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UWAGA: Wybór wyrobu medycznego właściwego dla konkretnego schorzenia i stanu pacjenta i musi zostać 

dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty. 

UWAGA: Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten 

wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.



AFO.CLASSIC 
AFO.NIGHT
AFO.EXTRA LONG

AFO.CLASSIC

Rozwiązanie dla najmłodszych pacjentów
ozwala na uzyskanie stabilizacji stawu P

skokowego w płaszczyźnie czołowej
oraz unieruchomienie w pozycji 
pośredniej

AFO.NIGHT

Doleczanie po zabiegach ortopedycznych
ozycjonowanie po urazach stawu P

skokowego oraz stopy
rofilaktyka deformacjiP

Zaopatrzenie spoczynkowe lub nocne

Dla pacjentów siedzących, wózkowych, jako 
profilaktyka zniekształceń i deformacji,

trwalające efekty interwencji ortopedyczno U
chirurgicznych,

tabilizująco-unieruchamiające podczas S
pionizacji.

aopatrzenie dynamiczneZ
la pacjentów chodzących z przewaga D

zgięcia podeszwowego stopy oraz chodem 
na palcach.

e wzmożonym napięciem mięśniowym, Z
spastyką.

AFO.EXTRA LONG

AFO.CLASSIC

AFO.EXTRA LONG

Ortezy unieruchamiają staw skokowy 
w pozycji pośredniej. Blok PF, Blok DF.

Warstwa zewnętrzna o zróżnicowanej 
sprężystości zapewnia unieruchomienie 

Składają się z dwóch warstw:

oraz właściwą stabilizację podczas pionizacji 
lub chodu.

Warstwa wewnętrzna umożliwia korekcję 
ustawienia pięty oraz śródstopia.

AFO.EXTRA LONG
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DAFO.CLASSIC 

PROSTARTER

Umożliwia korekcję stawu w płaszczyźnie czołowej, jednocześnie nie 
ograniczając swobodnego ruchu zgięcia i wyprostu stopy. 
Przeznaczona jest dla młodszych pacjentów ze zmianami o charakterze 
znacznym.

ZASTOSOWANIE:

Koślawość na skutek obniżonego napięcia mięśniowego.
naczna niestabilność stawu na skutek osłabienia mięśniZ
mniejszone napięcie mięśniowe powoduje nadmierną Z

pronację stopy.

oraz stabilizacja pozostałych kości stępu 
i śródstopia umożliwiają przywrócenie 
prawidłowych warunków anatomicznych 
stopy oraz funkcjonalny ruch w stawie.

Korekcja koślawego ustawienia kości 
piętowej, wsparcie kości łódkowatej 

DAFO.CLASSIC

Seria ortez AFO/DAFO ma na celu 
wstępne, szybkie oraz ekonomiczne 
rozwiązanie dla pacjentów ze ściśle 

określonymi potrzebami.

DAFO.CLASSIC
AFO.EXTRA LONG

PROSTARTER AFO.EXTRA LONG

nieruchamia staw skokowy w pozycji pośredniej. Blok PF, U
Blok DF.

tosowany jako zaopatrzenie spoczynkowe lub nocne.S
 doleczaniu po zabiegach ortopedycznychW

trwalaniu efektów terapiiU
ozycjonowaniu oraz profilaktyce deformacji stawu P

skokowego oraz stopy

PROSTARTER DAFO.CLASSIC

ie ogranicza swobodnego ruchu zgięcia i wyprostu N

na celu korekcję
zpotawości lub koślawości wskutek obniżonego napięcia S

mięśniowego
rzywiedzenia przodostopiaP
iestabilności stawu skokowegoN

w stawie skokowym.
oryguje ustawienie stawu skokowego oraz stopy K

w płaszczyźnie czołowej.
tosowany jako zaopatrzenie wspomagające chód mające S
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DAFO.DYNAMIC 

DAFO.NIGHT

ZASTOSOWANIE

Dla pacjentów, którzy potrzebują pomocy w zarządzaniu 
pozycją kolana w zgięciu i / lub prostowaniu

Chodzenie na palcach

Nadmierne zgięcie podeszwowe lub grzbietowe

Niewystarczająca stabilizacja zarówno w płaszczyźnie 
strzałkowej jak i czołowej

Łagodny przeprost kolana
Występuje w wersji mocno sztywnej FLEX zapewniającej większą kontrolę 

i wydłuża krok. Przeznaczona dla pacjentów wymagających większej dynamiki 
niż w przypadku ortezy AFO. 

