
KATALOG PRODUKTÓW



www.medicalsport.pl info@medicalsport.pl tel. 81 525 14 142

Ortezy i stabilizatory kolan3

Ortezy i stabilizatory 
kończyn górnych15

stabilizatory różne23

Terapia zimnem 24

23

Ortezy tułowia 20

15

Ortezy i stabilizatory 
stawu skokowego 10

Spis treści

Taśmy Kinesio, 
tapy i akcesoria do tapingu 27



Ortezy i stabilizatory kolan

tel. 81 525 14 14 info@medicalsport.pl www.medicalsport.pl 3info@medicalsport.pl www.medicalsport.pl



ORTEZY i sTabiliZaTORY KOlaN
Nazwa NFZ Kod środka NFZ Dopłata

orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, 
z regulacją zakresu ruchomości

J.039 10% - dorośli
0% - dzieci do 18 roku życia

Opis produktu
 posiada teleskopowe, składane szyny z zegarem, które można w łatwy (płynny) sposób dopasować 
w zakresie od 43 do 68 cm

 sprzączki pozwalające na szybkie zdejmowanie i wkładanie stabilizatora na nogę
 intuicyjny zegar umożliwiający szybkie blokowanie ortezy w żądanym kącie o wartości od -10° do 70°
(ze skokiem ustawionym co 10°)

 anatomiczny profil ortezy; formowalne szyny 
Zastosowanie

 uszkodzenia więzadeł ACL, PCL, MCL i LCL
 doleczanie pooperacyjne uszkodzeń w obrębie chrząstek i kości 
 ograniczenie lub zablokowanie zakresu ruchomości stawu kolanowego po interwencjach 
chirurgicznych

 złamania kości udowej, złamania kłykcia, skręcenia kolana i naciągnięcia ścięgien
 zachowawcza i pooperacyjna terapia po złamaniu rzepki

ZEGAROWY STABILIZATOR KOLANA T-SCOPE - BREG NR 08814

POOPERACYJNA ORTEZA KOLANA Z ZEGAREM REVOLuTION - BREG NR EK01900X

ZAWIASOWY STABILIZATOR KOLANA Z13 - BREG NR 11410X – lEwY

NR 11420X – PRAwY

Opis produktu
 płaskoprofilowe, aluminiowe szyny boczne umożliwiają łatwe dopasowanie do kształtów kończyny
 regulacja kąta zgięcia i wyprostu od -10° do 110°
 szybka blokada „na sztywno” w zakresie zgięcia od -10° do 40° 
 występuje w wersji krótszej 46-56 cm i w wersji dłuższej 60-70 cm
 oparcie nadkostkowe i pasek  podkolanowy – zabezpieczają przed zsuwaniem się ortezy z kończyny pacjenta
 jedna z najlżejszych ortez pooperacyjnych na rynku; anatomiczny profil ortezy 

Zastosowanie 
 uszkodzenia więzadeł ACL, PCL, MCL i LCL
 doleczanie pooperacyjne uszkodzeń w obrębie chrząstek i kości
 ograniczenie lub zablokowanie zakresu ruchomości stawu kolanowego po 
interwencjach chirurgicznych

 złamania dalszej kości udowej oraz bliższej kości piszczelowej, złamania 
kłykcia, skręcenia kolana i naciągnięcia ścięgien

Opis produktu
 płaskoprofilowa rama z aluminium lotniczego umożliwia idealne 
dopasowanie do kształtu kończyny

 możliwość ograniczenia ruchomości stawu co 10°
 obrotowy system mocowania taśm do ramy zapobiega zsuwaniu się ortezy

Zastosowanie
 urazy lub rekonstrukcje więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL
 niestabilność stawu kolanowego
 profilaktyka i ochrona stawu kolanowego 
podczas uprawiania sportów (również 
kontaktowych)

Opis produktu
 ruchome mocowania taśm zwiększają komfort ruchu
 technologia ProForm zapewnia komfortowe i dokładne dopasowanie, nie ograniczając przy tym ruchu
 Air Tech Frame Pads – innowacyjne otwory i kanaliki wentylacyjne podkładki stabilizatora zapewniają 
chłodzenie przy jednoczesnym odprowadzaniu potu ze skóry 

 zegary umożliwiają kontrolę wyprostu w przedziale od 10° do 40° w skoku co 10° oraz kontrolę zakresu 
zgięcia w przedziale od 45° do 90° w skoku co 15°

Zastosowanie
 do użytkowania podczas codziennej aktywności, jak 
i podczas uprawiania sportu, również sportów walki

 uszkodzenia więzadeł ACL, PCL, MCL i LCL
 niestabilność stawu kolanowego

Rozmiar Rozmiar obwód uda obwód łydki
X = 1 XS 34 - 41 cm 32 - 36 cm
X = 3 S 41 - 48 cm 36 - 39 cm
X = 5 M 48 - 55 cm 39 - 43 cm
X = 7 L 55 - 62 cm 43 - 47 cm

Rozmiar  Rozmiar 
15 cm nad 

rzepką
15 cm pod 

rzepką
XX = 20 S 38 - 46 cm 30 - 36 cm
XX = 30 M 46 - 50 cm 36 - 38 cm
XX = 35 M+ 50 - 53 cm 38 - 41 cm
XX = 40 L 53 - 61 cm 41 -46 cm
XX = 50 XL 61 - 69 cm 46 - 51 cm
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Rozmiar Długość ortezy
X = 3 46 - 56 cm
X = 5 60 - 70 cm 

STABILIZATOR KOLANA fuSION XT - BREG NR 006XX – lEwY

NR 008XX – PRAwY



ORTEZA KOLANA THRuSTER - BREG

ORTEZY i sTabiliZaTORY KOlaN
Nazwa NFZ Kod środka NFZ Dopłata

orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, 
z regulacją zakresu ruchomości

J.039 10% - dorośli
0% - dzieci do 18 roku życia

ORTEZA KOLANA AXIOM-D ELITE - BREGNR PK52820X - PRAwA 

NR PK52810X - lEwA

EKONOMICZNA ORTEZA KOLANA DŁuGA - MEDIROYALNR MR4912

Opis produktu
 zegary umożliwiają dopasowanie oraz zapewniają kontrolę wyprostu w przedziale od 0° do 90°, jak również 
kontrolę zakresu zgięcia w przedziale od 0° do 90°

 wykonana z materiału Airmesh (oddychający, lekki), zalecana osobom, które muszą nosić stabilizator przez 
dłuższy czas lub w upalne dni

 taśmy biegnące dookoła nogi dla lepszego dopasowania, natomiast otwarta/owijana konstrukcja dla 
łatwiejszego wkładania i zdejmowania

 dłuższa konstrukcja zapewnia dodatkowy nacisk i stabilizację
Zastosowanie

 większość uszkodzeń i kontuzji związanych z ACL, PCL, MCL i LCL
 umiarkowane zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego
 lekka i umiarkowana niestabilność stawu kolanowego

Mierzyć w centrum kolana
XS 29-33 cm
S 33-36 cm
M 36-39 cm
L 39-43 cm

XL 43-47 cm
XXL 47-51 cm
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ORTEZA KOLANA DuO - BREGNR ED 11220X – PRAwA MEDIAl
NR ED 11210X – lEwA MEDIAl
NR ED 11420X – PRAwA lATERAl
NR ED 11410X – lEwA lATERAl

NR TA00920X – PRAwA MEDIAl
NR TA00910X – lEwA MEDIAl
NR TA00820X – PRAwA lATERAl
NR TA00810X – lEwA lATERAl

Opis produktu
 jednoszynowa orteza
 orteza stosowana w osteoartrozie, 
najskuteczniejsze odciążenie zwężonego przedziału 
stawu kolanowego

 natychmiastowe uwolnienie pacjenta od bólu
 płynny system korekcji odciąża zwężony przedział 
do 36 stopni

 długość ramy 43 cm oraz płaski profil
 korekcja następuje w fazie wyprostu kolana

Zastosowanie
 jednoprzedziałowe zmiany zwyrodnieniowe stawu 
kolanowego

 uszkodzenia łąkotek leczone operacyjnie
 uszkodzenia chrząstki stawowej
 spowolnienie pogłębiania się osteoartrozy 
 PRZECIWSKAZANIE niestabilność boczna, przyśrodkowa oraz 
zmiany dwu- lub trójprzedziałowe w stawie kolanowym

Rozmiar Rozmiar 15 cm nad 
rzepką 

15 cm pod 
rzepką 

mężczyźni

15 cm pod 
rzepką 
kobiety

X = 1 XS 38 - 44 cm 30 - 36 cm 27 - 31 cm
X = 3 S 45 - 51 cm 34 - 38 cm 31 - 34 cm
X = 5 M 51 - 57 cm 38 - 42 cm 34 - 38 cm
X = 7 L 57 - 63 cm 42 - 46 cm 38 - 42 cm

Opis produktu
 dynamiczna orteza dwuszynowa działająca 
jak orteza jednoszynowa

 korekcja następuje w fazie wyprostu kolana
 można zastosować do 16 stopni korekcji
 specjalna wyściółka na łydce zabezpiecza 
przed przesuwaniem się ortezy

 dostępny w kolorze czarnym

Zastosowanie
 osteoartroza
 szpotawość-koślawość
 uszkodzenie więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL 
z towarzyszącą osteoartrozą

 niestabilność stawu kolanowego

Opis produktu
 konstrukcja zegara połączona z obejmą 
podkolanową dynamicznie kontroluje ustawienie 
piszczeli względem uda

 niskoprofilowe kontury ramienia do nóg 
zapewniające komfort i stabilność

 zegar umożliwia kontrole ruchomości co 10 stopni
 specjalna wyściółka na łydce zabezpiecza przed 
przesuwaniem się ortezy

 długość 43 cm
 dostępny w kolorze czarnym

Zastosowanie
 dedykowany dla osób aktywnych fizycznie po urazach 
stawu kolanowego

 po rekonstrukcji więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL
 urazy więzadeł ACL i PCL

