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Продукція має міжнародні сертифікати якості, а також сертифікати відповідності 
вимогам МОЗ України.

Компанія Ersamed Medical and Orhtopedia San.Tic.Ltd.Sti. розпочала свій бізнес 
з 5 співробітників площею 500 метрів у 2005 році в Стамбулі, випускаючи тканинні 
вироби з торговою маркою Support Line. Зараз Ersamed працює на 2800 метрів 
із 80 співробітниками. Розширили асортимент своїх ортопедичних виробів
за підтримки  клієнтів. 

Мета компанії Ersamed Medical:  
задовольнити потреби клієнтів за допомогою високоякісного асортименту виробів, 
надати їм швидку та надійну консультацію та забезпечити їх післяпродажними 
послугами.

«ERSAMED MEDICAL BE ORTOPEDI SAN.TIC.STI» це:
- найбільший виробник і експортер Туреччини в своїй області;
- найбільші заводи-виробники в своїй області;
- продукція з сертифікатом ISO 9001 і до Стандарту CE

ПРО КОМПАНІЮ ERSAMED
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Бандаж шийний (комірець Нельсона) з тканинним 
покриттям

Розміри:

Бандаж шийний (комірець Нельсона)

Бандаж використовують для зняття больових відчуттів і дискомфорту 
в ділянці шийного відділу хребта. Виготовлений з матеріалу пластазот 
завтовшки 12 мм  високої щільності. Бандаж зменшує механічний вплив 
на міжхребцеві диски та запобігає деформації  шийних хребців. 

Використання:

Використовується при м'язових спазмах, протрузіях і грижах 
міжхребцевих  дисків шийного відділу хребта, защемленнях нервів, міжхребцевих  дисків шийного відділу хребта, защемленнях нервів, 
остеоартрозі.

Бандаж шийний напівжорсткий (Шанца)

Бандаж виготовлений з м'якого пористого матеріалу, повторює 
анатомічну форму шиї, обмежує згинання та розгинання голови. 

Використання:

Використовується при м'язових спазмах, протрузіях і грижах 
міжхребцевих дисків шийного відділу хребта, защемленнях нервів, 
остеоартрозі.

Розміри:

Розміри:

Бандаж шийний м’який (Шанца)

БАНДАЖІ ШИЙНІ

Бандаж використовують для зняття больових відчуттів і дискомфорту 
в ділянці шийного відділу хребта. Виготовлений з матеріалу пластазот 
завтовшки 12 мм високої щільності, зовні покритий гіпоалергенною
тканиною. Бандаж зменшує механічний вплив на міжхребцеві диски 
та запобігає деформації шийних хребців.

Використання:

Використовується при м'язових спазмах, протрузіях і грижах Використовується при м'язових спазмах, протрузіях і грижах 
міжхребцевих дисків шийного відділу хребта, защемленнях нервів, 
остеоартрозі.

Розміри:

Бандаж виготовлений з м'якого пористого матеріалу, повторює 
анатомічну форму шиї, обмежує згинання та розгинання голови. 

Використання:

Використовується при м'язових спазмах, протрузіях і грижах 
міжхребцевих дисків шийного відділу хребта, защемленнях нервів, 
остеоартрозі.



         Бандаж шийний підтримуючий, з фіксацією 
підборіддя, регулюючий за висотою та шириною 

Бандаж надійно фіксує підборіддя, забезпечує фізіологічне 
положення шиї, створюючи умови для розвантаження та профілактики 
деформації шийних хребців. 

Використання:

Використовують при травмах, протрузіях і грижах міжхребцевих дисків, 
остеоартрозі. Бандаж можна регулювати за шириною та висотою.

Розміри:

Бандаж фіксує підборіддя, забезпечує фізіологічне положення шиї, 
створюючи умови для розвантаження і профілактики деформації 
шийних хребців. 

Використання:

Використовують при травмах, протрузіях і грижах міжхребцевих дисків, 
остеоартрозі. Бандаж можна регулювати за шириною та висотою.

Розміри:

Бандаж шийний підтримуючий, регулюючий 
                                    за висотою та шириною

Розміри:

Бандаж надійно фіксує шийний відділ хребта, підтримує нижню 
щелепу та потилицю, перешкоджає розгинанню та згинанню голови. 
Виготовлений з 12-міліметрового пластазоту; має отвір для трахеотомії. 

Використання:

Використовують при травмах і пошкодженнях хребців та зв'язкового 
апарату шийного відділу хребта, протрузіях і грижах міжхребцевих 
дисків, після хірургічних втручань.дисків, після хірургічних втручань.

Бандаж шийний (комірець  Філадельфія) 
                         з отвором для трахеотомії

Розміри:

Бандаж шийний (комірець Філадельфія)

Бандаж надійно фіксує шийний відділ хребта, підтримує нижню 
щелепу і потилицю, запобігає розгинанню та згинанню голови. 
Виготовлений з 12-міліметрового пластазоту.

Використання:

Використовують при травмах і пошкодженнях хребців і зв'язкового 
апарату шийного відділу, протрузіях і грижах міжхребцевих дисків, 
після хірургічних втручань.після хірургічних втручань.
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ШИЙНІ БАНДАЖІ

Корсет-комірець Мінерва для жорсткої фіксації 
шийного та грудного відділів хребта 

Негнучка ортопедична конструкція корсета ефективна 
для лікування дегенеративних захворювань хребта. 
Усуває можливість випадкових різких рухів, розвантажує,
фіксує і підтримує шийний та грудний відділи хребта.

Розміри:

Розміри:

Бандаж шийний для невідкладних 
медичних станів

Бандаж шийний для невідкладних медичних станів,  
виготовлений з матеріалу AuraTerry, який поєднує 
в собі термопласт із зовнішнього боку та м'якої 
гіпоалергенної внутрішньої поверхні. Висота 
і пeриферійний контур лeгко рeгулюються, створюючи 
умови для розвантаження і профілактики  зміщення 
та дeформації шийних хребців.та дeформації шийних хребців.

Розміри:

Анатомічний напівтвердий бандаж знерухомлює та компенсує 
навантаження на шийний відділ хребта. Висоту і периферійний 
контур можна легко регулювати вигином руки. 

Використання:

Використовують при травмах шийного відділу хребта, протрузіях 
і грижах міжхребцевих дисків, остеоартрозі, після хірургічних 
втручань.втручань.

Бандаж шийний каркасний
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БАНДАЖІ ДЛЯ ПІДТРИМКИ РУКИ ТА ПЛЕЧА

УніверсальнийРозміри:

Універсальний

Бандаж для руки фіксуючий Вельпо 
(пов'язка Дезо)

Бандаж для руки фіксуючий Вельпо (пов'язка Дезо) утримує верхню 
кінцівку та плечовий пояс у розвантажувальному,  дренажному  
положенні. Виріб зручний у користуванні, легко фіксується на 
тулубі та знімається завдяки фіксаторам велкро (липучкам), що 
розміщені на фронтальній частині. 

Використання:

Використовують при вивихах, переломах, оперативних втручаннях, Використовують при вивихах, переломах, оперативних втручаннях, 
запальних захворюваннях плеча та плечового пояса.

Розміри:

Бандаж для фіксації плечового та ліктьового 
суглобів

Бандаж призначений для фіксації ліктьового і плечового суглобів при 
лікуванні та реабілітації після травм, вивихів, переломів. Утримує 
верхню кінцівку та плечовий пояс у розвантажувальному,  дренажному 
положенні. 

Використання:

Використовують в період реабілітації після травм, гіпсової іммобілізації 
та оперативних втручань на плечовому поясі та верхніх кінцівках тощо.та оперативних втручань на плечовому поясі та верхніх кінцівках тощо.

Розміри:

Бандаж для підтримки руки (Косинка Люкс)

Розміри:

Бандаж для підтримки руки (Косинка Сітка)
Бандаж для підтримки руки (Косинка Сітка) виготовлений
із сітчастого гіпоалергенного матеріалу. Утримує 
верхню кінцівку та плечовий пояс у розвантажувальному, 
дренажному положенні. 

Використання:

Використовують в період реабілітації після травм,
гіпсової іммобілізації та оперативних втручань на гіпсової іммобілізації та оперативних втручань на 
плечовому поясі та верхніх кінцівках тощо.

  Бандаж для підтримки руки (Косинка Люкс) виготовлений з міцного 
  гіпоалергенного матеріалу. Утримує верхню кінцівку та плечовий пояс 
  у розвантажувальному, дренажному  положенні.  

  Використання:

  Використовують в період реабілітації після травм, гіпсової іммобілізації 
  та оперативних втручань на плечовому поясі та верхніх кінцівках тощо.



Бандаж з відвідною подушкою 45°-60°

Бандаж з відвідною подушкою фіксує плечовий суглоб 
у фізіологічно правильному положенні з відведенням під 
кутом 45–60° та зовнішньою ротацією плеча. Запобігає 
утворенню контрактур, поліпшує кровопостачання та 
лімфовенозний відтік у верхній кінцівці. Виріб легко 
фіксується на тулубі і німається завдяки ременю з 
фіксатором велкро. фіксатором велкро. 

Використання:

Використовують при травмах (вивихах, переломах), 
оперативних втручаннях, запальних захворюваннях
плеча та плечового пояса.

Розміри:

Бандаж неопреновий для фіксації 
                                плечового пояса

Бандаж неопреновий для фіксації плечового суглоба у формі 
рукава з кріпленням під протилежну руку, створює ефект 
термокомпресії в ділянці плечового суглоба, поліпшує кровопостачання 
та лімфовенозний відтік, зменшує больовий синдром, фіксує плечовий 
суглоб у фізіологічному положенні.

Використання:

Використовують для лікування вивихів, переломів, при пошкодженні Використовують для лікування вивихів, переломів, при пошкодженні 
капсули плечового суглоба, у ранній та пізній післяопераційний 
період, а також для захисту зв'язкового апарату плечового суглоба 
під час фізичних навантажень.

Розміри:

Розміри: Універсальний

Бандаж для ключиці (кільця Дельбе)

Бандаж (кільця Дельбе) надійно фіксує та 
стабілізує верхній плечовий пояс під час 
травм та ушкоджень акроміона і ключиці.

Бандаж з відвідною подушкою 30°

Бандаж з відвідною подушкою фіксує плечовий суглоб 
у фізіологічно правильному положенні з відведенням під 
кутом 30° та зовнішньою ротацією плеча. Запобігає 
утворенню контрактур, поліпшує кровопостачання та 
лімфовенозний відтік у верхній кінцівці. Виріб легко 
фіксується на тулубі та знімається завдяки ременю з 
фіксатором велкро (липучкою). фіксатором велкро (липучкою). 

Використання:

Використовують при травмах (вивихах, переломах), 
оперативних втручаннях, запальних захворюваннях 
плеча та плечового пояса.

Розміри: Універсальний
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БАНДАЖІ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ

Розміри:

Бандаж неопреновий ліктьовий з додатковою  
амортизаційною вкладкою

Розміри:

Бандаж неопреновий  надійно фіксує ліктьовий суглоб, створює помірний 
компресійний ефект, поліпшує лімфовенозний відтік, зменшує набряк, 
а також сприяє утриманню тепла та виведенню надлишкової вологи. 
Спеціальна амортизаційна вкладка додатково захищає м'які тканини в 
ділянці ліктя. 

