sekä elastinen lenkkikiinnitys.

•

Useita kokoja, väri musta.

Koko 		
Ympärys cm

S/1

M/2

L/3

17-20

20-25

25-30

Tilauskoodi
EST-090/KOKO

Valtec®

stabiloiva nilkan ortoosi

Käyttöaiheet
•

Nilkan nyrjähdykset, pitkäaikainen hoito.

•

Tendoniitti

•

Leikkausten jälkihoito.

•

Urheiluvammat

Toimintatapa
•

Nilkkaa stabiloiva ortoosi on valmistettu kestomuovista.

•

Tuen sisäpinnoilla on ”memoryfoam” -tyynyt.

•

Koko säädettävissä, kiinnitys kahdella Velcron tarrapannalla.

•

Tarranauhan pehmusteet ehkäisevät hiertymiä.

Koko 		
Kengän koko

1

2

<36

>36

Tilauskoodi
EST-085/KOKO
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Nilkkatuki Crossover

Käyttöaiheet
•

Lievät venähdykset ja luksaatiot

•

Urheiluvammojen ehkäisy.

Ominaisuudet
•

Sukkamainen tuki on valmistettu hengittävästä ja elastisesta materiaalista.

•

Joustotukea lisäävä tarrakiinnitys.

•

Useita eri kokoja, väri musta.

Koko 		

XS/1

Nilkan ympärys cm

<19

S/2
19-20

M/3

L/4

20-23

23-25

XL/5
>25

Tilauskoodi
TOB-500N/KOKO

Elastinen nilkkatuki

Käyttöaiheet
•

Tendiniitti

•

Lievät venähdykset.

•

Urheilu- ja työperäisten vammojen ehkäisy.

Ominaisuudet
•

Tuki on valmistettu hengittävästä ja elastisesta materiaalista.

•

Useita eri kokoja, väri beige.

Koko 		
Nilkan ympärys cm

S/1

M/2

L/3

17-20

20-23

23-26

Tilauskoodi
TN-240/KOKO

Elastinen nilkkatuki

Käyttöaiheet

säädettävä malli

•

Luksaatiot

•

Lievät venähdykset.

•

Urheiluvammojen ehkäisy.

Ominaisuudet
•

Tuki on valmistettu hengittävästä ja elastisesta materiaalista.

•

Tuen kireyttä on helppo säätää.

•

Useita eri kokoja, väri beige.

Koko 		
Nilkan ympärys cm

Tuen pituus 23 cm

S/1

M/2

L/3

15-18

18-21

21-24

Tilauskoodi
TN-241/KOKO
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Boxia®

Käyttöaiheet

peroneustuki

•

Riippuva nilkka.

•

Halvaantunut jalka.

Ominaisuudet
•

Boxia-tuki koostuu kahdesta osasta: nilkkapannasta ja jalkaterään
kiinnitettävästä mansetista.

•

Helppo käyttää ja säätää.

•

Tuen kanssa tulee käyttää nauhallisia kenkiä. Tuki sopii molempiin jalkoihin.

•

Tukeen on saatavilla erikseen jalkaterän mansetteja.

Boxia koko

XS/0

S/1

M/2

L/3

Tilauskoodi

Nilkan ympärys cm

13-17

17-21

21-25

25-29

AB01/KOKO

Boxia®

jalkaterän mansetti

Jalkaterän mansetti
Jalkaterän ympärys cm

S/1

M/2

L/3

Tilauskoodi

17-21

21-25

25-29

AB012+/KOKO

+I = vasen, +D = oikea

Peroneustuki

Käyttöaiheet
•

Riippuva nilkka.

•

Halvaantunut jalka.

riippuvan nilkan tueksi

Ominaisuudet
•

Tuki on valmistettu kestävästä polypropyleenistä. Tukea on mahdollista muokata
kuumentamalla (ammattilaisille).

•

Tuen avulla nilkka pysyy 90 asteen kulmassa ja näin estää jalkaterää roikkumasta.

•

Tuki sopii useisiin jalkineisiin ja sitä voidaan käyttää kävellessä.

Koko 		
Kengän koko cm

S/1
35-37

M/2
37-39

L/3
39-41

XL/4

Tilauskoodi

41-44

TP-2102+M/KOKO

+I = vasen, +D = oikea
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Yölasta Benecare
Käyttöaiheet
•

Plantaarifaskiitti

•

Akillesjänteen venytys.

Ominaisuudet
•

Plantaarifaskian ja akillesjänteen venytystä säädetään helposti remmeillä.

•

Säätömahdollisuus on 90 - 10 astetta dorsifleksioon.

•

Lycralla päällystetty vaahtomuovipehmust on pestävä.

•

Sopii molempiin jalkoihin, saatavilla kahta eri kokoa.

Koko 		
Kengän koko

M

L

Tilauskoodi

39-42 43-46

PFS/KOKO

Silikonikantakupit
Käyttöaiheet
•

Plantaarifaskiitti

•

Kantaiskun vaimennus.

Ominaisuudet
•

Kantakuppi on erittäin pehmeää silikonia.