Rozmiar Rozmiar 15 cm nad 
rzepką 

15 cm pod 
rzepką 

X = 3 S 41 - 48 cm 36 - 39 cm
X = 5 M 48 - 55 cm 39 - 43 cm

Rozmiar Rozmiar 15 cm nad 
rzepką 

15 cm pod 
rzepką 

X = 3 S 41 - 48 cm 36 - 39 cm
X = 5 M 48 - 55 cm 39 - 43 cm



ORTEZY i sTabiliZaTORY KOlaN
Nazwa NFZ Kod środka NFZ Dopłata

orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym 
z regulacją kąta zgięcia

J.038 10% - dorośli
0% - dzieci do 18 roku życia

ORTEZA KOLANA Z REGuLOWANYMI ZAWIASAMI HG 80 - MuELLER NR 5501X

OWIJANY uSZTYWNIACZ KOLANA Z REGuLOWANYMI ZAWIASAMI - MuELLER NR 5533X

ZAWIASOWY STABILIZATOR KOLANA SHORTRuNNER - BREG NR 2175X – owIJANY

NR 2173X – wCIĄGANY

EKONOMICZNA ORTEZA KOLANA KRÓTKA - MEDIROYAL NR MR4910

Opis produktu
 wykonany z materiału Airmesh (oddychający, lekki) 
 otwarta, owijana konstrukcja dla łatwiejszego wkładania i zdejmowania 
 zegary umożliwiają kontrolę wyprostu i zgięcia w przedziale od 0° do 90° 

Zastosowanie 
 większość uszkodzeń i kontuzji związanych z ACL, PCL, MCL, LCL
 lekka i umiarkowana niestabilność stawu kolanowego
 umiarkowane zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego

Mierzyć w centrum kolana
XS 29-33 cm
S 33-36 cm
M 36-39 cm
L 39-43 cm

XL 43-47 cm
XXL 47-51 cm

Opis produktu
 wewnętrzny rękaw to dopasowany kształt klepsydry i ekskluzywny materiał pochłaniający wilgoć
 wbudowana bariera antymikrobowa zapewnia ochronę przed bakteriami wywołującymi 
nieprzyjemny zapach 

 opatentowane zawiasy trójosiowe dają maksymalne oparcie i ochronę przy naturalnym  ruchu 
kolana 

 niezwykle miły w dotyku i lekki materiał zapewnia wysoki komfort i wygodę
 regulacja kąta zgięcia i wyprostu

Zastosowanie
 większość uszkodzeń i kontuzji związanych z ACL, PCL, MCL, LCL
 lekka i umiarkowana niestabilność stawu kolanowego
 niestabilność rzepki
 umiarkowane zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego

Opis produktu
 otwarta, owijana konstrukcja dla łatwiejszego wkładania/zdejmowania 
 otwarty tył zapobiega rolowaniu się materiału pod kolanem, co chroni skórę przed podrażnieniem
 wspomaganie rzepki stabilizuje i podtrzymuje ją we właściwej pozycji 
 regulowane pasy zapewniają indywidualne dopasowanie i kontrolowany ucisk
 regulacja kąta zgięcia i wyprostu
 opatentowane zawiasy trójosiowe dają maksymalne oparcie i ochronę przy naturalnym ruchu kolana 

Zastosowanie
 większość uszkodzeń i kontuzji związanych z ACL, PCL, MCL, LCL
 lekka i umiarkowana niestabilność stawu kolanowego
 niestabilność rzepki
 umiarkowane zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego

Opis produktu
 wykonany z materiału Airmesh (oddychający, lekki) 
 otwarta, owijana konstrukcja dla łatwiejszego wkładania i zdejmowania, a wciągana konstrukcja dla 
lepszego dopasowania do nogi

 zegary umożliwiają kontrolę wyprostu w przedziale od 10° do 40° w skoku co 10° oraz kontrolę 
zakresu zgięcia w przedziale od 45° do 90° w skoku co 15°

 otwarty tył zapobiega zwijaniu się materiału pod kolanem co chroni 
skórę przed podrażnieniem

Zastosowanie 
 większość uszkodzeń i kontuzji związanych z ACL, PCL, MCL, LCL
 lekka i umiarkowana niestabilność stawu kolanowego
 umiarkowane zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego

Rozmiar Rozmiar 
15 cm nad 

rzepką
X = 2 S 38 - 46 cm
X = 3 M 46 - 53 cm
X = 4 L 53 - 61 cm
X = 5 XL 61 - 69 cm
X = 6 XXL 69 - 79 cm

Rozmiar Rozmiar Obwód
X=1 S 30-35 cm
X=2 M 35-40 cm
X=3 L 40-45 cm
X=4 XL 45-50 cm

*obwód środka kolana

Rozmiar Rozmiar Obwód
X=2 REG 30-40 cm
X=3 L 40-50 cm
X=4 XL 50-60 cm

*obwód środka kolana
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ORTEZA KOLANA Z ZAWIASAMI HG 80 - MuELLERNR 5901X

ORTEZY i sTabiliZaTORY KOlaN
Nazwa NFZ Kod środka NFZ Dopłata

Produkty nie podlegające refundacji NFZ

OWIJANY uSZTYWNIACZ KOLANA Z ZAWIASAMI - MuELLERNR 3333

REGuLOWANY uSZTYWNIACZ KOLANA Z ZAWIASAMI „GREEN” - MuELLERNR 86455

uSZTYWNIACZ KOLANA ZE STABILIZATOREM RZEPKI - MuELLERNR 2313

Opis produktu
 wewnętrzny rękaw to dopasowany kształt klepsydry i ekskluzywny materiał pochłaniający wilgoć
 wbudowana bariera antymikrobowa zapewnia ochronę przed bakteriami wywołującymi przykry zapach 
 opatentowane zawiasy trójosiowe dają maksymalne oparcie i ochronę przy normalnym ruchu kolana
 niezwykle miły w dotyku i lekki, zapewnia olbrzymią wygodę

Zastosowanie
 większość uszkodzeń i kontuzji związanych z ACL, PCL, MCL, 
LCL

 niestabilność rzepki
 do użytkowania podczas codziennej aktywności, jak i podczas 
uprawiania sportu

 umiarkowane zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego

Opis produktu
 otwarta, owijana konstrukcja dla łatwiejszego wkładania/zdejmowania 
 otwarty tył zapobiega zwijaniu się materiału pod kolanem, co chroni skórę przed podrażnieniem
 wspomaganie rzepki stabilizuje i podtrzymuje ją we właściwej pozycji
 regulowane pasy zapewniają indywidualne dopasowanie i kontrolowany ucisk
 opatentowane zawiasy trójosiowe dają maksymalne oparcie i ochronę przy naturalnym  ruchu kolana 

Zastosowanie
 większość uszkodzeń i kontuzji związanych z ACL, PCL
 uszkodzenia łąkotki, niestabilność rzepki
 do użytkowania podczas codziennej aktywności, jak i podczas 
uprawiania sportu

 umiarkowane zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego

Opis produktu
 otwarta, owijana konstrukcja dla łatwiejszego wkładania/zdejmowania 
 do użytkowania podczas codziennej aktywności, jak i podczas uprawiania sportu
 miękka, neoprenowa mieszanka utrzymuje ciepło, co pomaga w ukojeniu bólu
 wewnętrzna powłoka wykonana z przetworzonych plastikowych butelek
 wbudowane zawiasy zapewniają maksymalne oparcie i ochronę

Zastosowanie
 większość uszkodzeń i kontuzji związanych z ACL, PCL, MCL, LCL
 do użytkowania podczas codziennej aktywności, jak i podczas uprawiania sportu
 umiarkowane zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego

Opis produktu
 wspomaganie rzepki, stabilizuje i podtrzymuje ją we właściwej pozycji
 materiał neoprenowy zapewnia kojące ciepło
 giętkie, stalowe sprężyny po obu stronach oferują umiarkowane środkowe i boczne wsparcie nie 
ograniczając możliwości poruszania się

Zastosowanie
 urazy stawu kolanowego: łagodne, umiarkowane i ostre zwichnięcia 
oraz przemieszczenia rzepki

 poruszanie się rzepki po nieprawidłowym torze
 stany zapalne ścięgien rzepki
 niwelowanie bólu podczas chodzenia

Rozmiar Rozmiar Obwód
X=1 S 30-35 cm
X=2 M 35-40 cm
X=3 L 40-45 cm
X=4 XL 45-50 cm
X=5 XXL 50-55 cm

*obwód środka kolana

Rozmiar Obwód
S 30-35 cm
M 35-40 cm
L 40-45 cm

XL 45-50 cm
*obwód środka kolana

Rozmiar Obwód
REG 30-40 cm

L 40-50 cm
XL 50-60 cm

*obwód środka kolana

uniwersalny rozmiar (pasuje do obwodu kolana od 33 do 53 cm)
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ORTEZY i sTabiliZaTORY KOlaN
Nazwa NFZ Kod środka NFZ Dopłata

Produkty nie podlegające refundacji NFZ

OWIJANY STABILIZATOR KOLANA - MuELLER NR 57637

SAMOREGuLuJĄCY STABILIZATOR KOLANA - MuELLER NR 56427

OPASKA KOLANA MAX - MuELLER NR 59857

MAŁY uSZTYWNIACZ KOLANA - MuELLER NR 58677

Opis produktu
 otwór na rzepkę utrzymuje ją we właściwej pozycji
 fiszbiny wspomagają boczną stabilizację stawu kolanowego
 miękki materiał neoprenowy zapewnia kojące ciepło
 lekki i wygodny w codziennym użytkowaniu

Zastosowanie
 łagodne i umiarkowane urazy stawu kolanowego 
 stany zapalne ścięgien rzepki
 lekkie niestabilności kolana
 odciążenie oraz stabilizacja rzepki

Opis produktu
 otwór na rzepkę utrzymuje ją we właściwej pozycji
 skrzyżowane paski elastyczne nad i pod kolanem zapewniają samoregulujące wsparcie i ucisk
 fiszbiny wspomagają boczną stabilizację stawu kolanowego
 miękki materiał neoprenowy zapewnia kojące ciepło