Przeznaczona głównie dla pacjentów chodzących. Stabilizuje stopę oraz staw 
skokowy bez blokowania całego ruchu, zwiększa dynamikę odbicia

w płaszczyźnie strzałkowej oraz bardziej elastycznej wersji EXTRA FLEX 
o umiarkowanej sile kontroli ułożenia stopy.

FLEX
EXTRA FLEX

Elastyczny element wspomaga zgięcie grzbietowe stopy 
z zachowaniem ograniczenia zgięcia podeszwowego.

FLEX EXTRA FLEX

Przeznaczona jest dla pacjentów z ograniczeniem zakresu ruchu pochodzenia 
mięśniowego. Celem jej stosowania jest zwiększanie lub utrzymanie zakresu 
zgięcia grzbietowego z precyzyjną kontrolą stawu skokowego i stopy. 
Stosowania tylko jako zaopatrzenie spoczynkowe.

Wspomaga efekty terapii manualnej I farmakologicznej

Osłabione zgięcie grzbietowe stopy na skutek porażenia 

ZASTOSOWANIE

Nadmierne zgięcie podeszwowe stopy

lub niedowładu wiotkiego

Przykurcz ścięgna Achillesa uniemożliwiający pionizację

regulację długości elastycznych taśm.
i podeszwowego stopy odbywa się przez 
Kontrola zakresu zgięcia grzbietowego 

FULL MOVE
Orteza wyposażona jest w zawiasy 
pozwalające na pełny, nieograniczony ruch 
zgięcia podeszwowego i grzbietowego.

DYSTRYBUTOR: PRODUCENT:
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DAFO.ACTIVE MINI 

Orteza umożliwia płynną kontrolę pochylenia goleni wobec 
stopy. Wspomaga efekty terapii manualnej i farmakologicznej. 
Nastawne zawiasy pozwalają na płynną regulacją zakresu 
zgięcia podeszwowego i grzbietowego stopy. 
Przeznaczona do stosowania zarówno jako zaopatrzenie 
spoczynkowe oraz podczas chodu.

deformacji na skutek wzmożonego napięcia mięśni lub spastyki.

Pozwala na stopniowe dostosowanie ustawienia ortezy do możliwości 
pacjenta, zmian uzyskanych na skutek terapii manualnej lub 
farmakologicznej (terapii botulinowej) lub interwencji ortopedycznej.

POZYCJONOWANIE
Unieruchomienie stawu skokowego w dowolnej pozycji rozpoczynając 
od zgięcia podeszwowego stopy (deficyt wyprostu stopy, brak pozycji 
pośredniej, przykurcz ścięgna Achillesa) do zgięcia grzbietowego stopy.

Ogranicza zgięcie podeszwowe stopy pozostawiając pełny, 
nieograniczony zakres zgięcia grzbietowego.

ZASTOSOWANIE

Umożliwia zmianę ustawienia stopy względem goleni tak by korygować 
przeprost stawu kolanowego.

Rozwiązanie przeznaczone jest dla pacjentów głównie siedzących lub 
leżących. Umożliwia pionizację oraz zapobiega powstawaniu

REDRESJA

CHÓD

SINGLE
DOUBLE

Kontrola zakresu zgięcia i wyprostu 
stopy odbywa się przez regulację 
w zawiasie stawu skokowego.

MINI SINGLE MINI DOUBLE

umożliwia płynną regulację zgięcia 
podeszwowego PFB oraz swobodny 
pozostały ruch zgięcia grzbietowego.

umożliwia regulację zakresu ruchu 
zarówno zgięcia i wyprostu.

DAFO.ACTIVEOrteza w zależności od zastosowanego 
zawiasu koryguje ustawienie stopy 
względem podudzia, przeciwdziała 
zaburzeniom osi stawu oraz umożliwia 
ograniczenie zgięcia podeszwowego.

ZASTOSOWANI

Osłabione zgięcie grzbietowe stopy bez niestabilności 
kolana (WERSJA PLANTAR FLEXION BLOCK)
Wzmożone napięcie mięśniowe powodujące 
zaburzenia osi stawu (WERSJA FULL MOVE)
Nadmierne zgięcie podeszwowe powoduje chód 
na palcach przy dobrze rozwiniętej umiejętnością 
chodzenia (WERSJA PLANTAR FLEXION BLOCK)

PLANTAR FLEXION BLOCK
FULL MOVE

Produkowane ortezy z serii AFO/DAFO 
wykonywane są zróżnych materiałów. 