Використання:

Використовують для захисту ліктьового суглоба під час занять спортом, Використовують для захисту ліктьового суглоба під час занять спортом, 
профілактики бурситу в ділянці ліктьовоговідростка.  У ранній та пізній 
післяопераційний період.

Бандаж неопреновий при Епікондиліті  фіксує сухожилки та м'язи-згиначі 
й розгиначі кисті. Компресійний і масажний ефект бандажа сприяють 
прискоренню одужання у разі запалення сухожилків. Додатковий фіксу-
вальний ремінь та силіконова вкладка знижує напругу над точкою фіксації 
сухожилка до окістя.

Використання:

Використовують для лікування та профілактики латерального Використовують для лікування та профілактики латерального 
(«лікоть тенісиста») і медіального («лікоть гольфіста») епікондиліту, 
профілактики травм під час занять спортом (гри в теніс чи гольф).

Бандаж неопреновий при Епікондиліті з 
додатковим фіксувальним ременем 

Бандаж неопреновий для фіксації 
ліктьового суглоба 

Бандаж неопреновий для фіксації ліктьового суглоба забезпечує 
необхідне тепло та компресію, що допомагає полегшити біль, зменшити
набряк і пришвидшити одужання. Тепло поліпшує еластичність м'язових 
тканин, що знижує ризик травматизму, створює ефект мікромасажу 
для хворого суглоба, постійно активізує рецептори на шкірі та сприяє 
швидкій реабілітації.

Використання:Використання:

Використовують при артриті, бурситі, медіаль но-латеральному епікон-
диліті ліктьового суглоба; під час занять спортом, у ранній та пізній після 
операційний період. 

Розміри:



лівий-правий

Бандаж неопреновий при Епікондиліті фіксує сухожилки та м'язи-згиначі 
й розгиначі кисті. Компресійний і масажний ефект бандажа сприяють 
прискоренню одужання у разі запалення сухожилків. Додаткова амортизаційна
силіконова вкладка  знижує напругу над точкою фіксації сухожилка до окістя.  
Виготовляється в універсальному розмірі для лівої та правої руки.

Використання:

Використовують для лікування та профілактики латерального («лікоть тенісиста»)Використовують для лікування та профілактики латерального («лікоть тенісиста»)
і медіального («лікоть гольфіста») епікондиліту, профілактики травм під час 
занять спортом (гри в теніс чи гольф).

Розміри: Універсальний

Ортез ліктьового суглоба з регульованим  
шарнірним  механізмом (лівий-правий)

Ортез ліктьового суглоба з регульованим шарнірним  
механізмом призначений для індивідуального  
функціонального лікування та знерухомлення ліктьового 
суглоба. Амплітуда згинання/розгинання регулюється за 
допомогою кнопки на шарнірі. 

Використання:

Використовують для лікування нестабільності ліктьового Використовують для лікування нестабільності ліктьового 
суглоба в поєднанні з іншими ушкодженнями, 
іммобілізації після ендопротезування, при переломах
 медіального або латерального надвиростків плеча, 
променевої та ліктьової кісток без зміщень, контрактурах 
у ділянці ліктя.

Розміри:

Розміри: Універсальний

Бандаж неопреновий при Епікондиліті з додатковою амортизаційною вкладкою, універсальний

Бандаж неопреновий при Епікондиліті з додатковою 
амортизаційною вкладкою, універсальний

Бандаж неопреновий при Епікондиліті  фіксує сухожилки 
та м'язи-згиначі й розгиначі кисті. Компресійний і масажний 
ефект бандажа сприяють прискоренню одужання у разі 
запалення сухожилків. Додаткова амортизаційна силіконова 
вкладка знижує напругу над точкою фіксації сухожилка до 
окістя. Виготовляється в універсальному розмірі для лівої та 
правої руки.правої руки.

Використання:

Використовують для лікування та профілактики латерального 
(«лікоть тенісиста») і медіального («лікоть гольфіста») 
епікондиліту, профілактики травм під час занять спортом 
(гри в теніс чи гольф).
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БАНДАЖІ НА ЗАП’ЯСТОК

ліва-права

Напівжорстка шина-бандаж для зап'ястка  з фіксацією першого пальця 
виготовляється у двох варіантах: для лівої і правої руки. Знімні анатомічні 
алюмінієві пластини,які розташовані на долонній поверхні, забезпечують 
знерухомлення та фізіологічне положення в променево-зап'ястковому суглобі. 
Додатковий фіксувальний ремінь посилює компресію, яку можна самостійно 
регулювати в міру одужання.

Використання:Використання:

Використовують при артрозоартритах, тендовагінітах, забиттях і пошкодженнях 
зв'язок променево-зап’ясткового суглоба. А також в період реабілітації після 
гіпсової пов’язки при переломах кісток передпліччя, як шину під час транспо-
ртної іммобілізації.

Розміри:

Шина-бандаж для фіксації зап’ясткового 
суглоба і першого пальця (ліва-права)

ліва-права

Розміри:

Шина-бандаж для фіксації зап’ясткового 
суглоба (універсальна)

Напівжорстка шина-бандаж, укомплектована знімною анатомічною 
алюмінієвою пластиною, що розташована на долонній поверхні. Вона 
забезпечує знерухомлення та фізіологічне положення в променево-
зап'ястковому суглобі. Додатковий фіксувальний ремінь посилює 
компресію, яку можна самостійно регулювати в міру одужання. Шина
універсальна для обох рук. 

Використання:Використання:

Використовують при артрозоартритах, тендовагінітах, забиттях і 
пошкодженнях зв'язок променево-зап’ясткового суглоба. А також 
для реабілітації після гіпсової лонгети при переломах кісток передпліччя, 
як шину під час транспортної іммобілізації.

Розміри:

Шина-бандаж для фіксації зап’ясткового 
суглоба (ліва-права)

Напівжорстка шина-бандаж для зап'ястка виготовляється у двох варіантах: 
для лівої і правої руки. Знімна анатомічна алюмінієва пластина, що 
розташована на долонній поверхні, забезпечує знерухомлення та 
фізіологічне положення в променево-зап'ястковому суглобі.  Додатковий 
фіксувальний ремінь посилює компресію, яку можна самостійно 
регулювати в міру одужання.
  
Використання:

Використовують при артрозоартритах, тендовагінітах, забиттях і 
пошкодженнях зв'язок променево-зап’ясткового суглоба. А також в період
реабілітації після гіпсової пов’язки при переломах кісток передпліччя, 
як шину під час транспортної іммобілізації.

Розміри:

        Шина-бандаж для фіксації першого пальця 
        руки (Шина де Кервена, універсальна)

Шина-бандаж стабілізує і розвантажує нижню третину передпліччя та перший 
палець. Зменшує больовий синдром. Завдяки термоефекту поліпшується 
кровообіг у тканинах і прискорюється процес одужання. Фіксатор велкро 
надійно стабілізує шину на кисті. Шина універсальна для обох рук.

Використання:

Використовують при синдромі де Кервена, гострих або хронічних запальних 
процесах у суглобах зап'ястка, в період реабілітації після травм зап'ястка та процесах у суглобах зап'ястка, в період реабілітації після травм зап'ястка та 
першого пальця.



ліва-права

Шина-бандаж для фіксації зап’ясткового                                          суглоба (універсальна)

Розміри:

ліва-права

Шина-бандаж для фіксації зап’ясткового 
суглоба і першого пальця (ліва-права)
Напівжорстка шина-бандаж для зап'ястка з фіксацією першого пальця 
виготовляється у двох варіантах: для лівої і правої руки. Знімні анатомічні 
алюмінієві пластини, що розташовані на долонній поверхні, забезпечують 
знерухомлення та фізіологічне положення в променево-зап'ястковому 
суглобі. Додатковий фіксувальний ремінь посилює компресію, яку можна 
самостійно регулювати в міру одужання. 

Використання:Використання:

Використовують при артрозоартритах, тендовагінітах, бурситах, травмах і 
пошкодженнях зв'язкового апарату променево-зап'ясткового суглоба, у 
реабілітаційний період після гіпсової лонгети при переломах кісток 
передпліччя та кисті, як шину під час транспортної іммобілізації.

Розміри:

Напівжорстка шина-бандаж для зап'ястка, універсальна.
Знімна анатомічна алюмінієва пластина, що розташована 
на долонній поверхні, забезпечує знерухомлення та 
фізіологічне положення в променево-зап'ястковому суглобі.
Ремінь на передпліччя містить додаткові штанги-шнурівки, 
які рівномірно розподіляють компресію пов’язки та дають 
змогу її регулювати в міру одужання. змогу її регулювати в міру одужання. 

Використання:

Використовують при артрозоартритах, тендовагінітах, 
бурситах, травмах і пошкодженнях зв'язкового апарату 
променево-зап'ясткового суглоба, у реабілітаційний період 
після гіпсової лонгети.

Розміри:

Напівжорстка неопренова шина-бандаж для зап'ястка з фіксацією
першого пальця виготовляється у двох варіантах: для лівої і правої руки. 
Знімні анатомічні алюмінієві пластини, що розташовані на долонній 
поверхні, забезпечують знерухомлення та фізіологічне положення в 
променево-зап'ястковому суглобі. Додатковий фіксувальний ремінь 
посилює компресію, яку можна самостійно регулювати в міру одужання.

Використання:Використання:

Використовують при артрозоартритах, тендовагінітах, бурситах, травмах 
і пошкодженнях зв'язкового апарату променево-зап'ясткового суглоба, 
у реабілітаційний період після гіпсової лонгети при переломах кісток 
передпліччя та кисті, як шину під час транспортної іммобілізації.

 Шина-бандаж неопренова для фіксації 
зап’ясткового суглоба і першого пальця 

ліва-права

Шина-бандаж неопренова для фіксації 
        зап’ясткового суглоба (ліва-права)
Напівжорстка неопренова шина-бандаж для зап'ястка виготовляється 
у двох варіантах: для лівої і правої руки. Знімна анатомічна алюмінієва 
пластина, що розташована на долонній поверхні, забезпечує 
знерухомленнята фізіологічне положення в променево-зап'ястковому 
суглобі. Додатковий фіксувальний ремінь посилює компресію, яку можна 
самостійно регулювати в міру одужання.

Використання:Використання:

Використовують при артрозоартритах, тендовагінітах, бурситах, травмах і 
пошкодженнях зв'язкового апарату променево-зап'ясткового суглоба, у
реабілітаційний період після гіпсової лонгети.

Розміри:
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ШИНИ НА ЗАП’ЯСТОК ТА ПАЛЕЦЬ РУКИ

ліва-права

ліва-права

Шина термопластична антиспастична  
(ліва-права) 

Термопластичну антиспастичну шину застосовують 
при неврологічних порушеннях функції кисті, парезах, 
паралічах кисті, травмах судинно-нервового пучка, 
зв'язкового та кісткового апарату кисті. А також для 
лікування інших складних порушень у ділянці 
зап'ястка.

Розміри:

Розміри:

Шина для зап'ястка призначена для лікування травм сухожилків розгиначів 
кисті. Забезпечує пасивне розгинальне положення кисті та контроль руху 
під час відновлювального періоду, запобігає утворенню контрактур.  

Використання:

Використовують при травмах сухожилків і м'язів розгиначів кисті, 
тендовагінітах, артрозах у стані загострення, у ранній та пізній
післяопераційний період.післяопераційний період.