Zastosowanie
 łagodne i umiarkowane urazy stawu kolanowego oraz przemieszczenia rzepki
 lekkie niestabilności kolana
 przeciążenia stawu kolanowego
 zmiany zwyrodnieniowe kolana
 stany zapalne ścięgna rzepki
 odciążenie oraz stabilizacja rzepki

Opis produktu
 bardzo lekki stabilizator nadający się do noszenia przez cały dzień
 cylindryczne wkłady nad i pod kolanem utrzymują rzepkę w optymalnej pozycji
 w pełni regulowany

Zastosowanie
 podwichnięcia lub hipermobilność bliższego stawu strzałkowo-piszczelowego
 odciążenie stawu rzepkowo-udowego
 stany zapalne ścięgien rzepki
 niestabilność rzepki

Opis produktu
 miękka mieszanka neoprenowa zapewnia równomierny nacisk i kojące ciepło
 owijane pasy wokół rzepki pozwalają dopasować opaskę do każdej wielkości kolana
 otwór na rzepkę utrzymuje ją we właściwej pozycji

Zastosowanie 
 naderwania mięśni
 stany zapalne różnego pochodzenia
 przeciążenia stawu kolanowego
 niewielkie skręcenia stawu kolanowego
 zmiany zwyrodnieniowe kolana

Opis produktu
 owijana konstrukcja zapewnia regulowany nacisk i łatwe zakładanie 
oraz zdejmowanie

 miękki materiał neoprenowy zapewnia kojące ciepło
 otwór na rzepkę utrzymuje ją w jednej pozycji

Zastosowanie
 stany zapalne różnego pochodzenia
 niewielkie skręcenia stawu kolanowego
 ochrona podczas aktywności sportowej

uniwersalny rozmiar (pasuje do obwodu kolana od 30 do 51 cm)
Ulepszona wersja modelu NR 4539

uniwersalny rozmiar (pasuje do obwodu kolana od 30 do 51 cm)
Ulepszona wersja modelu NR 4532

uniwersalny rozmiar (pasuje do obwodu kolana od 35 do 51 cm)

uniwersalny rozmiar (pasuje do obwodu kolana od 25 do 55 cm)

uniwersalny rozmiar (pasuje do obwodu kolana od 30 do 46 cm)
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OWIJANY uSZTYWNIACZ KOLANA - MuELLER NR 53457



OPASKA KOMPRESYJNA NA KOLANO  - CEPNR wo11l1X

ORTEZY i sTabiliZaTORY KOlaN
Nazwa NFZ Kod środka NFZ Dopłata

Produkty nie podlegające refundacji NFZ

REGuLOWANY uSZTYWNIACZ KOLANA - MuELLERNR 57227

OCHRANIACZ KOLANA Z OTWARTYM OBSZAREM RZEPKI - MuELLERNR 5913X

OPASKA NA KOLANO DLA SKOCZKÓW - MuELLERNR 991-995

ELASTYCZNY WSPOMAGACZ KOLANA - MuELLERNR 5525X

Opis produktu
 regulowany system pasków pozwala na dowolne dopasowanie nad i pod kolanem
 podwójna warstwa materiału wokół kolana zapewnia dodatkową ochronę
 miękki materiał neoprenowy zapewnia kojące ciepło

Zastosowanie
 naderwania mięśni
 stany zapalne różnego pochodzenia
 przeciążenia stawu kolanowego
 niewielkie skręcenia stawu kolanowego
 zmiany zwyrodnieniowe kolana

Opis produktu
 ekstra długie rękawy o konstrukcji profilowanej dla zapewnienia komfortu i odpowiedniego dopasowania 
do kształtu kolana

 miękka mieszanka neoprenowa zapewnia równomierny nacisk i kojące ciepło
 otwór na rzepkę utrzymuje ją we właściwej pozycji

Zastosowanie
 zespoły bólowe stawu kolanowego
 przeciążenia stawu kolanowego
 ochrona podczas aktywności sportowej
 stany zapalne różnego pochodzenia

Opis produktu
 konstrukcja profilowa dla zapewnienia komfortu i odpowiedniego dopasowania 
do kształtu kolana

 elastyczny materiał zapewnia równomierny nacisk
Zastosowanie

 zespoły bólowe stawu kolanowego
 przeciążenia stawu kolanowego
 ochrona podczas aktywności sportowej
 ochrona skóry przed otarciami

Opis produktu
 zapewnia doskonałe podparcie szczytu rzepki podczas prostowania kończyny
 zawiera cylindryczny wkład, który wywiera delikatne ciśnienie na ścięgno pod rzepką i naprowadza ją 
na właściwe miejsce

 w pełni regulowany
Zastosowanie

 zapalenie ścięgna rzepkowego spowodowanego częstym bieganiem i skakaniem
 podrażnienie rzepki oraz choroba Osgooda-Schlattera
 podwichnięcie lub hipermobilność bliższego stawu strzałkowo-piszczelowego
 odciążenie stawu rzepkowo-udowego uniwersalny rozmiar (pasuje do obwodu kolana od 25 do 56 cm)

uniwersalny rozmiar (pasuje do obwodu kolana od 30 do 50 cm)
Ulepszona wersja modelu NR 4531
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Rozmiar Rozmiar Obwód
X=1 S 30-35 cm
X=2 M 35-40 cm
X=3 L 40-45 cm
X=4 XL 45-50 cm

*obwód środka kolana

Opis produktu
 wyprodukowany przez firmę Medi - specjalistę w dziedzinie kompresji 
medycznej

 idealne dopasowanie podczas ćwiczeń i uprawiania sportu dzięki 
konstrukcji profilowej

 lekki i cienki elastyczny materiał
Zastosowanie

 stabilizacja stawu kolanowego oraz uwolnienie od dolegliwości bólowych
 głęboki masaż tkanek w celu poprawy mikrokrążenia i zmniejszenia 
obrzęków

 przeciążenia stawu kolanowego

Rozmiar Rozmiar 
15 cm nad 
środkiem 

rzepki

5 cm pod 
środkiem 

rzepki
X = 1 XS 37 - 40 cm 25 - 28 cm
X = 2 S 40 - 43 cm 28 - 31 cm
X = 3 M 43 - 46 cm 31 - 34 cm
X = 4 L 46 - 49 cm 34 - 37 cm
X = 5 XL 49 - 52 cm 37 - 40 cm
X = 6 XXL 52 - 55 cm 40 - 43 cm

Rozmiar Rozmiar Obwód
X=1 S 30-35 cm
X=2 M 35-40 cm
X=3 L 40-45 cm
X=4 XL 45-50 cm

*obwód środka kolana

Ulepszona wersja modelu NR 4531



Ortezy i stabilizatory 
stawu skokowego
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Nazwa NFZ Kod środka NFZ Dopłata
orteza sztywna lub półsztywna 

z tworzywa sztucznego na goleń i stopę
J.037 10% - dorośli

0% - dzieci do 18 roku życia

BuT PNEuMATYCZNY GENESIS WALKER - BREG

BuT ORTOPEDYCZNY BuNION - BREGNR Al05800X

BuT ORTOPEDYCZNY ACHILLES HITOP BOOT - BREGNR Al03601XBB

ORTEZA KOSTKI AXIOM - BREG

ORTEZY i sTabiliZaTORY sTaWU sKOKOWEgO

Opis produktu
 najlżejszy, pneumatyczny walker na rynku!
 system bocznych, pompowanych komór zapewnia doskonałą stabilizacje oraz działa przeciwobrzękowo
 podobnie jak w markowych butach do biegania w ortezie została wykorzystana komora Dynamic Air w miejscu 
pięty, co skutkuje dodatkową amortyzacją podczas ruchu

 unikatowy profil podeszwy buta zapewnia prawidłową propulsję

Zastosowanie
 urazy skrętne stawu skokowego I,II,II stopień, po leczeniu zachowawczym 
oraz operacyjnym

 doleczanie po stabilnych złamaniach nasady dalszej kości piszczelowej i strzałkowej
 doleczanie po operacjach na tkankach miękkich stopy i stawu skokowego
 złamania w obrębie śródstopia, pęknięcia kości stępu, kości piętowej, kości śródstopia
 rekonstrukcja ścięgna Achillesa (przy jednoczesnym zastosowaniu klinów na Achillesa)

Opis produktu
 profil podeszwy zapewnia płynny chód
 pneumatyczna pelota na śródstopiu
 autoformowalna wyściółka

Zastosowanie
 operacyjna korekcja palucha koślawego
 bóle i urazy w rejonie palców, śródstopia i stępu
 utrzymanie palca dużego w skorygowanej pozycji
 stabilizacja przodostopia

Opis produktu
 wysoka konstrukcja ze specjalnie zaprojektowanymi klinami zabezpiecza przed rozciąganiem ścięgna Achillesa
 system wypinanych klinów (każdy po 10 stopni) w trakcie postępującej rehabilitacji
 stabilizacja stawu skokowego za pomocą specjalnych poduszek dla szybszego procesu rehabilitacji

Zastosowanie
 pooperacyjne doleczanie ścięgna Achillesa
 uszkodzenie ścięgna Achillesa

Opis produktu
 stabilizacja boczna i przyśrodkowa stawu skokowego, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości zgięcia 
podeszwowego i grzbietowego

 rama o niskim profilu
 podwójne pasy i tylny mankiet zapewniają wysoki stopień podparcia stawu skokowego w  przypadku trudnych 
zwichnięć

 zdejmowana wkładka do prania
 nowoczesny system zapięć ułatwia i przyśpiesza zakładanie

Zastosowanie
 ochrona przed skręceniami (bocznymi i rotacyjnymi)
 niestabilność boczna stawu skokowego
 profilaktycznie podczas uprawiania sportu

 Rozmiar  Rozmiar 
Rozmiar  
obuwia

X = 1 XS 29 - 32
X = 3 S 33 - 35
X = 5 M 36 - 39
X = 7 L 40 - 43
X = 9 XL 44 - 48

* wg rozmiaru obuwia
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NR Bl51400X - wYSoKI