•

Vähentää kuormitusta ja vaimentaa kantaiskua.

•

Soveltuu plantaarifaskiitin hoitoon yölastan kanssa. Kantakuppeja
käytetään päivällä ja yölastaa yöllä.

•

Myydään pareittain, kolme eri kokoa.

Koko 		
Kengän koko

S
35-38

M

L

39-42 43-45

Tilauskoodi
SHC/KOKO
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ViscoBalance®

Käyttöaiheet
•

Alaraajojen pituuserot.

•

Akillesjänteen kipu.

Viskoelastiset kantakorokkeet alaraajojen
pituuserojen korjaamiseksi

Toimintatapa
•

Alaraajojen pituuseroa korjaavaa viskoelastista koroketta on saatavissa
neljää eri kokoa ja kolmea eri korkeutta: 3mm, 5 mm ja 10 mm.

•

ViscoBalance -luistamattomia kantatyynyjä voidaan käyttää kaikissa jalkineissa.

•

Ryhtiin liittyviä selkäranka-, polvi- ja lonkkavaivoja voidaan lievittää korjaamalla pituuseroja.

•

ViscoBalance vaimentaa nilkkoihin, polviin, lonkkiin ja selkärankaan kohdistuvien iskujen aiheuttamaa kuormitusta.

Koko 		

1

2

3

4

Tilauskoodi

Korkeus 3 mm

33-35

36-39 40-43

44-47

1301741005000°

Korkeus 5 mm

33-35

36-39 40-43

44-47

1301742005000°

Korkeus 10 mm

33-35

36-39 40-43

44-47

1301743005000°

°= koko

ViscoSpot®

Käyttöaiheet
•

Kantaluupiikki (jalkapohjan jännekalvon kiinnityskohdan kiputila)
ja muut kantapääkivut.

•

Jalan nivelten nivelrikot (iskuja vaimentava).

•

Akillesjänteen kiputilat - tendomyopatia.

•

Haglundin epämuodostuma - kuormituksen osittainen vähentäminen.

Viskoelastiset kantapääpehmusteet
kantaluupiikkien aiheuttamiin vaivoihin

Toimintatapa
•

ViscoSpot-kantapääpehmusteessa on kolme kuormitusta vähentävää
vyöhykettä, joiden materiaalin kovuus vähenee reunoilta keskelle päin.
Kantaluupiikin kohdalla pehmeä materiaali (keskellä oleva valkoinen alue)
vähentää jalkapohjaan kohdistuvaa painetta.

•

ViscoSpot vaimentaa nilkkaan, polveen, lonkkaan ja selkärankaan kohdistuvien iskujen aiheuttamaa kuormitusta.

•

Saatavilla pareittain.

Koko
Kengän koko

1

2

32-40 41-47

Tilauskoodi
1301720200050°

°= koko
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ValguLoc®

Käyttöaiheet
•

Isovarpaan asentoa korjaava, stabiloiva ortoosi

Vaivasenluun konservatiivinen ja postoperatiivinen hoito.

Toimintatapa
•

ValguLoc on helppokäyttöinen vaivasenluuhun liittyvän asentovirheen
korjaamiseen tarkoitettu lasta.

•

Tarranauhakiinnityksen ansiosta asentoa korjaavaa painetta on helppo
säätää tarkasti.

•

ValguLoc -lastaa käytetään ilman kenkiä.

•

ValguLoc korjaa vaivaisenluun 3 tukipisteen periaatteen mukaan ja venyttää
kapselin ja pehmytkudoksen lyhentyneitä osia.

•

Leikkauksen jälkeen (esim. arpimuodostumasta johtuvaa) virheasennon
ehkäisy. Lasta suojaa isovarvasta.

Koko 		
Kengän koko

1

2

3

34-36

37-40

41-46

Tilauskoodi
12013102080+0°

+6 = oikea, +7 = vasen, °= koko

Asentoa ylläpitävä lasta

ValguLoc® II

Isovarpaan asentoa korjaava, stabiloiva ortoosi

Käyttöaiheet
•

Vaivasenluun konservatiivinen ja postoperatiivinen hoito.

Toimintatapa
•

Monisuuntainen nivel
Isovarpaan valgus-kulmaa voidaan säätää haluttuun
asentoon leikkauksen jälkeen ja sovittaa jalan yksilöllisen
muodon mukaan. Isovarpaan valgus-kulma ei muutu
fleksion ja ekstension aikana. Fleksiota ja ekstensiota
voidaan rajoittaa eri kulmiin leikkauksen jälkeistä lastoitusta
tai immobilisaatiota varten. Litteän rakenteen ja saranan
muoto vähentää tyviniveleen kohdistuvaa kuormitusta.

•

Leikkauksenjälkeinen ValguLoc II:n käyttö immobilisoi tyvinivelen ja ylläpitää
isovarpaan vagus-asennon

							

Tilauskoodi

Saatavilla vain yhtä kokoa 				

12013160050000
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Linctus Oy
Asiakaspalvelu ja tilaukset
info@linctus.fi ja 010-5018745
Avoinna arkisin 9-16