ліва-права

Шина термопластична динамічна 
(ліва-права)

ліва-права

Ортопедична шина для передпліччя і зап'ястка, виготовлена 
  з термопластичного матеріалу. Махрове покриття з внутрішнього 
боку виробу не травмує шкіру і запобігає трофічним розладам 
під час тривалого використання. Утримує пальці та зап'ясток у
фізіологічному положенні. 

Використання:

Шину застосовують для знерухомлення передпліччя та кисті, Шину застосовують для знерухомлення передпліччя та кисті, 
зняття первинних больових відчуттів при травмах, переломах,
пошкодженнях зв'язкового апарату, тендовагінітах, 
периферичних неврологічних розладах. А також у ранній 
та пізній реабілітаційний період.

Розміри:

Розміри:

Шина термопластична (ліва-права)

Шина Кляйнерта термопластична 
(ліва-права)

Шину Кляйнерта  виготовлено з термопластичного матеріалу. Завдяки 
пружним шнурівкам-штангам пальці перебувають у положенні пасивного 
згинання, яке необхідне для відновлення працездатності сухожилків кисті, 
запобігає утворенню контрактур. 

Використання:

Використовують при пошкодженнях сухожилків-згиначів кисті,  тендовагінітах, 
артрозах у стані загострення, в ранній та пізній післяопераційний період.артрозах у стані загострення, в ранній та пізній післяопераційний період.



Розміри:

Шина на палець, виготовлена зі спеціального пластику із пружинним 
механізмом. Вона фіксує палець у розгинальному положенні, що 
необхідно для регенерації та відновлення працездатності сухожилків 
розгиначів пальця. 

Використання:

Шину використовують при ушкодженнях суглобових капсул 
міжфалангових суглобів, сухожилків розгиначів пальця. А також для міжфалангових суглобів, сухожилків розгиначів пальця. А також для 
знерухомлення фаланг пальців замість гіпсової лонгети, реабілітації після 
оперативних втручань на суглобах пальця.

Шина іммобілізаційна для фаланг пальців 
                                 кисті типу "Бутоньєрка"

Шина на палець, виготовлена зі спеціального пластику, яка надійно 
фіксує проміжну та дистальну фаланги пальця. Водночас не 
обмежує рухів в інших суглобах пальця. 

Використання:

Шину використовують при ушкодженнях сухожилків розгиначів пальця 
в точці їхньої фіксації до окістя. А також під час переломів нігтьової 
фаланги та дистального міжфалангового суглоба, оперативних втручань фаланги та дистального міжфалангового суглоба, оперативних втручань 
на дистальних відділах фаланг пальців кисті.

Шина на молоткоподібний палець

Розміри:

Шини іммобілізаційні призначені для знерухомлення 
фаланг пальців кисті, виготовлені з алюмінієвого профілю,
який можна коригувати. Зсередини виріб покритий 
амортизаційним гіпоалергенним поліпіностиролом, 
що допомагає запобігти трофічним розладам м'яких 
тканин під час тривалого застосування. Шина фіксує палець
кисті в анатомічно правильному положенні, забезпечує кисті в анатомічно правильному положенні, забезпечує 
іммобілізацію фаланг, прискорює період реабілітації. 

Використання:

Використовують при пошкодженнях суглобових капсул 
міжфалангових суглобів, переломах фаланг пальців, 
ушкодженнях сухожилків згиначів і розгиначів пальця. А 
також для знерухомлення фаланг пальців замість гіпсової 
лонгети й реабілітації після оперативних втручань на суглобах лонгети й реабілітації після оперативних втручань на суглобах 
пальця.

Розміри:

Шина стабілізаційна 
для іммобілазації 
фаланг пальців кисті 

Шина іммобілізаційна 
для фаланг пальців 
кисті типу «Бейсболіст»

Шина іммобілізаційна 
для фаланг пальців 
кисті типу «Жабка»

Шина плоска для 
іммобілізації фаланг 
пальців кисті



Розміри:
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КОРСЕТИ

Корсет на попереково-крижовий відділ хребта, виготовлений 
з повітропроникної тканини з урахуванням анатомічних 
особливостей тіла. Він зручний у користуванні та забезпечує
максимальний лікувальний ефект. Основні елементи — 
вмонтовані  чотири ребра жорсткості, які виконують каркасну 
функцію, компенують навантаження і стабілізують 
поперековий відділ хребта. Є еластичні ремені для додатковоїпоперековий відділ хребта. Є еластичні ремені для додаткової
фіксації. Корсет запобігає розвитку м'язової напруги. 

Використання:

Використовують при захворюваннях попереково-крижового
 відділу хребта, після травм і операцій, при протрузіях і 
грижах міжхребцевих дисків.

Корсет попереково-крижовий з ребрами 
жорсткості, ПРЕМІУМ 26 см (чорний)

Розміри:

Розміри:

Корсет на попереково-крижовий відділ хребта. Заввишки 26 см, 
напівтвердий, у нього вмонтовано чотири металевих ребра для 
забезпечення каркасної функції. Також є еластичні ремені для 
додаткової фіксації.  Корсет надійно утримує, компенсує 
навантаження та стабілізує попереково-крижовий відділ хребта, 
запобігає розвитку м'язової напруги. 

Використання:Використання:

Використовують при захворюваннях попереково-крижового 
відділу хребта, після травм і операцій, при протрузіях і грижах 
міжхребцевих дисків

Корсет попереково-крижовий 
з ребрами жорсткості, 26 см (чорний)

Корсет на попереково-крижовий відділ хребта. Заввишки 26 см,
напівтвердий, у нього вмонтовано чотири металевих ребра 
для забезпечення каркасної функції. Також є еластичні 
ремені для додаткової фіксації.  Корсет надійно утримує, 
компенсує навантаження та стабілізує попереково-
крижовий відділ хребта, запобігає розвитку м'язової напруги. 

Використання:Використання:

Використовують при захворюваннях попереково-крижового 
відділу хребта, після травм і операцій, при протрузіях і 
грижах міжхребцевих дисків.

Корсет попереково-крижовий 
з ребрами жорсткості, 26 см

Корсет на попереково-крижовий відділ хребта. Заввишки 32 см, 
напівтвердий, у нього вмонтовано чотири металевих ребра 
для забезпечення каркасної функції. Також є еластичні 
ремені для додаткової фіксації. Корсет надійно утримує, 
компенсує навантаження та стабілізує попереково-
крижовий відділ хребта, запобігає розвитку м'язової напруги. 

Використання:Використання:

Використовують при захворюваннях попереково-крижового 
відділу хребта, після травм і операцій, при протрузіях і 
грижах міжхребцевих дисків.

Розміри:

Корсет попереково-крижовий 
з ребрами жорсткості, 32 см



Корсет на грудний відділ хребта з 
                        ребрами жорсткості
Корсет для підтримки грудної клітини, виготовлений з еластичної 
гіпоалергенної тканини, повітропроникний, має регульовану 
широку застібку, за допомогою якої фіксується на грудині. 
З боків виріб укріплений пластиковими ребрами жорсткості. 

Використання:

Корсет використовують для комплексного лікування травм і 
переломів ребер та грудини різного походження, при ушкодженні переломів ребер та грудини різного походження, при ушкодженні 
м'язів в ділянці грудної клітини. А також у ранній та пізній 
післяопераційний період.

Розміри:

Розміри:

Абдомінальний бандаж застосовують при порушенні 
цілісності стінок черевної порожнини, виріб забезпечує 
додаткову підтримку апоневроза та м'язам живота. Пояс 
виготовлений з еластичного, повітропроникного матеріалу.

Використання:

Використовують при ушкодженні черевної стінки, після 
операцій на черевній порожнині, у ранній та пізній операцій на черевній порожнині, у ранній та пізній 
реабілітаційний період, після пологів. А також у разі 
виникнення гриж і травм черевної стінки.

Корсет для корекції постави з ребрами жорсткості 
призначений для лікування патологічної постави, сприяє 
зменшенню болю у грудопоперековому відділі спини. 
Додатково вмонтовані сталеві ребра жорсткості запобігають 
деформації та утримують у фізіологічному положенні 
хребтовий стовп. 

Використання:Використання:

Коректор використовують під час лікування кіфозу, сколіозу, 
остеопорозу, артриту, після травм грудного відділу хребта, 
у ранній та пізній реабілітаційний період.

Розміри:

Бандаж абдомінальний післяопераційний 
                                                       еластичний

Розміри:

Корсет для корекції постави з 
                ребрами жорсткості

Корсет грудопоперековий з 
             ребрами жорсткості

Грудопоперековий корсет надійно розвантажує грудний і 
поперековий відділи хребта. В його каркас, на вибір,  
вмонтовуються металеві або пластикові ребра жорсткості. 
Виріб додатково оснащений широким поясом, який 
фіксується на животі, та лямками, які забезпечують 
підтримку та розведення плечей. 

Використання:Використання:

Коректор використовують при остеохондрозі, остеопорозі, 
компресійних переломах хребців. А також при виражених
порушеннях постави, деформації грудного та поперекового 
відділів хребта, реабілітації після травм спини.



КОРСЕТИ

Розміри:

Бандаж зігріваючий на кролячому хутрі
Бандаж виготовлений з органічних матеріалів (кролячого хутра), 
створює оптимальний температурний баланс, посилює кровообіг, 
забезпечує тепло і помірний тиск у ділянці нирок. 

Використання:

Використовують при болях у спині різного походження, артриті, 
ревматизмі, радикуліті, травмах поперекового відділу хребта, 
хворобах нирок та органів таза.хворобах нирок та органів таза.
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Розміри:

Бандаж виготовлений з органічних матеріалів (верблюжої вовни), 
створює оптимальний температурний баланс, посилює кровообіг, 
забезпечує тепло і помірний тиск у ділянці нирок. 

Використання:

Використовують при болях у спині різного походження, артриті, 
ревматизмі, радикуліті, травмах поперекового відділу хребта, 
хворобах нирок та органів таза.хворобах нирок та органів таза.

Розміри:

Бандаж зігріваючий з верблюжої вовни

Бандаж виготовлений з органічних матеріалів (вовняної тканини), 
створює оптимальний температурний баланс, посилює 
кровообіг, забезпечує тепло і помірний тиск у ділянці нирок. 

Використання:

Використовують при болях у спині різного походження,
артриті, ревматизмі, радикуліті, травмах поперекового
відділу хребта, хворобах нирок та органів таза.відділу хребта, хворобах нирок та органів таза.

Бандаж  зігріваючий з овечої вовни ПРЕМІУМ

Розміри:

Бандаж зігріваючий з овечої вовни
Бандаж виготовлений з органічних матеріалів (вовняної тканини), 
створює оптимальний температурний баланс, посилює кровообіг, 
забезпечує тепло і помірний тиск у ділянці нирок. 

Використання:

Використовують при болях у спині різного походження, артриті, 
ревматизмі, радикуліті, травмах поперекового відділу хребта,
хворобах нирок та органів таза.хворобах нирок та органів таза.



Розміри:

Розміри:

Бандаж при пупковій грижі

Бандаж до- і після пологовий

Універсальний до- і післяпологовий бандаж -пояс виготовлений 
з гіпоалергенної м'якої тканини. Рекомендовано застосовувати 
з II триместру вагітності.

Широкий фіксувальний ремінь не створює тиск та утримує плід 
у фізіологічному положенні, запобігає передчасному його опусканню 
в малий таз.Дає змогу людині регулювати ступінь компресії. Завдяки 
вмонтованим пластинам компенсує навантаження з поперекової ділянки. вмонтованим пластинам компенсує навантаження з поперекової ділянки. 
Допомагає зберігати фізіологічну поставу, знижує уродинамічні розлади. 