NR Bl52500X - NISKI

Rozmiar  
obuwia
29 - 32
33 - 35
36 - 39
40 - 43
44 - 48

Rozmiar Rozmiar
Rozmiar 
obuwia

X = 3 S 33 - 37 
X = 5 M 38 - 41 
X = 7 L 42 - 46 

* wg rozmiaru obuwia

Rozmiar Rozmiar
Rozmiar 
obuwia

X = 3 S 33 - 37 
X = 5 M 38 - 41 
X = 7 L 42 - 46 

* wg rozmiaru obuwia

NR AS02020X - PRAwY

NR AS02010X - lEwY

Rozmiar Rozmiar Rozmiar obuwia
X = 3 S do 40 cm
X = 5 M 40,5 - 44,5 cm
X = 7 L 45+

* wg rozmiaru obuwia



ORTEZA STAWu SKOKOWEGO THE ONE - MuELLER NR 4664X

ORTEZA KOSTKI ATf 2 - MuELLER NR 4333X

ORTEZY i sTabiliZaTORY sTaWU sKOKOWEgO
Nazwa NFZ Kod środka NFZ Dopłata

orteza stabilizująca staw skokowy J.036 10% - dorośli 
0% - dzieci do 18 roku życia

Opis produktu
 cienka i stabilna konstrukcja zapewnia dopasowanie ortezy do każdego obuwia
 długie, antypoślizgowe paski po obu stronach stabilizatora owijają staw skokowy imitując efekt tapingu 
dzięki czemu uzyskujemy maksymalne wsparcie dla słabych stawów skokowych

 sznurowadła od strony grzbietowej umożliwiają lepsze dopasowanie do kształtu kończyny
Zastosowanie

 ochrona przed skręceniami (bocznymi i rotacyjnymi) 
 zwichnięcia stawu skokowego
 nawykowa niestabilność stawu 
skokowego

 profilaktycznie podczas uprawiania 
sportu

 osłabienie więzadeł

Opis produktu
 wewnętrzne paski chronią przed skręceniami inwersyjnymi
 cztery sprężyste wkładki (po dwie z każdej strony) działają jak ścięgna i pomagają wzmocnić staw skokowy
 wykonany jest z wysoko wytrzymałego poliestru na zewnątrz, a wewnątrz znajduje się powłoka bardzo 
miękkiej dzianiny

 warstwa oddychającego materiału na stopie, języku i wokół kostki umożliwia lepszą cyrkulację powietrza oraz 
jego lepsze dopasowanie do stopy

Zastosowanie
 ochrona przed skręceniami (bocznymi 
i rotacyjnymi) 

 zwichnięcia stawu skokowego
 nawykowa niestabilność stawu 
skokowego

 osłabienie więzadeł 
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X=0 X=1 X=2 X=3 X=4
Rozmiar XS SM MD LG XL 

EUROPEJSKI MĘSKI 38-40 40-42 42-45 45-47 47-49 
EUROPEJSKI DAMSKI 36-39 39-41 41-43 44-46 46-48 

* wg rozmiaru obuwia

X=0 X=1 X=2 X=3 X=4
Rozmiar XS SM MD LG XL 

EUROPEJSKI MĘSKI 38-40 40-42 42-45 45-47 47-49 
EUROPEJSKI DAMSKI 36-39 39-41 41-43 44-46 46-48 

* wg rozmiaru obuwia

REGuLOWANY STABILIZATOR KOSTKI OSfM - MuELLER NR 44547

Opis produktu
 uniwersalny rozmiar umożliwia indywidualne dopasowanie dzięki zapięciom na rzepy
 lekki i cienki, pasuje do każdego rodzaju obuwia
 zapięcie pasków w kształt ósemki daje poczucie pewnej ochrony 
 podwyższony stan daje dodatkową stabilizację stawu skokowego
 wewnątrz posiada barierę mikrobową Aegis, która chroni przed rozwojem bakterii 
wywołujących nieprzyjemny zapach

Zastosowanie
 ochrona przed skręceniami bocznymi 
 umiarkowane skręcenia stawu skokowego
 profilaktycznie podczas uprawiania sportu

uniwersalny rozmiar (wg rozmiaru obuwia od 35 do 47)

ORTEZA KOSTKI ACTIV ANKLE - MEDIROYAL NR  EU8073

Opis produktu
 anatomicznie wyprofilowane łuski oraz lekka konstrukcja zapewniają wygodę użytkowania 
 stabilizator jest wyposażony w zawiasy, które pozwalają na swobodne zginanie grzbietowe i podeszwowe 
 neoprenowa gąbka amortyzuje skutki uderzeń i otarć  
 obustronny - można nosić zarówno na lewej jak i prawej stopie
 dostosowany do noszenia w obuwiu sportowym

Zastosowanie
 ochrona przed skręceniami (bocznymi i rotacyjnymi) zarówno w jej dolnej, jak i w górnej części
 zwichnięcia stawu skokowego
 nawykowa niestabilność stawu skokowego
 profilaktycznie podczas uprawiania sportu

Według rozmiaru obuwia
S 37-42
M 42-46
L 46+



Nazwa NFZ Kod środka NFZ Dopłata

orteza stabilizująca staw skokowy J.036 10% - dorośli
0% - dzieci do 18 roku życia

STABILIZATOR NA KOSTKĘ LITE - MuELLERNR 4552 – CZARNY

NR 4554 – BIAŁY

STABILIZATOR NA KOSTKĘ XLP - MuELLERNR 4300X

ORTEZA KOSTKI Z PASKAMI - BREGNR 9017X

ORTEZA KOSTKI WRAPTOR - BREGNR SA70200X

ORTEZY i sTabiliZaTORY sTaWU sKOKOWEgO

Opis produktu
 trwały nylon i wzmocniona konstrukcja wytrzymują ekstremalne 
obciążenia i zużycie

 szybkie sznurowadła - sznurowadła szybko dopasowują się 
i zabezpieczają ortezę na właściwym miejscu

 szerokie nylonowe taśmy, zapinane ósemkowo gwarantują dodatkową 
kontrolę

Zastosowanie
 ostre skręcenia stawu skokowego
 profilaktycznie podczas uprawiania sportu
 osłabienie więzadeł
 nawykowa niestabilność stawu skokowego

Opis produktu
 lekki i wygodny stabilizator, który nie ogranicza ruchów grzbietowych i podeszwowych
 posiada dwie anatomicznie wyprofilowane łuski zabezpieczone od wewnątrz pianką, która amortyzuje skutki 
uderzeń i otarć

 wyposażony w sztywną obejmę stawu skokowego doskonale chroniącą staw
 idealny do stosowania w obuwiu sportowym

Zastosowanie
 ochrona przed skręceniami (bocznymi i rotacyjnymi) zarówno w jej dolnej, jak i w górnej części
 zwichnięcia stawu skokowego
 nawykowa niestabilność stawu skokowego
 profilaktycznie podczas uprawiania sportu

Opis produktu
 cztery sprężyste wkładki (po dwie z każdej strony) działają jak ścięgna i pomagają wzmocnić 
staw skokowy

 wykonany jest z wysoce wytrzymałego poliestru na zewnątrz, a wewnątrz znajduje się powłoka 
bardzo miękkiej dzianiny

 wysokie wycięcie z przodu i wąska dolna część pozwalają na swobodne poruszanie nogą
Zastosowanie

 ochrona przed skręceniami (bocznymi i rotacyjnymi) 
 zwichnięcia stawu skokowego
 osłabienie więzadeł 
 profilaktycznie podczas uprawiania sportu

Opis produktu
 cienka i stabilna konstrukcja zapewnia dopasowanie ortezy do każdego obuwia
 długie paski po obu stronach stabilizatora owijają staw skokowy imitując efekt tapingu 
 sznurowadła od strony grzbietowej umożliwiają lepsze dopasowanie do kształtu kończyny
 dodatkowe zabezpieczenie boczne sprawia, że orteza może być stosowana w przypadku 
poważniejszych kontuzji

Zastosowanie
 ochrona przed skręceniami (bocznymi 
i rotacyjnymi) 

 ostre skręcenia stawu skokowego
 nawykowa niestabilność stawu skokowego
 profilaktycznie podczas uprawiania sportu

X=1 X=2 X=3 X=4 X=5
Rozmiar XS SM MD LG XL 

EUROPEJSKI MĘSKI 39-40 40-42 43-44 45-47 47-49 
EUROPEJSKI DAMSKI 36-37 37-39 40-41,5 42-44 44 +

* wg rozmiaru obuwia

uniwersalny rozmiar (wg rozmiaru obuwia od 40 do 51)
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X=0 X=1 X=2 X=3 X=4
Rozmiar XS SM MD LG XL 

EUROPEJSKI MĘSKI 38-40 40-42 42-45 45-47 47-49 
EUROPEJSKI DAMSKI 36-39 39-41 41-43 44-46 46-48 

* wg rozmiaru obuwia

Rozmiar Rozmiar Rozmiar 
obuwia

X=1 XS 38-40
X=2 S 40-42
X=3 M 42-44
X=4 L 44-46
X=5 XL 47+

*wg rozmiaru obuwia

Grubsza stopa - dobieramy rozmiar wyższy
Chuda  stopa - dobieramy rozmiar niższy



REGuLOWANY NEOPRENOWY STABILIZATOR KOSTKI - MuELLER NR 4547

STABILIZATOR KOSTKI Z NEOPRENu - MuELLER NR 964

Nazwa NFZ Kod środka NFZ Odpłatność

Produkty nie podlegające refundacji NFZ

Opis produktu
 wykonany z neoprenu lekki i cienki stabilizator pasuje do każdego rodzaju obuwia
 zapinanie za pomocą krzyżujących się pasów zapewnia stabilne i równomierne usztywnienie
 konstrukcja bez szwów zapobiega powstawaniu podrażnień i otarć, a otwarta pięta pozwala na 
szczelne i wygodne dopasowanie do nogi

Zastosowanie
 ochrona przed skręceniami 
 lekkie zwichnięcia stawu skokowego
 słabe i bolące stawy skokowe
 profilaktycznie podczas uprawiania sportu

Opis produktu
 wykonany z neoprenu
 lekki i cienki stabilizator, pasuje do każdego rodzaju obuwia