Zastosowane rozwiązania mają na celu 
uzyskanie najkorzystniejszego rezultatu w 

sferze korekcji ustawienia stawu 
skokowego oraz przodostopia, komfortu, 
a także ergonomii i efektywności chodu.

Miękkie tworzywo silikonowe 
dobrze niweluje miejscowe 
przeciążenia.

Różnej grubości wypełnienia 
zapewniają wygodne 
użytkowanie, minimalizując 
ryzyko otarć i odgnieceń

Odciążenia i odbarczenia wrażliwych 
struktur kostnych oraz miejsc wrażliwych

w postaciach spastycznych

Dodatkowa stabilizacja kości 
piętowej przeciwdziała 
wyciąganiu stopy 

Kliny tonizujące rozścięgno 
podeszwowe

Możliwość   stabilizacji i korekcji 
przodostopia przywiedzeniowego

Korekcja ustawienia palucha
Separator palców 

Antypoślizgowa podeszwa

kończynowych
Wyrównania skrótów 

PLANTAR FLEXION BLOCK (PFB)
zgięcie podeszwowe ograniczone, 
ruch zgięcia grzbietowego zachowany.

FULL MOVE (FM)

ruch zgięcia podeszwowego i grzbietowego.
pozwalającej na pełny, nieograniczony 
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HKAFO.BASIC 

Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie 
i stopy HKAFO .BASIC umożliwia stabilizację 
kończyn dolnych, miednicy oraz tułowia podczas 
pionizacji oraz nauki chodu w przebiegu:

Poliomielitis
Pourazowego uszkodzenia mózgu

Przepukliny oponowo-rdzeniowej
MPDz

HKAFO to orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy. Dostępna 
jest w 3 wersjach: .BASIC, .ORTHO, .NEURO. 
WERSJA BASIC rekomedowana jest dla najmłodszych pacjentów. Umożliwia 
pionizację, zmianę środka ciężkości, trening balansu oraz reakcji nastawczych.

Możliwość blokady 
w pozycji pośredniej.

Regulacja długości szyn stawu 
biodrowego i skokowego.

i skrótami kończyn. Umożliwia pionizację, trening balansu oraz początki 
przemieszczania się.

jest dla starszych pacjentów - głównie z ograniczeniami zakresu ruchu w stawach 
pochodzenia mięśniowego oraz kostnego, podwichnięciami stawu biodrowego 

WERSJA ORTHO z wykorzystaniem zawiasów 1R/15°, 1R/30° rekomendowana 

HKAFO.ORTHO 

Z AFO/DAFO wkładaną do obuwia 
umożliwia większą swobodę w 
nauce oraz doskonaleniu chodzenia.

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA

Z sandałem obejmującym obuwie 
zwiększa płaszczyznę podparcia 
oraz ułatwia pionizację.

2 WERSJE ZAWIASÓW STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO

Zawiasy 1R/30° I 1R/15° przeznaczone są do wykonywania ortez dla pacjentów z powikłaniami 
głównie ortopedycznymi, u których występuje konieczność unieruchomienia stawu w danej 
pozycji oraz stopniowego zwiększania jego zakresu ruchu.

1R/30°
Umożliwia unieruchomienie 
lub ograniczenie zakresu 
ruchu, regulacja co 30°.

Umożliwia unieruchomienie 
lub ograniczenie zakresu 
ruchu, regulacja co 15°.

1R/15°
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Regulacja długości szyn 
stawu biodrowego oraz 
skokowego.

HKAFO.NEURO

W trybie WALK wraz z opiekunem lub terapeutą pozwala na trening 
antygrawitacyjny z wykorzystaniem elementów chodu jak kontrola miednicy, 
podpór obunóż, wykrok i zakrok.

W trybie STAND umożliwia w warunkach domowych wzmacnianie całej sylwetki 
podczas prób wstawania i pionizacji.

Przełączanie pomiędzy 
trybami STAND a WALK 
odbywa się poprzez 
przekręcenie blokady.

System linek jednym 
pociągnięciem umożliwia 
równoczesne zwolnienie 
blokady stawu biodrowego 
i kolanowego.

Praca ortezy w tym trybie pozwala na swobodny ruch 
w stawie w zakresie 30° zgięcia (0 — 30°) w stawie 
kolanowym oraz zgięcia i wyprost (30° — 0° — 30°) w stawie 
biodrowym. Szybkie zwolnienie blokady odbywa się od 
30° pozwalając na płynne przejście do siadu. Pacjent w 
asekurowanym zakresie 30° ćwiczy samodzielny ruch 
zgięcia i wyprostu podczas chodu, jednocześnie próbując 
pokonać własny ciężar w trakcie podporu obunóż oraz 
wykroku i zakroku.