Бандаж фіксує передню і бічну черевну стінки та 
поперек, завдяки знімній амортизаційній подушечці-вкладці 
забезпечує локальний тиск на ділянку грижі в проєкції пупка, 
білої лінії живота та бічних відділів черевної стінки. Відновлює 
тонус м'язів живота. 

Використання:

Використовують при грижах, травмах, інших дефектах Використовують при грижах, травмах, інших дефектах 
черевної стінки, після операцій на черевній стінці та ділянці 
нирок, для профілактики розвитку ускладнень вентральних 
гриж.

Розміри:

Бандаж при колостомії

Бандаж  фіксує передню та бічні ділянки черевної стінки, підтримує тонус 
м'язів черевного преса. Створює оптимальні умови для пасажу кишкового 
вмісту або сечі. Надійно утримує положення калоприймача та інших 
дренажних пристроїв, запобігаючи їхньому зміщенню під час руху. 

Використання:

Використовують для реабілітації пацієнтів зі стомою та іншими штучними 
отворами в черевній стінці у ранній та пізній післяопераційний період, отворами в черевній стінці у ранній та пізній післяопераційний період, 
для профілактики утворення гриж у ділянці стоми, а також підтримки 
передньої черевної стінки.
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КОРСЕТИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ХРЕБТА

Розміри:

Корсет алюмінієвий для фіксації хребта 
(JWEET NEW) з шкіряним покриттям

Легка коригувальна рама виготовлена з алюмінію та доповнена 
шкіряними вкладками. Має три опорні точки — грудну, надлонну 
та поперекову. Обладнана ультрамобільними пластинами в 
ділянці грудної клітки та додатковими ременями з липучками 
велкро на попереку. 

Використання:

Корсет використовують для ортопедичної корекції після хірургічних Корсет використовують для ортопедичної корекції після хірургічних 
втручань, при компресійних переломах хребціву  грудному та 
поперековому відділах хребта, для профілактики виникнення 
патологічних переломів на тлі остеопорозу.

Розміри:

Корсет алюмінієвий для фіксації хребта 
(JWEET) з тканинним покриттям

Легка коригувальна рама виготовлена з алюмінію. Має три опорні точки — 
грудну, надлонну та поперекову. Обладнана ультрамобільними 
пластинами в ділянці грудної клітки та додатковими ременями з 
липучками велкро на попереку. 

Використання:

Корсет використовують для ортопедичної корекції після хірургічних 
втручань, при компресійних переломах хребців у  грудному тавтручань, при компресійних переломах хребців у  грудному та
 поперековому відділах хребта, для профілактики виникнення 
патологічних переломів на тлі остеопорозу.

Розміри:

Ортопедичний корсет має легку пластикову раму з м'якою підкладкою, 
з'єднаною з підтримувальною вставкою на животі, регульованими затяжками 
та застібками,посилену пластиковими ребрами жорсткості. Дві регульовані 
лямки забезпечують додаткову фіксацію грудного відділу хребта.  Виріб 
призначений для утримання та стабілізації грудопоперекового відділу хребта. 
Функціональні характеристики корсета ТLSO дають змогу застосовувати 
його замість гіпсового корсета. його замість гіпсового корсета. 

Використання:

Використовують для профілактики ускладнень у період лікування, 
реабілітації після травм (операцій) грудного і поперекового відділів хребта.

Корсет ортопедичний TLSO



Універсальний розмір

Розміри:

Бандаж при пупковій грижі (дитячий)

Бандаж фіксує передню і бічну черевні стінки та поперек. Завдяки знімній 
амортизаційній подушечці-вкладці забезпечує тиск на ділянку грижі в 
проєкції пупка, білої лінії живота та бічних відділів черевної стінки. Відновлює 
тонус м'язів живота. 

Використання:

Використовують при грижах, травмах або інших дефектах черевної стінки,
після операцій на черевній стінці та ділянці нирок, для профілактики після операцій на черевній стінці та ділянці нирок, для профілактики 
ускладнень вентральних гриж.

Бандаж-суспензорій 

Спеціальна підтримувальна пов'язка забезпечує фізіологічне положення
зовнішніх статевих органів, сприяє нормалізації кровопостачання та
лімфовенозного відтоку. Виріб виконаний у вигляді бавовняного мішечка, 
прикріпленого до еластичного пояса. 

Використання:

Використовують після оперативних втручань на зовнішніх статевих 
органах у чоловіків, для комплексного лікування запальних захворювань органах у чоловіків, для комплексного лікування запальних захворювань 
статевого члена та мошонки.

УніверсальнийРозміри:

Універсальний, 
лівий-правий

Бандаж при паховій грижі, двосторонній

Бандаж забезпечує компресію в ділянці стегнового і пахвинного кілець. 
У виробі є дві знімні жорсткі вставки. Двосторонній протигрижовий паховий 
бандаж регулюється під анатомічні особливості даної ділянки пацієнта. 

Використання:

Рекомендований для чоловіків і жінок. Запобігає повторному випадінню 
та збільшенню грижового мішка в об'ємі, а також рецидивам гриж після 
хірургічних втручань. хірургічних втручань. 

Розміри:

Бандаж забезпечує компресію в ділянці стегнового і пахвинного кілець. 
У виробі є знімна жорстка вкладка. Односторонній протигрижовий 
паховий бандаж регулюється під анатомічні особливості даної ділянки 
пацієнта. 

Використання:

Рекомендований для чоловіків і жінок. Запобігає повторному 
випадінню та збільшенню грижового мішка в об'ємі, а також рецидивам випадінню та збільшенню грижового мішка в об'ємі, а також рецидивам 
гриж після хірургічних втручань.

 Бандаж при паховій грижі, односторонній 
                                                   (лівий-правий)
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НАКОЛІННИКИ

Наколінник з відкритою колінною чашечкою виготовлений з еластичного 
м’якого неопрену. Надколінок підтримується силіконовим кільцем по 
всьому периметру. Два гнучких спіральних ребра жорсткості компенсують
зайве навантаження з колінного суглоба. Неопрен зберігає виділене тілом
тепло, що поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік, сприяє 
швидкій реабілітації. 

Використання:Використання:

Наколінник використовують при захворюваннях менісків, артритах, бурситах,
болях у колінній чашечці, у разі нестабільності колінних зв’язок; у ранній та
пізній післяопераційний період.

Розміри:

Наколінник неопреновий з ребрами жорсткості 
і додатковими фіксувальними ременями

Наколінник з відкритою колінною чашечкою виготовлений з еластичного
м’якого неопрену. Надколінок підтримується силіконовим кільцем по всьому 
периметру. Два гнучких спіральних ребра жорсткості компенсують зайве 
навантаження з колінного суглоба. Додаткові фіксувальні ремені посилюють 
компресію та дають змогу людині самостійно її регулювати в міру одужання. 
Неопрен зберігає виділене тілом тепло, що поліпшує кровопостачання та 
лімфовенозний відтік, сприяє швидкій реабілітації. лімфовенозний відтік, сприяє швидкій реабілітації. 

Використання:

Наколінник використовують при захворюваннях менісків, артритах, 
бурситах, болях у колінній чашечці, у разі нестабільності колінних зв’язок; 
у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:

Розміри:

Наколінник неопреновий з відкритою колінною 
чашечкою та ребрами жорсткості

Розміри:

Наколінник неопреновий з відкритою 
колінною чашечкою

Неопреновий наколінник з відкритою колінною чашечкою виготовлений 
з урахуванням анатомічних особливостей колінного суглоба. Надколінок 
підтримується силіконовим кільцем по всьому периметру. Бандаж 
ідеально підходить для пацієнтів з нестабільною колінною чашечкою. 

Використання:

Виріб використовують для фіксації надколінка під час посилених тренувань
у спортзалі, при набряклості після травм і забоїв, гемартрозі, артриті, у спортзалі, при набряклості після травм і забоїв, гемартрозі, артриті, 
артрозі, препателярному бурситі, травмах, пов'язаних з пошкодженням 
зв'язкового апарату коліна та менісків; у ранній та пізній післяопераційний 
період.

Наколінник неопреновий із закритою 
колінною чашечкою

Неопреновий наколінник із закритою колінною чашечкою виготовлений 
з м’якого і приємного на дотик матеріалу, який добре зберігає тепло. 
Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік. Зменшує больові 
відчуття під час динамічних та статичних рухів, компенсує навантаження 
зі зв’язок коліна.

Використання: 

Використовують для відновлення після травм і операцій, при болях в проєкції Використовують для відновлення після травм і операцій, при болях в проєкції 
колінної чашечки, артриті, бурситі, травмах, пов'язаних з ушкодженням 
зв'язкового апарату коліна та менісків, у ранній та пізній післяопераційний
період, а також для захисту під час занять спортом.



Розміри:

Наколінник неопреновий з 4 ребрами 
 жорсткості і фіксувальним ременем

Наколінник з відкритою колінною чашечкою виготовлений з еластичного м’якого 
неопрену. Надколінок  підтримується силіконовим кільцем по всьому периметру. 
Додатковий ремінь здійснює фіксацію хрестоподібних зв’язок за 3-точковим 
принципом та дає змогу регулювати ступінь компресії в міру одужання. У виріб 
вмонтовані спіральні металеві ребра жорсткості, які знерухомлюють та компенсують
зайве навантаження на колінний суглоб. 

Використання:Використання:

Наколінник використовують при захворюваннях колінної чашечки (хондромаляції 
надколінка), запальних і дегенеративних захворюваннях (артритах, синовітах), 
розтягненнях, розривах хрестоподібних, колатеральних зв'язок, менісків, для 
профілактики травм і запалень колінного суглоба під час активних фізичних 
навантажень.

Наколінник виготовлений з неопренового матеріалу, що зберігає тепло 
і поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік. Три ремені з 
липучками велкро здійснюють фіксацію та дають змогурегулювати ступінь 
компресії в міру одужання. Виріб роз'ємного типу, тому його легко можуть 
одягнути літні люди та пацієнти з надмірною вагою. 

Використання:

Наколінник використовують при захворюваннях менісків, артритах, Наколінник використовують при захворюваннях менісків, артритах, 
бурситах, болях у колінній чашечці, у разі нестабільності колінних зв’язок; 
у ранній та пізній післяопераційний період, після артроскопії.

Розміри:

                          Наколінник неопреновий з додатковими 
                фіксувальними ременями (після артроскопії)

Розміри:

Розміри:

                    Наколінник неопреновий із закритою, 
                             посиленою колінною чашечкою

Проєкція колінної чашечки вкрита м’яким амортизаційним матеріалом, 
який захищає коліно від травм під час активних ігор і фізичних 
навантажень. Виготовлений з неопренового матеріалу з урахуванням 
анатомічних особливостей колінного суглоба. Надає легкий компресійний 
ефект, захищаючи надколінок,препателярну бурсу, зв'язковий апарат і 
меніски коліна від пошкодження під час неконтрольованих рухів, падінь 
на колінний суглоб. Неопрен поліпшує кровопостачання та лімфовенозний на колінний суглоб. Неопрен поліпшує кровопостачання та лімфовенозний 
відтік і зберігає тепло. 

Використання:

Виріб використовують для захисту колінного суглоба під час занять спортом, 
профілактики препателярного бурситу тощо.