Zastosowanie
 urazy i osłabienie więzadeł
 choroby zwyrodnieniowe stawu skokowego
 profilaktycznie podczas uprawiania sportu (profilaktyka przeciążeń) 

uniwersalny rozmiar (wg rozmiaru obuwia od 36 do 47)

SM MD LG XL 
EUROPEJSKI MĘSKI 40-42 42-45 45-47 47-49 

EUROPEJSKI DAMSKI 39-41 41-43 44-46 46-48 
* wg rozmiaru obuwia

ORTEZY i sTabiliZaTORY sTaWU sKOKOWEgO
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Opis produktu
 wyprodukowany przez firmę Medi - specjalistę w dziecinie kompresji medycznej
 idealne dopasowanie podczas ćwiczeń i uprawiania sportu
 lekki i cienki pasuje do każdego rodzaju obuwia
 elastyczny materiał

Zastosowanie
 stabilizacja stawu skokowego oraz uwolnienie od dolegliwości bólowych
 głęboki masaż tkanek w celu poprawy mikrokrążenia i zmniejszenia obrzęków

OPASKA KOMPRESYJNA NA KOSTKĘ - CEP NR wo12l1X

X=1 X=2 X=3 X=4 X=5
Rozmiar XS SM MD LG XL 
OBWÓD 17-20 20-22 22-24 24-26 26-28

* mierzyć obwód tuż nad kostką w najwęższym miejscu



Ortezy i stabilizatory 
kończyn górnych

tel. 81 525 14 14 info@medicalsport.pl www.medicalsport.pl 15



ORTEZY i sTabiliZaTORY łOKcia
Nazwa NFZ Kod środka NFZ Dopłata

orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia 
z ujęciem ręki lub bez

L.049 10% - dorośli
0% - dzieci do 18 roku życia

ZEGAROWY ZAWIASOWY STABILIZATOR ŁOKCIA T-SCOPE - BREG NR 70125 - UJĘCIE NADGARSTKA
NR 07254 – lEwY

NR 07255 – PRAwY

NEOPRENOWY uSZTYWNIACZ ŁOKCIA - MuELLER NR 78547

Nazwa NFZ Kod środka NFZ Odpłatność

Produkty nie podlegające refundacji NFZ

Opis produktu
 teleskopowe przedramię oraz szyny na ramieniu dają możliwość łatwego 
dopasowania do każdej długości ręki

 zegar pozwala na ustawienie kąta wyprostu od -10° do 70° oraz kąta zgięcia 
od 0° do 110° (ze skokiem co 10°)

 możliwość zablokowania ortezy pod dowolnym kątem
 opcjonalnie możliwość zastosowania ujęcia nadgarstka w celu stabilizacji dłoni
 bardzo lekka orteza ok. 370 gram
 cienkie taśmy z łatwością dopasowują się do ramienia

Zastosowanie
 stabilne złamania łokcia, dalsza kość ramieniowa, bliższa kość promieniowa 
lub łokciowa

 po operacjach lub po urazach ścięgien i więzadeł
 chroniczne urazy łokcia, przeprost łokcia
 leczenie „łokcia tenisisty”
 zabiegi lecznicze na urazy ścięgien tricepsa
 rekonstrukcja więzadeł pobocznych

Opis produktu
 regulowany stabilizator łatwo jest dopasować do każdej wielkości łokcia
 regulowane paski nie ześlizgują się oraz nie ocierają podczas noszenia
 podwójna warstwa wokół łokcia zapewnia dodatkową ochronę przed uderzeniami
 neopren utrzymuje kojące ciepło

Zastosowanie
 urazy „łokcia tenisisty” i „łokcia golfisty”
 zapalenie nadkłykcia
 w przypadku słabych i nadwyrężonych łokci

uniwersalny rozmiar (wg obwodu łokcia od 20 do 40 cm)
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Opis produktu
 zwiększona powierzchnia stabilizująca zapewnia maksymalną ochronę
 zapinane paski pozwalają na indywidualne dopasowanie
 materiał AEGIS na łokciu zapewnia lepszą cyrkulację powietrza 

Zastosowanie
 urazy „łokcia tenisisty” i „łokcia golfisty”
 zapalenie nadkłykcia
 w przypadku słabych i nadwyrężonych łokci

Nazwa NFZ Kod środka NFZ Dopłata

uSZTYWNIACZ ŁOKCIA TENISISTY Z PODKŁADKĄ ŻELOWĄ - MuELLERNR 70207

REGuLOWANY uSZTYWNIACZ ŁOKCIA - MuELLERNR 4521

REGuLOWANY uSZTYWNIACZ ŁOKCIA - MuELLERNR 75217

ORTEZY i sTabiliZaTORY łOKcia

Produkty nie podlegające refundacji NFZ

Opis produktu
 wkładka żelowa zapewnia punktową kompresję skoncentrowaną 
na miejscu urazu

 zapinany na rzep stabilizator można indywidualnie dopasować

Zastosowanie
 „łokieć tenisisty” 
 „łokieć golfisty”

Opis produktu
 owijana konstrukcja zapewnia indywidualne dopasowanie do kształtu łokcia 
poprzez regulowany nacisk

 kojące ciepło utrzymywane przez neopren zapewnia giętkość stawu

Zastosowanie
 urazy „łokcia tenisisty” i „łokcia golfisty”
 zapalenie nadkłykcia
 w przypadku słabych i nadwyrężonych łokci

uniwersalny rozmiar (wg obwodu łokcia od 17 do 38 cm)

uniwersalny rozmiar (wg obwodu łokcia od 20 do 38 cm)

uniwersalny rozmiar (wg obwodu łokcia od 18 do 38 cm)
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DOPASOWANY uSZYWNIACZ NADGARSTKA „GREEN” - MuELLER

uSZTYWNIACZ NADGARSTKA APOLLO - BREG

WYGODNY STABILIZATOR NADGARSTKA - MuELLER NR  311

ORTEZY i sTabiliZaTORY NadgaRsTKa
Nazwa NFZ Kod środka NFZ Dopłata

orteza na rękę i przedramię L.048 10% - dorośli
0% - dzieci do 18 roku życia

Opis produktu
 miękka poduszka dołączana do górnej części stabilizatora chroni 
przed urazami i uprzyjemnia sen

 miękka i wygodna konstrukcja w kolorze beżowym
 unieruchamiające szyny od strony grzbietowej i dłoniowej mogą 
być profilowane według indywidualnych potrzeb pacjentów

 unikalne regulowane zapięcie umożliwia szybkie wkładanie 
i zdejmowanie

Wskazania:
 przed- i pooperacyjne unieruchomienie ręki i nadgarstka
 skręcenia, urazy stawów i więzadeł nadgarstka
 zespół cieśni nadgarstka, zapalenie stawów, choroby 
zwyrodnieniowe

 pęknięcia kości promieniowej oraz łokciowej
 zespół De Quervaina

Opis produktu
 posiada elastyczne usztywnienie na górze oraz sztywny, 
anatomicznie wyprofilowany dół dla lepszej stabilizacji 
i komfortu

 oddychająca i lekka tkanina zapewnia wygodę podczas 
całodziennego użytkowania

 produkt wyprodukowany z przetworzonych plastikowych butelek

Zastosowanie
 niestabilność więzadeł 
 rehabilitacja pourazowa 
oraz pooperacyjna

 zespół cieśni nadgarstka
 bóle reumatyczne, choroby 
zwyrodnieniowe

Opis produktu
 lekka wytrzymała konstrukcja
 doskonałe usztywnienie nadgarstka i kciuka przy zachowaniu 
mobilności dłoni i ręki

 miękka i wygodna konstrukcja
 unieruchamiające szyny od strony grzbietowej i dłoniowej mogą być profilowane według 
indywidualnych potrzeb pacjentów

Zastosowanie
 przed- i pooperacyjne unieruchomienie
 skręcenia, urazy stawów i więzadeł nadgarstka i kciuka (w ortezie z ujęciem kciuka)
 zespół cieśni nadgarstka, zapalenie stawów, choroby zwyrodnieniowe
 pęknięcia kości promieniowej oraz łokciowej
 zespół De Quervaina

NR 86271 – S/M PRAwY
NR 86272 – S/M lEwY

NR 86273 – l/Xl PRAwY
NR 86274 – l/Xl lEwY

NR 10056 – lEwY
NR 10057 – PRAwY

NR 10058 – lEwY Z KCIUK 
NR 10059 – PRAwY Z KCIUK

86271 SM/MD Prawy (pasuje do obwodu nadgarstka od 12 do 20 cm);
86272 SM/MD Lewy (pasuje do obwodu nadgarstka od 12 do 20 cm);
86273 LG/XL Prawy (pasuje do obwodu nadgarstka od 20 do 27 cm);
86274 LG/XL Lewy (pasuje do obwodu nadgarstka od 20 do 27 cm);
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uniwersalny rozmiar (wg obwodu nadgarstka od 13 do 23 cm)



Nazwa NFZ Kod środka NFZ Dopłata

STABILIZATOR NADGARSTKA Z SZYNĄ - MuELLERNR 300

NEOPRENOWA OPASKA STABILIZuJĄCA NADGARSTEK - MuELLERNR 4505

ORTEZY i sTabiliZaTORY NadgaRsTKa

Produkt nie podlegający refundacji NFZ

STABILIZATOR KCIuKA - MuELLERNR 62712

Nazwa NFZ Kod środka NFZ Dopłata
orteza ręki stabilizująca lub korygująca  

(z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera)
L.047 10% - dorośli 

0% - dzieci do 18 roku życia

Opis produktu
 unieruchamiająca szyna od strony dłoniowej może być profilowana według indywidualnych 
potrzeb pacjentów

 doskonałe usztywnienie nadgarstka przy zachowaniu mobilności dłoni i ręki
 lekka i wytrzymała konstrukcja

Zastosowanie
 zespół cieśni nadgarstka
 przed- i pooperacyjne unieruchomienie nadgarstka
 skręcenia, urazy stawów i więzadeł nadgarstka