WALK

W sytuacji zastosowania zawiasu 1 STEP LOCK w stawie 
kolanowym ruch odbywa się tylko w stawie biodrowym, a 
automatyczne zwalnianie blokady pozostaje bez zmian.

STAND (seat to stand)
Praca ortezy w tym trybie umożliwia łatwe przechodzenie 
z siedzenia do stania i odwrotnie. Orteza automatycznie 
rygluje wszystkie stawy po uzyskaniu pełnego wyprostu 
oraz pozwala na szybkie zwolnienie blokady i przejście do 
siadu. Zapewnia aktywną pionizację oraz uczestnictwo 
pacjenta w procesie zmiany pozycji.

2 WERSJE ZAWIASÓW + AUTOMATYCZNY SYSTEM 
LINEK ZWALNIAJĄCYCH

HKAFO1 STEP LOCK
z ryglem samoblokującym po uzyskaniu wyprostu

m. czworogłowego uda uniemożliwiającą utrzymanie 
wyprostu stawu kolanowego w obciążeniu.

Wykorzystywany tylko dla stawu kolanowego. 
Przeznaczony dla pacjentów z dużą niewydolnością 

2 STEPS LOCK
z ryglem samoblokującym po uzyskaniu wyprostu 
lub 30° (w zależności od trybu pracy)

z zachowaną wyraźną pracą m.czworogłowego uda.

Wykorzystywany dla stawu kolanowego i biodrowego. 
Umożliwia naprzemienną pracę w dwóch trybach 
STAND oraz WALK. W przypadku zastosowania 
w stawie kolanowym polecany pacjentom 

KOLORYSTYKA
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ERH90.COMPLETE
2D
3D

Przepuklina oponowo-rdzeniowa
Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami 
kończyn

ZASTOSOWANIE

Urazy mózgowo-czaszkowe
Choroby demielinizacyjne

MPDz

ERH 90.COMPLETE daje możliwość pionizowania bez dodatkowych urządzeń. 
Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze schorzeniami neurologicznymi 
nieuzyskujących samodzielnie pozycji stojącej, a wymagających pionizacji. 
Pionizator ERH 90 umożliwia mobilność w pionie, korzystnie wpłynie na drenaż 
dróg moczowych oraz układ krążenia, ułatwiając procesy trawienia. Pomoże także 
zmniejszyć przykurcze oraz zapobiegać odleżynom.

Możliwość płynnej regulacji 
wysokości stolika.

Regulacja wysokości, głębokości 
oraz szerokości podparcia stawów 
kolanowych umożliwia pionizację 
pacjenta również w przypadku 
przykurczu zgięciowego stawu 
kolanowego.

Możliwość wyboru stabilnych 
nóżek lub kółek z hamulcem.

Podstawy obejmujące stopy 
w wersji 2D umożliwiają regulację:
- pozycji przód — tył,
- odwiedzenia — rotacji,
- szerokości obejmowanego obuwia.

Pelota obejmująca miednicę 
oraz piersiowo lędzwiowo krzyżowy 
odcinek kręgosłupa posiada 
elastyczny stelaż umożliwiający 
indywidualne formowanie.

Podstawy obejmujące stopy 
w wersji 3D oprócz regulacji:
- pozycji przód — tył,
- odwiedzenia — rotacji,
- szerokości obejmowanego 
obuwia, umożliwiają także płynną 
regulację zgięcia podeszwowego 
stopy. Rozwiązanie dedykowane 
jest pacjentom z przykurczem 
ścięgna Achillessa.

S

M

L

A

B

C

  S  M
60 - 105 82 - 150 97 - 180

 - WYSOKOŚĆ STOLIKA W CM
 

(min. = odległość od podłoża 
40 - 70 55 - 100 65 - 120

  S  M
57 - 75 65 - 88 78 - 110

rozmiar PIONIZATORA

 - ORIENTACYJNY WZROST 
UŻYTKOWNIKA W CM

B
MIN.-MAX. 
do zgiętego stawu łokciowego)

  
rozmiar PELOTY

 - OBWÓD W PASIE W CM

ze stabilnym podparciem bez konieczności asekuracji 
opiekunów. Czuje się komfortowo przy własnym stole, 
który może pełnić funkcję obiadową, biurka do zabawy, 
terapii manualnej i pracy. Łatwy i szybki sposób 
integrowania z ortezą HKAFO zwiększa częstotliwość 
pionizacji pacjenta ułatwiając pełny rozwój społeczny.