   Наколінник неопреновий з шарнірними 
механізмами і фіксувальними ременями

Наколінник з відкритою колінною чашечкою виготовлений з еластичного
м’якого неопрену. Надколінник підтримується силіконовим кільцем по 
всьому периметру. Металеві пластини шарнірного типу стабілізують 
колінний суглоб. Додаткові фіксувальні ремені посилюють компресію 
та дають змогу людині самостійно її регулювати в міру одужання. 
Неопрен зберігає виділене тілом тепло, що поліпшує кровопостачання 
та лімфовенозний відтік, сприяє швидкій реабілітації. та лімфовенозний відтік, сприяє швидкій реабілітації. 

Використання:

Наколінник використовують при захворюваннях менісків, артритах, 
бурситах, болях у колінній чашечці, у разі нестабільності колінних зв’язок;
у ранній та пізній післяопераційний період.
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Наколінники

Розміри:

Бандаж із закритою колінною чашечкою виготовлений з овечої вовни, 
яка добре зберігає тепло. Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік. 

Використання:

Використовують у лікуванні артриту, артрозу, бурситу, при травмах, 
пов'язаних з ушкодженням зв'язкового апарату коліна та менісків; у ранній 
та пізній післяопераційний період. Люди із зайвою вагою можуть застосовувати 
наколінники для компенсації навантаження на колінний суглобнаколінники для компенсації навантаження на колінний суглоб

Розміри:

Наколінник з верблюжої вовни із закритою 
колінною чашечкою

Бандаж із закритою колінною чашечкою виготовлений з верблюжої вовни, яка 
добре зберігає тепло. Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік. 

Використання:

Використовують у лікуванні артриту, артрозу, бурситу, при травмах, пов'язаних 
з ушкодженням зв'язкового апарату коліна та менісків; у ранній та пізній 
післяопераційний період. Люди із зайвою вагою можуть застосовувати 
наколінники для компенсації навантаження на колінний суглоб.               наколінники для компенсації навантаження на колінний суглоб.               

Наколінник з овечої вовни із закритою 
колінною чашечкою

УніверсальнийРозміри:

Наколінник  неопреновий  з відкритою колінною 
чашечкою та роз’ємною верхньою частиною

Розміри:

Наколінник виготовлений з якісного неопрену з урахуванням анатомічних 
особливостей коліна. Силіконова вкладка у нижній частині колінного суглоба
ефективно підтримує власну зв'язку надколінка. 

Використання:

Виріб використовують при артрозі, артриті, бурситі, остеоартриті, остеохонд-
ропатії, ударах і часткових ушкодженнях бічних зв'язок і зв'язок надколінка, під час 
реабілітації, після зняття гіпсової лонгети.реабілітації, після зняття гіпсової лонгети.

Пателярний неопреновий бандаж при 
«коліні стрибуна»

Неопреновий бандаж виготовлений з урахуванням анатомічних особливостей 
коліна. Спеціальна силіконова подушечка зменшує біль і підтримує зв'язки 
надколінка, не обмежує рухів у колінному суглобі, що дає змогу безпечно 
займатися спортом. Виготовляється універсального розміру для лівої та правої 
ноги. Регулюється застібкою-липучкою велкро. 

Використання:

Бандаж використовують при тендиніті колінної чашечки, пателофеморальному Бандаж використовують при тендиніті колінної чашечки, пателофеморальному 
болю, хондромаляції колінної чашечки, хворобі Осгуда-Шляттера.



Універсальний

Жорсткий корсет складається зі стегнової і тазової частин, з’єднаних 
шарніром з кнопковим механізмом, що регулює обсяг руху і кут бічного 
відведення до 120° з кроком 15°. Ступінь фіксації можна коригувати, таким 
чином плавно збільшуючи амплітуду рухів. 

Використання:

Використовують для реабілітації після операцій на ділянці таза, кульшового 
суглоба та стегна. Корсет максимально компенсує навантаження на суглоба та стегна. Корсет максимально компенсує навантаження на 
кульшовий суглоб і легко моделюється під анатомічні особливості даної 
ділянки пацієнта. 

Розміри:

Розміри:

Корсет тазостегновий жорсткої фіксації 

Неопреновий бандаж для стегна виготовлений з м’якого і приємного 
на дотик матеріалу, який добре зберігає тепло. Зменшує больові 
відчуття під час руху, компенсує навантаження з м'язів та сухожилків 
стегна. Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік. 

Використання:

Використовують при розтягненнях, незначних надривах м'язових волокон, 
гематомах у проєкції стегна, сегментарному варикозі, невриті сідничного гематомах у проєкції стегна, сегментарному варикозі, невриті сідничного 
нерва. А також під час занять спортом  і при інших динамічних та 
статичних фізичних навантаженнях.

Розміри:

Бандаж неопреновий для гомілки
Неопреновий бандаж для гомілки виготовлений з м’якого і приємного
 на дотик матеріалу, який добре зберігає тепло. Зменшує больові відчуття 
під час руху, компенсує навантаження з м'язів та сухожилків гомілки. 
Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік. 

Використання:

Використовують при розтягненнях, незначних надривах м'язових волокон, 
гематомах у проєкції гомілки, сегментарному варикозі. А також під часгематомах у проєкції гомілки, сегментарному варикозі. А також під час
занять спортом і при інших динамічних та статичних фізичних 
навантаженнях.

Розміри:

Бандаж неопреновий для стегна

Бандаж із закритою колінною чашечкою виготовлений з кролячого хутра, 
яке добре зберігає тепло. Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний 
відтік. 

Використання:

Використовують у лікуванні артриту, артрозу, бурситу, при травмах, 
пов'язаних з ушкодженням зв'язкового апарату коліна та менісків; у 
ранній та пізній післяопераційний період. Люди із зайвою вагою можуть ранній та пізній післяопераційний період. Люди із зайвою вагою можуть 
застосовувати наколінники для компенсації навантаження на колінний 
суглоб.                

 Наколінник на кролячому хутрі із 
     закритою колінною чашечкою
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ОРТЕЗИ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ

лівий-правий

Ортез змінного ступеня фіксації з біомеханічними шарнірами — регуляторами
обсягу руху, що обмежують згинальні або розгинальні рухи в коліні. Ортез дає
 змогу іммобілізувати колінний суглоб під кутами 10°, 20°, 30°, а також 
поетапно збільшувати обсяг руху в колінному суглобі до 120°, за допомогою 
кнопок, розміщених на шарнірних механізмах. 

Використання:

Виріб використовують для фіксації колінного суглоба після оперативних Виріб використовують для фіксації колінного суглоба після оперативних 
втручань, травм менісків, при пошкодженнях і розривах бічних і хресто-
подібних зв'язок, хронічних ревматичних артрозах і артритах, нестабіль-
ності суглоба, в період реабілітації після спортивних травм.

Розміри:

Ортез колінного суглоба з регульованими 
біомеханічними шарнірами

Універсальний

Розміри:

Ортез колінного суглоба з регульованими шарнірними механізмами, 
посилений. Обмежує згинальні або розгинальні рухи в коліні. Амплітуда 
згинання/розгинання регулюється за допомогою кнопок на шарнірах до 120°. 

Використання:

Виріб використовують для фіксації колінного суглоба після оперативних втручань, 
травм менісків, при пошкодженнях і розривах бічних і хрестоподібних зв'язок, 
хронічних ревматичних артрозах і артритах, нестабільності суглоба, у період хронічних ревматичних артрозах і артритах, нестабільності суглоба, у період 
реабілітації після спортивних травм.

Розміри:

Ортез колінного суглоба з регульованими 
шарнірними механізмами

Універсальний

Ортез колінного суглоба з регульованими шарнірними механізмами. 
Обмежує згинальні або розгинальні рухи в коліні. Амплітуда згинання/
розгинання регулюється за допомогою кнопок на шарнірах до 120°. 

Використання:

Виріб використовують для фіксації колінного суглоба після оперативних 
втручань, травм менісків, при пошкодженнях і розривах бічних і хрестоподібних 
зв'язок, хронічних ревматичних артрозах і артритах, нестабільності суглоба, у зв'язок, хронічних ревматичних артрозах і артритах, нестабільності суглоба, у 
період реабілітації після спортивних травм.

Розміри:

Ортез колінного суглоба з регульованими 
шарнірними механізмами, посилений

Ортез (тутор) для жорсткої іммобілізації  
колінного суглоба

Ортез (тутор) для жорсткої іммобілізації  колінного суглоба, має знімні 
металеві шини та манжети з ременями-затяжками на липучках велкро 
(від 4 до 6 залежно від розміру). 

Використання:

Виріб використовують для фіксації колінного суглоба після оперативних 
втручань, травм менісків, при пошкодженнях і розривах бічних і хрестопо-
дібних зв'язок, хронічних ревматичних артрозах і артритах, препателярних дібних зв'язок, хронічних ревматичних артрозах і артритах, препателярних 
бурситах, нестабільності суглоба, у період реабілітації після спортивних 
травм.
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БАНДАЖІ ГОМІЛКОВОСТУПНЕВІ

 
Неопреновий бандаж виготовлений з м’якого та приємного на дотик матеріалу 
з урахуванням анатомічних особливостей гомілковоступневого суглоба. Додаткові
силіконові вкладки надійно фіксують і стабілізують суглоб, підсилюють зв'язковий 
апарат. Виріб зберігає тепло. Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік. 

Використання:

Бандаж використовують при травмах та інших ушкодженнях, отриманих під час Бандаж використовують при травмах та інших ушкодженнях, отриманих під час 
спортивної активності, артриті, тендиніті, нестабільності зв’язок гомілковоступневого
суглоба. А також при вивихах і розтягненнях; у ранній та пізній післяопераційний 
період.

Бандаж неопреновий на гомілковоступневий 
суглоб з додатковим фіксувальним ременем 
та силіконовими вкладками

Неопреновий бандаж виготовлений з м’якого та приємного на дотик матеріалу з 
урахуванням анатомічних особливостей гомілковоступневого суглоба. Додатковий 
фіксувальний ремінь посилює компресію та дає змогу людині самостійно її 
регулювати в міру одужання, а силіконові вкладки надійно пітримують та стабілізують 
суглоб. Виріб зберігає тепло. Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік. 

Використання:

Бандаж використовують при травмах та інших ушкодженнях, отриманих під час Бандаж використовують при травмах та інших ушкодженнях, отриманих під час 
спортивної активності, артриті, тендиніті, нестабільності зв’язок гомілковоступневого 
суглоба. А також при вивихах і розтягненнях; у ранній та пізній післяопераційний 
період.

Розміри:

Розміри:

Бандаж неопреновий на гомілковоступневий 
суглоб із силіконовими вкладками

Неопреновий бандаж виготовлений з м’якого та приємного на дотик матеріалу з 
урахуванням анатомічних особливостей гомілковоступневого суглоба. Додатковий 
фіксувальний ремінь посилює компресію та дає змогу людині самостійно її регу-
лювати в міру одужання. Зберігає тепло, поліпшує кровопостачання та лімфове-
нозний відтік. 
Використання:
Бандаж використовують при травмах та інших ушкодженнях, отриманих під час Бандаж використовують при травмах та інших ушкодженнях, отриманих під час 
спортивної активності, артриті, тендиніті, нестабільності зв’язок гомілковоступ-
невого суглоба. А також при вивихах і розтягненнях; у ранній та пізній післяопе-
раційний період. 