Opis produktu
 zawiera dwa wzmocnienia dla zapewnienia maximum ochrony oraz trzy paski dla 
idealnego dopasowania stabilizatora w okolicach nadgarstka

 wspiera i ogranicza możliwość ruchu stawu, nie blokując przy tym możliwości 
ruchu samego palca

 materiał airmash umożliwia skórze oddychanie

Zastosowanie
 pourazowa stabilizacja/unieruchomienie kciuka
 bóle reumatyczne, choroby zwyrodnieniowe nadgarstka
 kontuzja tkanek miękkich i ścięgien
 zapalenia kości i stawów

Opis produktu
 neoprenowy materiał zatrzymuje kojące ciepło 
 pasek na kciuk ułatwia mocowanie i dopasowanie
 perforacja materiału zwiększa oddychanie i czyni całodzienne noszenie 
wygodniejszym

Zastosowanie
 osłabione i nadwyrężone nadgarstki
 bóle nadgarstka
 bóle reumatyczne 

86271 SM/MD Prawy (pasuje do obwodu nadgarstka od 12 do 20 cm);
86272 SM/MD Lewy (pasuje do obwodu nadgarstka od 12 do 20 cm);
86273 LG/XL Prawy (pasuje do obwodu nadgarstka od 20 do 27 cm);
86274 LG/XL Lewy (pasuje do obwodu nadgarstka od 20 do 27 cm);

uniwersalny rozmiar (wg obwodu nadgarstka od 15 do 22 cm)

uniwersalny rozmiar (wg obwodu nadgarstka od 13 do 27 cm)

uniwersalny rozmiar (wg obwodu nadgarstka od 10 do 30 cm)
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STABILIZATOR KCIuKA BEŻOWY - MuELLERNR 4518

Opis produktu
 wbudowane formowalne metalowe wzmocnienie dla zapewnienia maximum ochrony
 wspiera i ogranicza możliwość ruchu stawu, nie blokując przy tym możliwości 
ruchu samego palca 

 szeroki pasek na wysokości nadgarstka zapewnia jego sztywne zapięcie

Zastosowanie
 pourazowa stabilizacja/unieruchomienie kciuka
 bóle reumatyczne, choroby zwyrodnieniowe nadgarstka 
 kontuzja tkanek miękkich i ścięgien 
 zapalenia kości i stawów

uniwersalny rozmiar (wg obwodu nadgarstka od 13 do 26 cm)



Ortezy tułowia
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Nazwa NFZ Kod środka NFZ Dopłata
orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca 

staw biodrowy z regulowanym zakresem zgięcia lub odwiedzenia
J.040 10% - dorośli

0% - dzieci do 18 roku życia

ORTEZA STAWu BIODROWEGO PHILIPPON - BREGNR AT090105 – lEwA DŁUGA
NR AT090115 – lEwA KRÓTKA
NR AT090205 – PRAwA DŁUGA
NR AT090215 – PRAwA KRÓTKA

ORTEZA ODWODZĄCA STAW BARKOWY - BREGNR AE050500

ORTEZY biOdRa/baRKU

Opis produktu
 zegar pozwala na ustawienie kąta zgięcia od -30° do 105° (ze skokiem co 15°)
 możliwość szybkiego zablokowania ortezy pod dowolnym kątem od -30° do 60°
 część udową i miedniczną dopasowuje się niezależnie
 dopasowanie modułu na biodrach i udzie odbywa się za pomocą łatwych w regulacji pasów
 wersja krótka dla pacjentów poniżej 163 cm wzrostu
 wersja długa dla pacjentów powyżej 163 cm wzrostu

Zastosowanie
 stabilizacja stawu biodrowego
 ograniczenie i kontrola ruchów zgięcia i prostowania kończyny w stawie biodrowym
 podtrzymuje i odciąża staw biodrowy
 ułatwia anatomiczne ułożenie stawu oraz prawidłowe wykonywanie ruchów
 po artroskopii stawu biodrowego
 osteoporoza biodra

Nazwa NFZ Kod środka NFZ Dopłata
orteza odwodząca stawu barkowego 

z regulacją kąta odwiedzenia
L.053 10% - dorośli

0% - dzieci do 18 roku życia

tel. 81 525 14 14 info@medicalsport.pl www.medicalsport.pl 21

ORTEZA STAWu BIODROWEGO T-SCOPE - BREGNR 08911 – PRAwY

NR 08910 – lEwY

Opis produktu
 teleskopowe szyny dają możliwość łatwego dopasowania ortezy dla każdego, nawet wysokiego pacjenta
 zegar pozwala na ustawienie kąta wyprostu od -10° do 30° oraz kąta zgięcia od -10° do 120° 
(ze skokiem co 10°)

 możliwość szybkiego zablokowania ortezy pod dowolnym kątem do -10° do 30°
 część udową i miedniczną dopasowuje się niezależnie
 dopasowanie modułu na biodrach odbywa się za pomocą łatwego w regulacji pasa
 komfortowe i łatwe zakładanie dzięki zastosowaniu wielu elementów regulacji

Zastosowanie
 stabilizacja stawu biodrowego
 ograniczenie i kontrola ruchów zgięcia i prostowania kończyny w stawie biodrowym
 podtrzymuje i odciąża staw biodrowy
 ułatwia anatomiczne ułożenie stawu oraz prawidłowe wykonywanie ruchów 
 po artroskopii stawu biodrowego
 osteoporoza biodra

Opis produktu
 płynna regulacja zakresu rotacji w stawie ramiennym (od 20°rotacji wewnętrznej do 15° rotacji zewnętrznej)
 uchwyt piankowy umożliwia ćwiczenie mięśni przedramienia oraz zapewnia ustawienie nadgarstka w żądanej 
pozycji

 taśma nośna aparatu wyposażona w miękką wyściółkę w okolicy szyi, zapobiega uciskowi tętnicy szyjnej oraz 
zapewnia wysoki komfort użytkowania aparatu

 duży zakres regulacji pasów z taśmami na rzep oraz plastyczność szyny odwodzącej stanowią 
o uniwersalności aparatu - jeden rozmiar

Zastosowanie
 schorzenia  wymagające określonego położenia ramienia
 uszkodzenia  Bankart
 uszkodzenia stożka rotatorów
 niestabilność ramion
 naprawa mięśni i ścięgien
 po artroskopii ramienia



NISKA SZNuRÓWKA - MEDIROYAL NR MR4920

pas lĘdŹWiOWO-KRZYŻOWY

REGuLOWANA ORTEZA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA - MuELLER

REGuLOWANY STABILIZATOR PLECÓW I BRZuCHA - MuELLER

Opis produktu
 orteza zawiera cztery elastyczne usztywnienia i dwie stalki, które mogą być profilowane 
w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta 

 elastyczna, przepuszczająca powietrze tkanina
 materiał oddychający, umożliwiający odprowadzenie ciepła i wilgoci
 wysokość 26 cm
 w zestawie znajdują się dwa zapasowe elastyczne usztywnienia, 
które można zamienić z metalowymi stalkami

Zastosowanie
 po przebytych urazach jak skręcenia, złamania kręgosłupa
 bóle kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych
 zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
 po urazach mięśni grzbietu i brzucha
 doleczanie po zabiegach neurologicznych i ortopedycznych

NR 86741

NR 4581

Mierzyć obwód w pasie
SM 75-83
MD 83-91
LG 91-99
XL 99-107

XXL 107-115
XXXL 115-125

Opis produktu
 dwie warstwy pozwalają na indywidualne dopasowanie nacisku na brzuch i dolną część pleców
 wyjmowane usztywnienie lędźwiowe zabezpiecza i uciska dolną część pleców, zapewniając 
optymalne oparcie

 stabilność zawdzięcza elastycznym wzmocnieniom wzdłuż kręgosłupa
 oddychający materiał pozwala na długotrwałe noszenie

Zastosowanie
 zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
 utrzymuje zdrową i wyprostowaną postawę
 bóle kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych
 po urazach mięśni brzucha
 dla pracowników fizycznych przenoszących ciężkie rzeczy

Opis produktu
 regulowany, lekki i wygodny stabilizator 
 8 stalowych wsporników zapewnia oparcie dolnej części pleców
 składa się z 2 warstw, co pozwala na indywidualne dopasowanie nacisku na brzuch i dolną część 
pleców

 może być noszony pod lub na ubranie
Zastosowanie

 bóle kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych
 zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
 po urazach mięśni brzucha
 utrzymanie zdrowej i wyprostowanej postawy
 podczas uprawiania sportu w celu wsparcia kręgosłupa

uniwersalny rozmiar (wg obwodu w talii od 71 do 127 cm)

uniwersalny rozmiar (wg obwodu w talii od 71 do 127 cm)
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REGuLOWANA ORTEZA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA Z PODKŁADKĄ LĘDŹWIOWĄ - MuELLER NR 255

Nazwa NFZ Kod środka NFZ Dopłata
orteza (sznurówka) lędźwiowo-krzyżowa 

ze stalkami lub fiszbinami
M.060 10% - dorośli

0% - dzieci do 18 roku życia

Opis produktu
 łatwe wkładanie i dopasowanie do obwodu talii dzięki unikalnemu naciągającemu paskowi
 gładkie i wygodne plastikowe wkładki zapewniają wsparcie dla słabych mięśni kręgosłupa
 wewnętrzna wyściółka wyprodukowana z przetworzonych plastikowych butelek

Zastosowanie 
 bóle kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych
 zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
 po urazach mięśni brzucha
 utrzymanie zdrowej i wyprostowanej postawy

uniwersalny rozmiar (wg obwodu w talii od 81 do 129 cm)



Nazwa NFZ Kod środka NFZ Dopłata

OCHRANIACZ NA NOS - MuELLERNR 140501

ORTEZA PALCA - MEDIROYALNR 501

PROfESJONALNE PODKŁADKI POD PIĘTY - MuELLERNR 971

sTabiliZaTORY RÓŻNE

Produkty nie podlegające refundacji NFZ

Opis produktu
 wsuwany aparat wyprostny dla stawu PIP (międzypaliczkowy bliższy) 
 miękkie poduszeczki z pianki zapewniają podparcie pod stawy PIP oraz MCP (śródręczno-paliczkowy) 
 siły działające na palec są średniej mocy (227g dla 15° zgięcia) 