Pionizator ERH 90.COMPLETE został zaprojektowany z 
myślą o dzieciach, które
korzystają już ze wsparcia ortezy HKAFO.

Dzięki niemu dziecko może samodzielnie stać 

KOLORYSTYKA
oznaczenie kolorystyczne

poszczególnych rozmiarów
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KANGAROO

Rozszczep kręgosłupa
Dystrofie mięśniowe

Zaburzenia neurofizjologiczne 
(m.p.dz.,opóźnienie rozwoju 
psychomotorycznego)

ZASTOSOWANIE 

Zespół Downa
Zaburzenia integracji sensorycznej 
przebiegających z gwałtowną utratą 
równowagi oraz niepewnością 
grawitacyjną

z elastycznego materiału oraz indywidualnie 
dobieranych elementów odciążająco -
stabilizujących.

Orteza  ma  na  celu  poprawę   warunków   
statycznych oraz dynamicznych w obrębie 
tułowia oraz całej sylwetki. Wykonywana jest Stabilizuje tułów i miednicę

Protrakcję i retrakcję barków

Wspomaga kształtowanie i rozwój 
prawidłowego mechanizmu odruchu postawy
Umożliwia i ułatwia rozwój reakcji 
równoważnych oraz obronnego podporu

Koryguje nadmierne przodo- lub 
tyłopochylenie miednicy

Ułatwia elongację kręgosłupa

Wspiera rozwój integracji sensomotorycznej

DZIAŁANIE

Ułatwia korekcję wad postawy u dzieci ze 
stanami pośrednimi hipotomii posturalnej

BASIC
przeznaczona jest dla najmłodszych 
pacjentów, wykazujących aktywność 
w leżeniu oraz niskich pozycjach. 
Pełzanie, czworakowanie, próby 
siadania.

dwuczęściowa budowa pozwala 
EASY

na wygodny sposób jej zakładania
u pacjentów z problemami dużej 
niestabilności, często leżących.
Przeznaczony głównie do poprawy 
stabilizacji w siedzeniu lub podczas 
pionizacji.

w kroku ułatwienia wykonywanie 
codziennych czynności toaletowych.

ZIP-ZAP
z zamkiem centralnym pozwala na 
łatwe oraz szybkie zakładanie 
i zdejmowanie ortezy. Zapięcie

PANTS
z nogawkami oraz zamkiem centralnym 
stworzona dla pacjentów chodzących. 
Orteza obejmując całą miednicę oraz 
uda wspomaga pracę mięśni 
pośladkowych, a poprzez to również 
jej ustawienie.

Orteza Kangaroo wykonywana jest na podstawie miar. 
W zależności od indywidualnych wskazań występuje w 
różnej formie bazowej (body), do której dopinane są 
elementy stabilizujące lub korygujące.

Elementy te przybierają formę elastycznych taśm, stelaży 
grzbietowych lub anatomicznie wyprofilowanych pelot, które 
w zależności od przebiegu mogą wspomagać działanie 
wyprostne lub zgięciowe.

ODCIĄŻENIE STABILIZACJA

DYSTRYBUTOR: PRODUCENT:
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ERH48/3.STRONG STIFF

ERH48/3.MEDIUM STIFF

ZASTOSOWANIE 

Przepukliny oponowo-rdzeniowej

Obniżone napięcie mięśniowe, 
porażenia i niedowłady utrudniające 
utrzymanie właściwej pozycji siedzącej 
oraz wtórnie prowadzące do bocznych 
skrzywień kręgosłupa w przebiegu:

Skoliozy porażennej
MPDz

Dystrofii mięśniowej

Dziecięcy gorset doniczkowy piersiowo-
lędźwiow-krzyżowy

Stabilizuje miednicę oraz tułów 
pacjentów ze skoliozą neurogenną. 
Przeznaczony jest do stosowana 
podczas pionizacji, siedzenia oraz 
lokomocji w wózku lub samochodzie. 
Szczególnie polecany dla pacjentów z 
dużą wagą oraz deformacjami.