Розміри:

Бандаж еластичний на гомілковоступневий 
суглоб типу «Вісімка» 

Компресійний еластичний бандаж на гомілковоступневий суглоб типу “вісімка” 
забезпечує легку фіксацію, виводить зайве тепло й вологу, не обмежує природні  
рухи в суглобі та водночас зберігає компресію.

Використання:

Виріб використовують для профілактики травматизму під час занять спортом та 
інших навантажень, у період реабілітації після травм гомілковоступневого суглоба.

Розміри:

Бандаж неопреновий на гомілковоступневий 
суглоб з додатковим фіксувальним ременем



Жорсткий пластиковий каркас анатомічної форми стабілізує 
гомілковоступневий суглоб. Знімні ремені регулюють ступінь його фіксації. 
Спеціальні пневмовкладки забезпечують тривале комфортне використання 
ортеза. Виготовляється в універсальному розмірі для лівої та правої ноги, 
можна використовувати у взутті.

Використання:

Рекомендовано при травмах та ушкодженнях, отриманих під час Рекомендовано при травмах та ушкодженнях, отриманих під час 
спортивної активності, нестабільності зв’язок гомілковоступневого суглоба, 
вивихах і розтягненнях; у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри: Універсальний

Універсальний

Пневмоортез гомілковоступневий з жорсткою 
боковою підтримкою, універсальний 

Розміри:

Ортез гомілковоступневий з жорсткою 
    боковою підтримкою, універсальний 
Ортез на гомілковоступневий суглоб з жорсткою боковою підтримкою,
виготовлений з міцного пластику. Його анатомічна форма та додаткові 
ремені з липучками велкро забезпечують надійну фіксацію суглоба. 
Спеціальні вкладки-подушечки підтримують суглоб з медіальної та 
латеральної сторін, водночас не обмежують його фізіологічну амплітуду 
рухів. 

Використання:Використання:

Використовують при травмах та ушкодженнях, отриманих під час 
спортивної активності, при нестабільності зв’язок гомілковоступневого 
суглоба, вивихах і розтягненнях; у ранній та пізній післяопераційний період.

Бандаж виготовлений з неопренового матеріалу AuraVelure
Activ, який добре зберігає тепло. Універсальний розмір 
підходить для лівої та правої ноги. Бандаж застосовують під 
повсякденне вільне взуття. 

Використання:

Використовують при синдромі «падаючої стопи», парезі, 
паралічі в ділянці стопи, у разі перенесеного інсульту тапаралічі в ділянці стопи, у разі перенесеного інсульту та
інших травм і ушкоджень нервів і сухожилків, м'язів-розгиначів 
стопи.

Розміри: Універсальний

    Бандаж неопреновий при Дорсифлексії 
(синдром падаючої стопи), універсальний



ОРТЕЗИ ГОМІЛКОВОСТУПНЕВІ
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Ортез для фіксації «Ахіллового сухожилка» 
(ортопедичний чобіток)

Ортез для фіксації ахіллового сухожилка складається з металевихшин, чобітка-
манжети на гомілку і стопу та пластикової підошви човникоподібної форми, що 
забезпечує фізіологічну біомеханіку ходьби. Додаткові ремені з липучками велкро 
регулюють ступінь фіксації ортеза на нижній кінцівці. Універсальний для лівої та 
правої ноги. Виріб максимально розвантажує стопу, особливо поверхню підошви, 
утримує гомілковоступневий суглоб під кутом 90°, є альтернативою гіпсової лонгети. 
Піддається санітарно-гігієнічній обробці. Піддається санітарно-гігієнічній обробці. 
Використання:
Ортез використовують при ушкодженні зв’язок гомілковоступневого суглоба, 
ахіллового сухожилка, нервів, сухожилків і м’язів стопи та гомілки, при травмах 
щиколоток, парезі, паралічі стопи, діабетичній ангіопатії та нейропатії, синдромі 
діабетичної стопи, остеомієліті кісток стопи, у разі перенесеного інсульту тощо.

Розміри:

Ортез складається з металевих шин на шарнірних механізмах (обладнані 
регуляторами об’єму руху з можливістю регулювання кута з кроком 10°), чобітка-
манжети на гомілку і стопу та пластикової підошви човникоподібної форми, що 
забезпечує фізіологічну біомеханіку ходьби. Додаткові ремені з липучками велкро 
регулюють ступінь фіксації ортеза на нижній кінцівці. Універсальний для лівої та правої 
ноги. Виріб максимально розвантажує стопу, особливо поверхню підошви, фіксує 
гомілковоступневий суглоб, є альтернативою гіпсової лонгети. Піддається санітарно-гомілковоступневий суглоб, є альтернативою гіпсової лонгети. Піддається санітарно-
гігієнічній обробці. 
Використовують при ушкодженні зв’язок гомілковоступневого суглоба, ахіллового 
сухожилка,нервів, сухожилків і м’язів стопи та гомілки, при травмах щиколоток, парезі, 
паралічі стопи, діабетичній ангіопатії та нейропатії, синдромі діабетичної стопи, 
остеомієліті кісток стопи, у разі перенесеного інсульту тощо.

Розміри:

Розміри:

Ортез для фіксації  гомілковоступневого 
суглоба з шарнірами типу R.O.M. WALKER 

Деротаційний ортез-чобіток для 
гомілковоступневого суглоба

Ортез-чобіток виготовлений з матеріалу AuraTerry, який поєднує в собі термо-
пласт із зовнішнього боку та махрове покриття з внутрішнього. М’яка внутрішня 
вкладка не травмує шкіру і запобігає трофічним розладам при тривалому 
використанні. Т-подібна знімна пластина дає змогу легко регулювати кут пронації 
та супінації стопи від 45° до 90°, що створює оптимальні умови для відновлення 
пацієнта. Універсальний для лівої та правої ноги. 

Виріб надійно фіксує нижню третину гомілки, гомілковоступневого суглоба і стопи,Виріб надійно фіксує нижню третину гомілки, гомілковоступневого суглоба і стопи,
перешкоджаючи внутрішній і зовнішній ротації стегна. Використовують при пере-
ломі шийки стегна, парезі, паралічі в ділянці стопи, у разі перенесеного інсульту та 
інших травм і ушкоджень нервів, сухожилків і м'язів стопи та гомілки.

Лівий-правий

Ортез гомілковоступневий, жорсткий типу 
REFLEX AFO (лівий-правий)

Ортез гомілковоступневий, жорсткий типу REFLEX AFO фіксує та утримує 
стопу у фізіологічному положенні під кутом 90 градусів. Сприяє відновленню
біомеханіки ходьби. Виготовляється для лівої та правої ноги.

Використання:

Використовують при синдромі «падаючої стопи», парезі, паралічі в ділянці 
стопи, у разі перенесеного інсульту, пухлин, травм центральної та перифе-
ричної нервової системи, ДЦП, ушкодження сухожилків, м'язів-розгиначів стопи. ричної нервової системи, ДЦП, ушкодження сухожилків, м'язів-розгиначів стопи. 
А також при вивихах і розтягненнях; у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:



Короткий: 29-41см/Довгий: 42-68смРозміри:

Шину Деніса Брауна використовують після хірургічної корекції вродженої
клишоногості або як самостійний консервативний метод лікування (метод
Понсеті), для фіксації стопи у відведеному назовні положенні. При цьому 
рекомендують, щоб кут відведення становив 70° — для клишоногої стопи, 
40° — для здорової. Відстань між стопами пацієнта регулюють шляхом 
розсовування шини відповідно до медичних показань.

Шина Деніса Брауна регульована

Короткий: 29-41см/Довгий: 42-68смРозміри:

Розміри:

Шина Деніса Брауна   
Шину Деніса Брауна використовують після хірургічної корекції вродженої 
клишоногості або як самостійний консервативний метод лікування 
(метод Понсеті), для фіксації стопи у відведеному назовні положенні. При 
цьому рекомендують, щоб кут відведення становив 70° — для клишоногої 
стопи, 40° — для здорової.

Шина Фрейка забезпечує вправляння і фіксацію вродженого вивиху 
кульшовогосуглоба завдяки максимальному розведенню стегон назовні 
до повного його формування. Використовують при дисплазії кульшового 
суглоба, вивихах і підвивихах головки стегнової кістки.

Розміри:

Подушка типу Фрейка

Бандаж типу "стремена Павлика" 
                                      на ремінцях

Бандаж рекомендують використовувати для дітей з третього тижня життя 
і до півтора року. Ремінці виготовлені з екошкіри та натуральної м’якої 
тканини. Довжину стрічки регулюють металеві застібки. Забезпечує 
вправляння і фіксацію вродженого вивиху кульшового суглоба завдяки 
максимальному розведенню стегон назовні до повного його формування. 

Використання:

Використовують при дисплазії кульшового суглоба, вивихах і підвивихахВикористовують при дисплазії кульшового суглоба, вивихах і підвивихах
головки стегнової кістки.
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Розміри:

Люмбосакральний корсет, виготовлений з повітропроникного 
матеріалу, надійно фіксує та стабілізує попереково-крижовий
відділ хребта. Терапевтична силіконова мікромасажна вкладка 
поліпшує кровопостачання і лімфовенозний відтік та усуває 
м’язовий спазм. За допомогою застібки-липучки велкро вона 
легко фіксується в проєкції ураженої ділянки тулуба. 

Завдяки в’язаній основі корсет повторює анатомічні вигиниЗавдяки в’язаній основі корсет повторює анатомічні вигини
тулуба, під час руху не сповзає і не згортається. Запобігає розвитку 
м’язової напруги. Його рекомендують використовувати після травм 
та операцій.

Люмбосакральний корсет трикотажний з 
додатковою силіконовою вкладкою

Розміри:

Люмбосакральний корсет, виготовлений з повітропроникного 
матеріалу, фіксує та стабілізує попереково-крижовий відділ 
хребта, створює оптимальний температурний баланс, посилює 
кровообіг,забезпечує тепло і помірний тиск у ділянці нирок. 
Використання:
Виріб використовують при болях у спині різного походження,артриті,
ревматизмі, радикуліті, травмах поперекового відділу хребта, ревматизмі, радикуліті, травмах поперекового відділу хребта, 
хворобах нирок та органів таза.

Люмбосакральний корсет трикотажний

Розміри:

Бандаж-шина трикотажна для фіксації 
зап’ясткового суглоба і першого пальця 
(ліва-права)

Напівжорстка трикотажна шина-бандаж для зап'ястка з фіксацією першого 
пальцявиготовляється у двох варіантах: для лівої і правої руки. Знімні анатомічні 
алюмінієвіпластини, що розташовані на долонній поверхні, забезпечують зне-
рухомлення та фізіологічне положення в променево-зап'ястковому суглобі. 
Додатковий фіксувальний ремінь посилює компресію, яку можна самостійно
регулювати в міру одужання.
Використання:Використання:
Використовують при артрозоартритах, тендовагінітах, бурситах, травмах і по-
шкодженнях зв'язкового апарату променево-зап'ясткового суглоба, у реабілі-
таційний період після гіпсової лонгети при переломах кісток передпліччя та кисті,
 як шину під час транспортної іммобілізації.