Zastosowanie
 uszkodzenia tkanek miękkich okolic stawu
 zapobieganie usztywnieniom, odciążenie stawu MCP
 utrzymanie równowagi statyczno-dynamicznej palca

Opis produktu
 wykonany z mocnego materiału
 regulowany rozmiar 
 łatwy w zakładaniu

Zastosowanie
 w celu ochrony nosa po operacjach
 podczas uprawiania sportu jako ochrona przed kontuzjami

Opis produktu
 lekkie i łatwe w użytkowaniu
 pasuje do każdego rodzaju obuwia
 2 sztuki w opakowaniu

Zastosowanie
 w celu amortyzacji wstrząsów podczas biegania lub skakania
 redukcja bólu pięt i kolan podczas biegania
 problemy z Achillesem 
 pomocne w tzw. „ostrogach piętowych”

Pomiaru dokonuje się od dalszego przetłoczenia dłoni do 
stawu DIP (międzypaliczkowy dalszy)

Rozmiar A B C

w mm 67 76 89

Rozmiar Regular Large

w kg do 79 kg od 79 kg

* wg wagi ciała
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WKŁADKI ORTOPEDYCZNE - MEDIROYALNR MR1500 – Mow - SUPINACJA

NR MR1700 – low - PRoNACJA

Opis produktu
 wkładki MOW i LOW są wykonane z pianki EVA oraz Poron® . 
 pianka Poron® znajduje się w części podeszwowej wkładki - pod piętą ma za 
zadanie amortyzować piętę podczas chodu, biegu

 pokryta jest poliamidem z powłoką antystatyczną, odporna na intensywne 
wycieranie

 bardzo komfortowa

Zastosowanie
 w koślawośći MOW i szpotawości LOW
 zapalenie rozcięgna podeszwowego, osteoartroza, dysfunkcja stawu 
rzepkowo udowego

 zerwanie ACL oraz jego rekonstukcja (MOW) zapobiega rotacji wew.
 zapalenie okostnej kości piszczelowej

Rozmiar 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45



Terapia zimnem 
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KODIAK - BREGNR 100291

SPRAY CHŁODZĄCY - MuELLER

OPASKA CHŁODZĄCA - MuELLER

NR 030202

TERapia ZimNEm

 miękki, łatwy w dopasowaniu opatrunek chłodzący można 
zakładać na różne części ciała takie jak kolana czy plecy 

 długie pasy zapewniają pewny ucisk worka z lodem co 
zmniejsza obrzęk rany

 nieleczniczy spray do chłodzenia skóry 
i zmniejszenia obrzęków

 pojemność 270 ml
 12 szt. opakowanie zbiorcze

Opis produktu
 terapia zimnem za pomocą urządzenia Kodiak jest najbardziej wygodną 
i wszechstronną ofertą w szerokiej gamie produktów BREG 

 jego łatwa w obsłudze, kompaktowa konstrukcja sprawia, że doskonale 
nadaje się do przychodni, szpitali, klubów sportowych i użytku domowego 

 w zależności od potrzeb, niewielka ilość wody i lodu może wystarczyć aby 
pacjenci mogli cieszyć się zimną terapią do ok. 6-8 godzin

 opcjonalnie dla zwiększenia mobilności możliwe jest zasilanie Kodiak za 
pomocą akumulatora 

 zastosowanie pompki elektrycznej w urządzeniu sprawia, że pacjenci mogą 
wykonywać swoje ulubione zajęcia w momencie terapii 

 cicha praca pompki pozwala pacjentom na odpoczynek i regenerację 
 trwała, mocna konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo

Zastosowanie
 po operacjach 
 po artroskopii
 w chirurgii plastycznej
 w chirurgii ogólnej
 w momencie urazów dla zmniejszenia obrzęków
 przewlekły ból

NR 230676

kod prod. Opis

100291 Schładzacz KODIAK

PANELE INTELLI-fLO

100292 BARK

100294 KOLANO

100296 UNIWERSALNY

100298 KOSTKA

100300 KRĘGOSŁUP

100302 BIODRO

100303 NADGARSTEK

PANELE INTELLI-fLO
 te rewolucyjne panele oferują regulację temperatury dostosowaną do każdego zabiegu 
na danym obszarze ciała przy jednocześnie stałej cyrkulacji wody, a co za tym idzie stałej 
dostawy zimna

 średnia temperatura robocza w panelach Intelli-Flo wynosi ok. 7 stopni Celsjusza
 ergonomiczna konstrukcja zapewnia wyjątkowy zasięg i komfort pacjenta
 panele Intelli-Flo są przeznaczone do stosowania tylko z urządzeniami Kodiak firmy Breg
 w ofercie firmy Medical Sport dostępny jest panel uniwersalny, jak również panele 
specjalistyczne zaprojektowane na określoną część ciała - patrz tabela obok
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WOREK NA LÓD - MuELLER NR 6621

ZIMNY/CIEPŁY OKŁAD WIELOKROTNEGO uŻYTKu  - MuELLER

NATYCHMIASTOWY ZIMNY OPATRuNEK MuELLER COLD  - MuELLER

fOLIA EZ-WRAP - MuELLER

TERapia ZimNEm

 przystosowany do używania z kostkami lodu, kruszonym lodem bądź 
zimną wodą

 elastyczne wykonanie pozwala na idealne dopasowanie do ciała
 wielokrotnego użytku i bardzo ekonomiczny
 średnica worka 22,8 cm

 łatwa w użyciu, ekonomiczna folia do zamocowania 
Zimnych/Ciepłych Okładów 

 należy zawsze okryć lub owinąć Zimny/Ciepły Okład 
przed zastosowaniem na skórze

 miękki żel do schłodzenia w lodówce lub zamrażarce
 ekonomiczny - może być użyty ponownie 
 idealny do terapii ciepłem - przygotowanie w mikrofalówce 
(zanurzony w naczyniu z wodą) bądź ocieplony w gorącej wodzie

 wymiary 15,2 x 22,8 cm
 12 szt. opakowanie zbiorcze

 zimny opatrunek wysokiej jakości natychmiastowo 
uruchamiany naciskiem palców lub uderzeniem pięści

 nie potrzebuje zamrażania 
 jednokrotnego użytku
 16 szt. opakowanie zbiorcze

NR 030105

NR 030102

NR 050304
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Taśmy Kinesio, tapy 
i akcesoria do tapingu 
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KINESIO TEX GOLD fINGER PRINT 

TaśmY KiNEsiO

GOTOWE APLIKACJE - KINESIO

KINESIO TEX CLASSIC 

 gotowe aplikacje pre-cut stanową 
przetestowaną przez Kinesio Taping® 
Association odpowiedź na potrzeby 
indywidualnych osób, jak również są 
uzupełnieniem klasycznych rolek 

 każda gotowa aplikacja jest regulowana 
i stworzona została do łatwej aplikacji 
podczas pracy czy uprawiania sportu, 
w przypadku pojawiania się urazu szyi, 
kolana, barku, stopy, nadgarstka, pleców

 wymiary pasków oraz linie na papierze 
z tyłu stanowią podpowiedź doboru 
właściwego rozmiaru dla każdego 
pacjenta

 Kinesio w dalszym ciągu dostarczać będzie znane dotychczas rolki z tradycyjnym klejem, które ustanowiły standardy dla Kinesio Taping® na 
całym świecie; używane w sporcie, neurologii, pediatrii 

 Kiesio® Tex  Classic zapewniają użytkownikom wysoką jakość aplikacji i zgodne z oczekiwaniami wyniki
 przygotowane z myślą o profesjonalnych terapeutach i indywidualnych pacjentach
 niższa cena w porównaniu z Kinesio® Tex Gold

65024-5cm x 4m
65125-5cm x 31,5m 

beżowy

75024-5cm x 4m
75125-5cm x 31,5m 

niebieski

85024-5cm x 4m
85125-5cm x 31,5m 

różowy

95024-5cm x 4m
95125-5cm x 31,5m 

czarny

05024-5cm x 4m
05125-5cm x 31,5m 

biały

15024-5cm x 5m
14125-5cm x 31,5m 
15034-7,5 cm  x 5 m

beżowy

25024-5cm x 5m
25125-5cm x 31,5m 

niebieski

35024-5cm x 5m
35125-5cm x 31,5m 

różowy

45024-5cm x 5m
45125-5cm x 31,5m 

czarny

55024-5cm x 5m
55125-5cm x 31,5m 

biały

01 
plecy

02 
szyja

03
ramię

04 
kolano

05 
nadgarstek

06 
stopa

 dr Kenzo Kase postanowił stworzyć nową wersję swojego legendarnego produktu
 nowy Kinesio® Tex Gold FP zawiera rewolucyjną technologię Finger Print, która imituje linię papilarną ludzkiej skóry 
 poprawiona została przyczepność kleju jak i grubość plastra, dzięki temu jest to najdoskonalszy produkt jaki stworzył dr Kenzo Kase 
 nowe Kinesio® Tex Gold zostały stworzone głównie z myślą o profesjonalnych terapeutach
 nowa struktura bawełny umożliwia jeszcze lepsze oddychanie skóry
 nowy układ „fali” dla lepszego komfortu
 opatentowane mikroszczeliny w kleju gwarantują lepszą przyczepność przy jednocześnie mniejszej ilości kleju
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MTAPE® TAŚMA IMPREGNOWANA TLENKIEM CYNKu  - MuELLER

ATHLETIC CARE TAPE - MuELLERNR 130888

 EuROTAPE TAŚMA SAMOPRZYLEPNA - MuELLER  

TaśmY KiNEsiO / TaśmY

 100% bawełny, taśma przylepna impregnowana tlenkiem 
cynku

 biała, dezynfekowana taśma M-Tape charakteryzuje 
się wysoką odpornością na rozciąganie i dużą 
przylepnością

 zmniejsza podrażnienia skóry 
 łatwa i wygodna w stosowaniu

 rolka o wymiarach 3,8 cm x 13,7m (32 rolki/opakowanie)
 100% bawełny, taśma przylepna impregnowana tlenkiem cynku
 biała dezynfekowana taśma charakteryzuje się wysoką odpornością na rozciąganie 
i dużą przylepnością 