Poprawa stabilności w siedzeniu oraz 
pionizacji, która pozwala na lepszą kontrolę 
głowy i większą funkcjonalność kończyn 
górnych
Zwiększenie sprawności oddechowej w 
skorygowanej pozycji siedzącej
Umożliwia stabilizację miednicy oraz tułowia

DZIAŁANIE

Celem stosowania gorsetu ERH 48/3 STRONG 
STIFF jest:

Zapewnienie pionizacji

Przeciwdziałanie deformacji układu kostno-
stawowego
Współdziałanie przy normalizacji napięcia 
mięśniowego

Ułatwienie/umożliwienie lokomocji

Utrwalenie osiągniętych postępów 
terapeutycznych

Ułatwienie/umożliwienie wykonywania 
czynności życia codziennego

Poprawa postawy w wyproście oraz podczas 
siedzenia

ORTEZA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI, KTÓRE W OKREŚLONYCH SYTUACJACH 
DAJĄ MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA ICH NIEZALEŻNIE LUB W CAŁOŚCI.

1. CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA ODCIĄŻAJĄCO - STABILIZUJĄCA

Zmniejszając obciążenie tych struktur gorset ma za 
zadanie zmniejszyć asymetrie ułożeniową i złagodzić 
ból pleców oraz napięcie mięśniowe.
Część wewnętrzna przeznaczona jest do używania 
głównie w leżeniu lub w siedzeniu z dodatkowym 
podporem pod plecy u pacjentów z mniej 
zaawansowanymi skoliozami.

Wykonana jest elastycznego materiału z metalowymi 
usztywnieniami wspomagającymi utrzymać właściwą 
pozycję.
Działanie kompresyjne materiału połączone ze 
stabilizacją dodatkowymi elementami ma za zadanie 
zwiększenie ciśnienia w jamie brzusznej, zmniejszając 
w ten sposób wagę obciążeniową na wrażliwe 
struktury kręgosłupa, jak kręgi i stawy.

2. CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNA KORYGUJĄCO -UNIERUCHAMIAJĄCA

Składa się z dwóch anatomicznie 
wyprofilowanych połówek obejmujących 
miednicę i tułów głównie w części 
bocznej i tylnej. 

Wykonana jest z tworzywa i zakładana 
bezpośrednio na część wewnętrzną. 

Część zewnętrzna stosowana jest tylko 
z wczesniej założoną częścią wewnętrzną.

STABILIZACJA
I ODCIĄŻENIE

KOREKCJA
I UNIERUCHOMIENIE

Gorset wykonany jest z elastycznego materiału 
z metalowymi usztywnieniami wspomagającymi 
utrzymanie właściwej pozycji oraz odciążenie 
kręgosłupa.

ze stabilizacją dodatkowymi elementami zwiększają 
ciśnienie w jamie brzusznej, odciążając wrażliwe 
struktury kręgosłupa, jak kręgi i stawy. Prowadzi to 
do zmniejszenia asymetrii ułożeniowej oraz łagodzi 
ból pleców i niweluje napięcie mięśniowe.

Właściwości kompresyjne materiału połączone 

Przeciwdziałanie deformacji układu 
kostno-stawowego
Współdziałanie przy normalizacji 
napięcia mięśniowego
Ułatwienie/umożliwienie pionizacji 
oraz lokomocji
Poprawa postawy podczas siedzenia

CELE STOSOWANIA GORSETU:
 

DYSTRYBUTOR: PRODUCENT:
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ERH 38/4A

ERH 38/4B
DYSTRYBUTOR: PRODUCENT:

Wzmożone napięcie mięśniowe powodujące 
zgięciowe i przywiedzeniowe ustawienie 
nadgarstka oraz kciuka.

ZASTOSOWANIESeria ortez przeznaczona dla dzieci, 

z funkcjonalnym ustawieniem 
nadgarstka oraz kciuka.

u których w przebiegu schorzeń 
neurologicznych występują trudności Właściwe ustawienie nadgarstka oraz kciuka 

stopniowo przywraca funkcjonalność ręki 
oraz przeciwdziała negatywnym następstwom 
wynikającym z niewłaściwej pozycji.

DZIAŁANIE

staw nadgarstkowy w optymalnym położeniu.
Odwodzi kłąb kciuka oraz kciuk. Stabilizuje 

Stabilizacja stawu nadgarstkowego uzyskiwana jest 
wyprofilowaną stalką ortopedyczną z możliwością jej 
indywidualnego formowania.

Dodatkowe ujęcie palców, umożliwia ich wyprost przy 
zachowaniu funkcji chwytnej.ERH 38 / 4A

ERH 38 / 4B
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