Бандаж трикотажний, еластичний 
для ліктьового суглоба при Епікондиліті з 
додатковими силіконовими вкладками

Розміри:

Бандаж трикотажний, еластичний для 
ліктьового суглоба

Бандаж трикотажний, еластичний для фіксації ліктьового суглоба  забезпечує 
необхідне теплота компресію, що допомагає полегшити біль, зменшити набряк 
і пришвидшити одужання. Тепло поліпшує еластичність м'язових тканин, що
знижує ризик травматизму, створює ефект мікромасажу для хворого суглоба, 
постійно активізує рецептори на шкірі та сприяє швидкій реабілітації.
Використання:
Використовують при артриті, бурситі, медіально-латеральному епікондиліті Використовують при артриті, бурситі, медіально-латеральному епікондиліті 
ліктьового суглоба; під час занять спортом, у ранній та пізній післяопераційний 
період. 



Розміри:

Неопреновий наколінник виготовлений  із м’якого та приємного на 
дотик матеріалу, який добре зберігає тепло. Бандаж зменшує 
больові відчуття під час руху через компенсацію зайвого навантаження 
зі зв’язок коліна. Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік. 
Використання:
Наколінник  використовують для фіксації колінного суглоба при 
посилених тренуваннях у спортзалі, набряклості після травм і забоїв, посилених тренуваннях у спортзалі, набряклості після травм і забоїв, 
гемартрозах, болю в коліні, артриті, артрозі, препателярному бурситі, 
травмах, пов’язаних з ушкодженням зв’язкового апарату коліна та 
менісків; у ранній та пізній  післяопераційний період.

Розміри:

 Наколінник неопреновий із закритою 
                               колінною чашечкою  

 Наколінник трикотажний еластичний
     із закритою колінною чашечкою та 
                               силіконовим кільцем

Трикотажний еластичний наколінник виготовлений з урахуванням анатомі-
чних особливостей колінного суглоба. У виріб вмонтовано силіконове
кільце, яке утримує колінну чашечку в фізіологічному положенні. Бандаж 
зменшує больові відчуття під час руху через компенсацію зайвого наванта-
ження зі зв’язок коліна. Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік. 
Використання:
Наколінник ідеально підходить для пацієнтів з нестабільним надколінком, Наколінник ідеально підходить для пацієнтів з нестабільним надколінком, 
при посилених тренуваннях у спортзалі, набряклості після травм і забоїв, 
гемартрозах, болю в коліні, артриті, артрозі, препателярному бурситі, 
травмах, пов’язаних з ушкодженням зв’язкового апарату коліна та менісків;
у ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:

Еластичний наколінник із закритою колінною чашечкою виготовлений із 
м’якого та приємного на дотик трикотажу, який добре зберігає тепло.
Виріб зменшує больові відчуття під час руху через компенсацію зайвого
навантаження зі зв’язок коліна. Поліпшує кровопостачання та 
лімфовенозний відтік. 
Використання:
Наколінник використовують для відновлення після травм і операцій, для Наколінник використовують для відновлення після травм і операцій, для 
захисту коліна під час занять спортом, при болях у проєкції колінної 
чашечки, артриті, бурситі, травмах, пов’язаних із пошкодженням 
зв’язкового апарату коліна та менісків; у ранній та пізній післяопераційний 
період.

Розміри:

Наколінник трикотажний еластичний із закритою 
колінною чашечкою з силіконовим кільцем та 
фіксуючою горизонтальною смужкою

Наколінник трикотажний еластичний із закритою колінною 
чашечкою виготовлений з урахуванням анатомічних особливостей 
колінного суглоба. У виріб вмонтовано силіконове кільце, яке 
утримує колінну чашечку в фізіологічному положенні. А горизонта-
льна силіконова смужка забезпечує додаткову фіксацію. 
Використання:
Бандаж ідеально підходить для пацієнтів з нестабільним надколін-Бандаж ідеально підходить для пацієнтів з нестабільним надколін-
ком, при посилених тренуваннях у спортзалі, набряклості після 
травм і забоїв, гемартрозах, болю в коліні, артриті, артрозі, препа-
телярному бурситі, травмах, пов’язаних з ушкодженням зв’язкового 
апарату коліна та менісків; у ранній та пізній післяопераційний 
період.

 Наколінник трикотажний еластичний із 
                 закритою колінною чашечкою



БАНДАЖІ ТРИКОТАЖНІ

Розміри:

Трикотажний, еластичний бандаж із помірною фіксацією виготовлений 
з урахуванням анатомічних особливостей гомілковоступневого суглоба,
оснащений підошовною та боковими силіконовими вкладками, які 
надійно утримують та амортизують стопу під час руху.  Універсальний 
для лівої та правої ноги. Особлива технологія безшовної в’язки над скле-
пінням стопи запобігає надмірній компресії та ішемії м’яких тканин. 
Зберігає виділене тілом тепло, що поліпшує кровопостачання та лімфо-Зберігає виділене тілом тепло, що поліпшує кровопостачання та лімфо-
венозний відтік. 
Використання:
Бандаж використовують при травмах отриманих під час спортивної акти-
вності, ушкодженнях ахілла різного генезу, при артриті, тендиніті, планта-
рномуапоневрозиті, вивихах і розтягненнях зв'язок і сухожилків стопи; у 
ранній та пізній післяопераційний період.

Розміри:

Бандаж  еластичний трикотажний на гомілковоступневий 
суглоб з боковими та підошовною силіконовими вкладками

Розміри:

Бандаж еластичний трикотажний на гомілковоступневий 
суглоб з силіконовою вкладкою типу Малео

Трикотажний, еластичний бандаж із помірною фіксацією виготовлений 
з урахуванням анатомічних особливостей гомілковоступневого суглоба. 
У виріб вмонтована силіконова вкладка для захисту та фіксації ахіллового 
сухожилка. Особлива технологія безшовної в’язки над склепінням стопи 
запобігає надмірній компресії та ішемії м’яких тканин. Універсальний для 
лівої та правої ноги. 
Використання:Використання:
Бандаж використовують при травмах та ушкодженнях, отриманих під час
спортивної активності, при артриті, тендиніті, плантарному апоневрозиті,
вивихах і розтягненнях зв’язок та сухожилків стопи; у ранній та пізній після-
операційний період.

Трикотажний, еластичний бандаж із помірною фіксацією виготовлений з 
урахуванням анатомічних особливостей гомілковоступневого суглоба. 
Бандаж зберігає виділене тілом тепло, що у свою чергу поліпшує крово-
постачання та лімфовенозний відтік. Універсальний для лівої та правої ноги. 
Використання:
Бандаж використовують при травмах та ушкодженнях, отриманих під час 
спортивної активності, при артриті, тендиніті, нестабільності зв’язок гоміл-спортивної активності, при артриті, тендиніті, нестабільності зв’язок гоміл-
ковоступневого суглоба, вивихах і розтягненнях; у ранній та пізній післяопе-
раційний період.

Розміри:

Бандаж еластичний трикотажний на 
гомілковоступневий суглоб  

Наколінник компресійний трикотажний з силіконовим 
кільцем, шарнірними механізмами  та фіксувальними 
ременями

www.ersamed.com.ua

Наколінник трикотажний виготовлений з тканини із тривимірним плетінням,
поліцентричні шарнірні механізми  забезпечують комфортне згинання-розги-
нання та підтримують колінний суглоб. Завдяки інноваційному матеріалу з
технологією 3D-в’язки компресія розподіляється на шести різних рівнях. 
Силіконова парапателярна вкладка надійно фіксує колінну чашечку. 
Додаткові ремені з липучками велкро посилюють компресію та дають 
змогу людині самостійно регулювати її в міру одужання. Виріб зберігає змогу людині самостійно регулювати її в міру одужання. Виріб зберігає 
виділене тілом тепло, що поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік. 
Використання:
Наколінник використовують при травмах та ушкодженнях, отриманих під час 
спортивної активності, захворюваннях менісків, артриті, тендиніті, бурситі,
нестабільності зв’язок колінного суглоба, вивихах і розтягненнях; у ранній та пізній 
післяопераційний період.
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ПРОДУКЦІЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО РОЗМІРУ

Бандаж неопреновий при 
Епікондиліті, універсальний

Шина-бандаж неопренова 
для фіксації зап’ясткового 
суглоба і першого пальця 
(ліва-права), універсальна

Шина-бандаж неопренова 
для фіксації зап’ясткового 
суглоба (ліва-права), 
універсальна

Бандаж неопреновий 
для фіксації першого 
пальця руки 
(Шина де Кервена), 
універсальний

Бандаж неопреновий 
для фіксації зап’ясткового 
суглоба, універсальний 

Наколінник неопреновий 
із відкритою колінною 
чашечкою та спіральними 
ребрами жорсткості,
універсальний

Наколінник неопреновий 
із відкритою колінною 
чашечкою та силіконовим 
кільцем, універсальний

Наколінник неопреновий 
із закритою колінною 
чашечкою, універсальний



Бандаж неопреновий для 
стегна, універсальний

Бандаж неопреновий для 
зап’ясткового суглоба з 
фіксацією на першому 
пальці, універсальний

Корсет люмбосакральний 
еластичний неопреновий, 
універсальний 

Корсет люмбосакральний 
неопреновий з додатковою 
фіксацією, універсальний

Бандаж неопреновий для 
гомілки, універсальний

Бандаж неопреновий,  
еластичний на гомілково-
ступневий суглоб з 
додатковим фіксувальним 
ременем, універсальний

Бандаж неопреновий на 
гомілковоступневий суглоб 
з додатковим фіксувальним 
ременем та силіконовими 
вкладками, універсальний

Бандаж неопреновий 
жорсткий на гомілковос-
тупневий суглоб з 
додатковим фіксувальним 
ременем та пластиковими 
вкладками, універсальний
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ПРОДУКЦІЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА СТОПОЮ

Надтонкі ортопедичні силіконові устілки з двома зонами різної щільності 
в проксимальній та дистальній частині виробу. Амортизують, розвантажують
і формують поперечне склепіння стопи  під час динамічних та статичних 
навантажень. Поверхня устілок покрита гіпоалергенною тканиною. 

Використання:

Використовують при плоско-вальгусній деформації стоп, плантарному 
апоневрозиті (п’ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи, ліподистрофії, апоневрозиті (п’ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи, ліподистрофії, 
тріщинах і сухості шкіри стопи.

Розміри:

Розміри:

Силіконові устілки з тканинним покриттям для формування поперечного склепіння стопи і амортизації п'ятки

Силіконові  устілки з додатковими вкладками для 
формування поперечного склепіння стопи та 
амортизації п'ятки і перфорованими отворами 

Розміри:

Надтонкі ортопедичні силіконові устілки з двома зонами різної щільності 
в проксимальній та дистальній частині виробу. Амортизують, розвантажують
і формують поперечне склепіння стопи  під час динамічних та статичних 
навантажень.Поверхня устілок перфорована для поліпшення повітрообміну. 

Використання:

Використовують при плоско-вальгусній деформації стоп, плантарному 
апоневрозиті (п’ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи, ліподистрофії, апоневрозиті (п’ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи, ліподистрофії, 
тріщинах і сухості шкіри стопи.

Надтонкі ортопедичні силіконові устілки з двома зонами різної щільності 
в проксимальній, центральній та дистальній частині виробу. Амортизують, 
розвантажують і формують поперечне та поздовжнє склепіння стопи  під 
час динамічних та статичних навантажень. Поверхня устілок перфорована 
для поліпшення повітрообміну. 

Використання:

Використовують у закритому взутті при плоско-вальгусній деформації стоп,Використовують у закритому взутті при плоско-вальгусній деформації стоп,
плантарному апоневрозиті (п’ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи, 
ліподистрофії, тріщинах і сухості шкіри стопи.