 łatwa i wygodna w stosowaniu
 konkurencyjna cena

 biała, dezynfekowana taśma Eurotape charakteryzuje się wysoką 
odpornością na rozciąganie i dużą przylepnością 

 100% bawełna
 wzmocniony klej
 ząbkowany brzeg ułatwia oddzielenie 
 stworzona specjalnie z myślą o europejskich 
technikach tapingu

130594 Biała 2,5 cm x 10 m (48 rolek/opakowanie)
130595 Biała 3,8 cm x 11,4 m (32 rolki/opakowanie)
130596 Biała 5 cm x 10 m (24 rolki/opakowanie)

130104 Biały 2,5 cm x 9 m (48 rolek/opakowanie)
130105 Biały 3,8 cm x 13,7 m (32 rolki/opakowanie)
130106 Biały 5 cm x 13,7 m (24 rolki/opakowanie)

130820 Niebieski
130821 Zielony
130822 Czerwony
130823 Żółty
130824 Czarny
130825 Pomarańczowy
130829 Szary
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KINESIO TEX PERfORMANCE +

65024L - 5 cm x 5 m

beżowy

75024L - 5 cm x 5 m

niebieski

 dzięki stosunkowi 1/2 bawełny i 1/2 poliester staje się bardziej wytrzymała i zachowuje na dłużej właściwości elastyczne
 taśma umieszczona w twardym funkcjonalnym opakowaniu chroni przed rozwijaniem się rolki
 dedykowany osobom aktywnym
 zapewnia więcej komfortu, lepszą stabilizację
 redukuje nadmierną kompresję głęboko położonych tkanek
 elastyczne wsparcie z delikatną stymulacją
 połączenie właściwości produktu FINGER PRINT i CLASSIC 
 Made in USA

* rolka o wymiarach 3,8 cm x 9m (32 rolki/opakowanie)

130888 biała 3,8 cm x 13,7 m (32 rolki/opakowanie)

85024L - 5 cm x 5 m

różowy

95024L - 5 cm x 5 m

czarny



TaśmY
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TEAR-LIGHT TAPE - MuELLER  

MWRAP GĄBKA POD TAPY - MuELLER

 gąbka pod taśmę samoprzylepną, chroniąca skórę przed podrażnieniami 
 można dzięki niej zapobiegać przemieszczaniu się ochraniaczy i skarpet, a także używać 
do owijania stóp w butach turystycznych, narciarskich jak i innych butach sportowych

 wymiary: 7 cm x 27,4 m
 kolor jasnokremowy

 wysoka przylepność i wygoda; łatwe oddzielanie i odwijanie 
 idealna do wzmacniania obustronnych nakolanników, jako ściągacz oraz do 
mocowania ochraniaczy i opatrunków chłodzących

 używany do tapingu stawów skokowych jako ochrona przed kontuzjami
 wysoka elastyczność taśmy

NR 130702

130632 Biała 5,0 cm x 6,9 m (24 rolki/opakowanie)
130633 Biała 7,5 cm x 6,9 m (16 rolek/opakowanie)
130642 Czarna 5,0 cm x 6,9 m (24 rolki/opakowanie)
130643 Czarna 7,5 cm x 6,9 m (16 rolek/opakowanie)

P TAPE - MuELLER

M LASTIC TAPE - MuELLER

 fLEX LIGHT TAPE - MuELLER 

 bardzo sztywna (odporna na rozciąganie we wszystkich kierunkach)
 wykonana w 100% z bawełny 
 impregnowana tlenkiem cynku
 nie zawiera lateksu
 ząbkowane krawędzie ułatwiają oddzielanie
 bardzo mocny klej
 doskonała w rehabilitacji sportowej i medycznej

 lekka elastyczna taśma 
 bardzo mocny klej
 bardzo łatwa w oddzielaniu
 można aplikować bezpośrenio na skórę
 nie zawiera lateksu
 może być używany do podtrzymywania okładów zimno/ciepłych

 stosowana jako Blood Spill tape
 lekka, rozciągliwa, spajająca
 przyczepia się tylko do siebie
 może być stosowana na owłosione powierzchnie i wrażliwą skórę
 nie niszczy odzieży ani ubrań
 nie zawiera lateksu

NR 130546

26447 czarna 5,0 cm x 6,8 m (24 rolki/opakowanie)
26457 czarna 7,5 cm x 6,8 m (16 rolek/opakowanie)
26438 biała 5,0 cm x 6,8 m (24 rolki/opakowanie)
26448 biała 7,5 cm x 6,8 m (16 rolek/opakowanie)

130612 beżowa 5,0 cm x 4,5 m (24 rolki/opakowanie)
130613 beżowa 7,5 cm x 4,5 m (16 rolek/opakowanie)

130546 beżowa 3,8 cm x 13,7 m (30 rolek/opakowanie)



 chroni i pomaga zapobiegać powstawaniu pęcherzy 
 koi otarcia, zadrapania i rany, łagodzi lekkie oparzenia, 
także od słońca

 hydrożel zapewnia wilgotność potrzebną do gojenia ran, 
absorbuje wydzieliny z ran 

 pomaga zabezpieczyć przed zakażeniem 
 nie przykleja się do rany 
 bez środków leczniczych, nie wyjałowiony

SPRAY POD TAŚMY TuffNER - MuELLER REMOVER - MuELLER

NOŻYCZKI KINESIO PRO NOŻYCZKI DO BANDAŻY - MuELLER

OPATRuNEK MORE SKIN - MuELLER

KINESIOLOGY TAPE - MuELLER

 nożyczki o długości 18,4 cm z tępo zakończonym 
dolnym ostrzem 

 zapewniają bezpieczne usuwanie taśm i bandaży

 spray ułatwiający przymocowanie 
taśmy

 używany w tapingu i KinesioTapingu 
 12 szt. opakowanie zbiorcze

 rozprowadzić po zewnętrznej stronie 
taśmy aby ją poluzować

 usuwa spraye Tuffner™, maści i kleje 
ze skóry 

 służy również do usuwania plam tłuszczu 
i maści z przyrządów treningowych

 pojemność 300 ml spray
 12 szt. opakowanie zbiorcze

 taśmy Kinesiology firmy Mueller wykonane są w 100% 
z wysokogatunkowej bawełny

 taśma jest elastyczna, przepuszczająca powietrze
 dostosowuje się do ludzkiej skóry 
 użyty w niej klej nie powoduje alergii
 rolka o wymiarach 5cm x 5m

TaśmY i aKcEsORia dO TapiNgU

NR 200901 120 ml spray
NR 200902 300 ml spray 

NR 131411 Kwadraty 2,5 cm 75/opak. 
NR 131412 Okręgi 7,6 cm 25/opak.
NR 131414 Arkusz 30,4x30,4 cm

NR 27367 Niebieski
NR 27467 Beżowy 
NR 28147 Czarny 
NR 28277 Różowy

NR 200115

NR DSN-210 NR 020301

 wykonane z wysokowęglowej 
stali nierdzewnej, która zapewnia 
wieloletnią ostrość powierzchni 
tnących

 pokryte są teflonem co umożliwia 
wykonywanie szybkich, czystych 
cięć bez pozostawiania śladów

 futerał na nożyczki w zestawie
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SKARPeTy STÓPKi

ROZMiAR 
KOBieCe/
MĘSKie

Rozmiar obuwia

ROZMIAR BUTA 35 - 37 38 - 40 41 - 43

KOBIECE II III IV

ROZMIAR BUTA 39 - 41 42 - 44 45 - 47

MĘSKIE III IV V

JAK DOBRAĆ WłAŚCiWy ROZMiARJeśli chcesz zamówić produkty lub umówić się na prezentację, 

zadzwoń do jednego z naszych przedstawicieli handlowych.

OPASKi nA UDO

ROZMiAR
KOBieCe/
MĘSKie

ROZMIAR
W CALACH 16 - 18 18.5 - 20.5 21 - 22.5 23 - 25 25.5 - 28

W CM 40 - 46 47 - 52 53 - 57 58 - 63 64 - 70

UNISEX I II III IV V+

Mierzyć obwód 
uda w środkowej 
części.

ROZMiAR 
KOBieCe/
MĘSKie

Mierzyć łydkę 
w najgrubszym 
miejscu 

ROZMIAR
W CALACH 9.5 - 12 12.5 - 15 15.5 - 17.5 18 - 20

W CM 25 - 31 32 - 38 39 - 44 45 - 50

KOBIECE II III IV –

MĘSKIE – III IV V

SKARPeTy SPORTOWe i OPASKi nA łyDKĘ

ROZMiAR 
KOBieCe/
MĘSKie

Mierzyć obwód 
tuż nad kostką

ROZMIAR
W CALACH 7 - 8 8.5 - 9 9.5 - 10 10.5 - 11.5

W CM 18 - 20 20.5 - 23 23.5 - 26 26.5 - 29

KOBIECE II III IV –

MĘSKIE – III IV V

SKARPeTy KRÓTKie i ReGeneRACyJne

ROZMiAR 
KOBieCe/
MĘSKie

ROZMIAR
W CALACH 16 - 20 18 - 22 20 - 24 22 - 26 24 - 28 24 - 30

W CM 40 - 50 45 - 55 50 - 60 55 - 65 60 - 70 60 - 75

SZACOWANY 
ROZMIAR

XS S M L XL XXL

KOBIECE I II III IV V –

MĘSKIE – II III IV V VI

Mierzyć obwód 
uda w środkowej 
części.

SPODenKi i SPODenKi 3/4

woj. zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
TeL. 506 036 505 
woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, lubuskie
TeL. 510 174 144
woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie
TeL. 505 186 701
woj. mazowieckie, podlaskie, wielkopolskie, łódzkie
TeL. 506 813 080

Centrala Lublin
TeL./FAX 81 525 14 14
 e-mail: info@medicalsport.pl

woj. lubuskie, dolnośląskie, śląskie, opolskie
Tel. 506 813 080 Anna Workowska
woj. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie
Tel. 506 036 505 Emilia Melon
woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie
Tel. 793 582 321 Jarosław Gryka

Centrala Lublin
Tel./fAX 81 525 14 14
e-mail: info@medicalsport.pl