Силіконові устілки з додатковими вкладками для 
формування поперечного склепіння стопи та 
амортизації п'ятки

Надтонкі ортопедичні силіконові устілки з двома зонами різної щільності 
в проксимальній та дистальній частині виробу. Амортизують, розвантажують 
і формують поперечне склепіння стопи  під час динамічних та статичних 
навантажень. 

Викоритсання:

Використовують при плоско-вальгусній деформації стоп, плантарному 
апоневрозиті (п’ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи, ліподистрофії, апоневрозиті (п’ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи, ліподистрофії, 
тріщинах і сухості шкіри стопи.

Силіконові устілки для формування поперечного 
та поздовжнього склепіння стопи та амортизації 
п'ятки і перфорованими отворами 

Розміри:



Силіконові підп'ятники

Розміри:

Силіконові підп’ятники з двома зонами різної щільності. Амортизують 
і розвантажують п’ятку під час статичних та динамічних навантажень. 
Формують фізіологічну поставу. 

Використання:

Використовують при плоско-вальгусній деформації стоп, плантарному 
апоневрозиті (п’ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи, ліподистрофії, 
тріщинах і сухості шкіри п’ятки.тріщинах і сухості шкіри п’ятки.

Розмір взуття:

Ортопедичні напівустілки, виготовлені із сучасних полімерних 
амортизаційних матеріалів. Забезпечують необхідну амортизацію 
та фізіологічне положення стопи.

Використання:

Використовують при повздовжній плоскостопості й вальгусному 
відхиленні стопи, для зменшення хворобливих відчуттів під час ходьби.

Напівустілки при повздовжній 
                         плоскостопості

Розмір взуття:

Розмір взуття:

Коркові устілки з перфорованим 
               неопреновим покриттям

Коркові устілки з перфорованим неопреновим покриттям. Спеціальна 
форма основи амортизує, стабілізує та забезпечує фізіологічне поло-
ження стопи, перфорована для створення оптимального мікроклімату у 
взутті. Легко миється і не вимагає додаткових засобів догляду. 

Використання:

Використовують при плоско-вальгусній деформації стоп, плантарному 
апоневрозиті (п’ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи, ліподистрофії.апоневрозиті (п’ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи, ліподистрофії.

           Шкіряні устілки з металевим супінатором            та метатарзальною вкладкою, 3/4 довжини
Шкіряні устілки з металевим супінатором і метатарзальною вкладкою-
краплею, 3/4 довжини призначені для формування поздовжнього та 
поперечного склепіння стопи. Амортизують, розвантажують стопу під час 
динамічних та статичних навантажень. Сприяють фізіологічній поставі. 

Використання:

Використовують для профілактики та лікування плоско-вальгусної дефор-
мації стоп, після отриманих травм та оперативних втручань в ділянці стопи, мації стоп, після отриманих травм та оперативних втручань в ділянці стопи, 
при деформаціях головок плеснових кісток і фаланг пальців.
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ПРОДУКЦІЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА СТОПОЮ

Розміри:

Силіконові вкладки для формування 
повздовжнього склепіння стопи

Розміри:

Силіконові вкладки з тканинним покриттям призначені для формування 
поздовжнього склепіння стопи. Амортизують, розвантажують стопу під час 
динамічних та статичних навантажень. Сприяють фізіологічній поставі. 

Використання:

Використовують при плоско-вальгусній деформації стоп, плантарному 
апоневрозиті (п’ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи.

Розміри:

Розміри:

Підп'ятники з пінополістеролу покриті 
екошкірою

Силіконові підп’ятники з тканинним покриттям. Амортизують та розвантажують 
п’яткову ділянку  під час динамічних та статичних навантажень. Сприяють 
фізіологічній поставі. 

Використання:

Використовують при плоско-вальгусній деформації стоп, плантарному 
апоневрозиті (п’ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи, ліподистрофії, 
тріщинах та сухості шкіри п’ятки.тріщинах та сухості шкіри п’ятки.

Підп'ятники з пінополістеролу амортизують і розвантажують п’ятку під час 
статичних та динамічних навантажень. Формують фізіологічну поставу. Легко
миються і не вимагають додаткових засобів догляду. 

Використання:

Використовують при плоско-вальгусній деформації стоп, плантарному 
апоневрозиті (п’ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи, ліподистрофії.

Силіконові амортизаційні підп'ятники з 
тканинним покриттям

Силіконові підп'ятники з додатковою 
амортизаційною вкладкою

Силіконові підп’ятники з додатковою вкладкою в проєкції п’яткового горба. 
Амортизують і розвантажують п’ятку під час статичних та динамічних 
навантажень. Формують фізіологічну поставу.

Використання:

Використовують при плоско-вальгусній деформації стоп, плантарному 
апоневрозиті (п’ятковій шпорі), синдромі діабетичної стопи, ліподистрофії, 
тріщинах та сухості шкіри п’ятки.тріщинах та сухості шкіри п’ятки.



Розміри:Універсальний

Силіконовий бурсопротектор призначений для захисту та компенсації 
навантаження першого плесно-фалангового суглоба при плоско-
вальгусній деформації стопи. Зменшує відчуття дискомфорту та 
втоми під час ходьби. Запобігає виникненню бурситу, трофічних 
розладів і дефектів м’яких тканин у проєкції головки першої плеснової 
кістки. Завдяки ергономічному дизайну виріб можна носити щоденно. 

Силіконовий бурсопротектор на ділянку 
першого плесно-фалангового суглоба  

Розміри: Універсальний

Силіконова вкладка під передній відділ стопи 
з кільцем для фіксації на другому пальці

Силіконова вкладка під ділянки плеснових кісток призначена для  компен-
сації навантаження та захисту переднього відділу стопи. Амортизує 
дистальну частину стопи, запобігає виникненню гіперкератозу. Знижує 
больовий синдром під час ходьби, викликаний надмірною чутливістю 
шкіри через її затвердіння в проєкції плеснової ділянки. 

Використання:

Використовують при невромах, діабетичній полінейропатії, трофічних Використовують при невромах, діабетичній полінейропатії, трофічних 
розладах м’яких тканин у дистальних відділах стопи, схильності до 
утворення мозолів.

Розміри:

Розміри:

Міжпальцева силіконова вкладка
Міжпальцева силіконова вкладка зменшує відчуття дискомфорту та втоми 
під час ходьби. Запобігає виникненню трофічних розладів і дефектів м’яких 
тканин у проєкціях пальців стопи. Завдяки ергономічному дизайну виріб 
можна носити щоденно. 

Використання:

Використовують для корекції першого пальця при Hallux Valgus, дефор-
мації другого пальця, а також для профілактики схожих станів.мації другого пальця, а також для профілактики схожих станів.

Силіконові метатарзальні вкладки з 
                         тканинним покриттям

Силіконові метатарзальні вкладки з тканинним покриттям амортизують 
і компенсують навантаження з ділянки плеснових кісток під час статичних
і динамічних навантажень. 

Використання:

Використовують при плоско-вальгусній деформації стоп, синдромі 
діабетичної стопи, ліподистрофії, тріщинах, мозолях і сухості шкіри 
плесни.плесни.
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ІНША ПРОДУКЦІЯ

Післяопераційне взуття
Спеціальна форма взуття максимально підходить для пацієнтів, яким 
проводили операції на стопі. Верхня частина виробу роз’ємна, це дає змогу 
безперешкодно взувати та знімати його, не викликаючи больових відчуттів і 
дискомфорту. Застібки-липучки фіксують взуття на стопі, підошовна поверхня 
вкрита протиковзким матеріалом. 

Взуття виготовлене з екологічних матеріалів, що запобігає виникненню 
алергічних реакцій, подразнень шкіри. Піддається санітарно-гігієнічній алергічних реакцій, подразнень шкіри. Піддається санітарно-гігієнічній 
обробці.

Розміри:

УніверсальнийРозміри:

Захисний вальгусний бандаж із фіксацією першого пальця стопи виготовлений 
з еластичного, м'якого, гіпоалергенного матеріалу. Фіксує палець у фізіологічному 
положенні. Запобігає подальшій деформації І та II пальців стопи, появі бурситу 
плесно-фалангового суглоба першого пальця. Знімає спазм з відвідних і
привідних м’язів стопи. Поліпшує біомеханіку ходьби. 

Використання:

Використовують у ранній та пізній післяопераційний період, як самостійний Використовують у ранній та пізній післяопераційний період, як самостійний 
консервативний метод лікування.

Бандаж вальгусний з фіксацією першого 
пальця стопи (лівий-правий)

Універсальний, лівий-правийРозміри:

Нічний захисний вальгусний бандаж із фіксацією першого пальця стопи 
виготовлений з еластичного, м'якого, гіпоалергенного матеріалу. Фіксує 
перший палець у фізіологічному положенні. Запобігає  подальшій деформації 
І та II пальців стопи, появі бурситу плесно-фалангового суглоба першого пальця. 
Знімає спазм з відвідних і привідних м’язів стопи. Поліпшує біомеханіку ходьби. 

Використання:

Використовують у ранній та пізній післяопераційний період, як самостійний Використовують у ранній та пізній післяопераційний період, як самостійний 
консервативний метод лікування.

Бандаж нічний вальгусний з фіксацією 
першого пальця стопи (лівий-правий)

(Зелений / Синій / Червоний)

Силіконовий м'яч для реабілітації кисті
Силіконовий м’яч призначений для реабілітації м’язів і сухожилків кисті та 
передпліччя після травм, переломів та операцій. А також для профілактики 
утворення контрактур. 

Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік, дрібну м’язову моторику, 
відновлює амплітуду рухів у кисті. Еспандер виготовляють у трьох ступенях 
жорсткості: червоний — жорсткий, синій — середній, зелений — м’який.



ІНША ПРОДУКЦІЯ

Туалетне сидіння-
надставка для 
людей, що хворіють  
на геморой

Туалетне сидіння-надставка 
для людей, які хворіють на 
геморой. Пристрій забезпечує 
фізіологічне положення тіла при
справлянні природніх потреб і 
запобігає повторному 
випадінню та запалюванню випадінню та запалюванню 
гемороїдальних вузлів. 
Виготовлене з пластику. 
Легко піддається санітарно-
гігієнічній обробці.

Туалетне сидіння-надставка 
призначене для збільшення
 висоти унітаза, що полегшує 
справляння фізіологічних 
потреб для літніх людей і 
людей з вадами опорно-
рухового апарату. рухового апарату. 
Встановлюють без 
використання інструментів 
(два кріплення на зовнішній
бік унітаза), підходить для
унітаза будь-якої форми. 
Має відкидну кришку. Легко
піддається санітарно-піддається санітарно-
гігієнічній 
обробці.

Розміри:

Медичні сабо (білі/чорні)

Сабо виготовлені зі стійкого до зношування легкого 
гіпоалергенного матеріалу з вентиляційними отворами, 
який не абсорбує вологу та запахи. Пориста устілка 
амортизує взуття, що є особливо корисним при 
динамічних та статичних навантаженнях. Піддається 
санітарно-гігієнічній обробці.

Розміри:

Туалетне сидіння-
надставка з 
кришкою

Обважнювачі для рук і ніг
Обважнювачі для рук і ніг створюють додаткове навантаження під час тренувань, 
підвищують їхню ефективність. Виготовлені у вигляді манжет, тому використовувати 
їх зручніше, ніж звичайні гантелі. 

Під час застосування обважнювачів у роботу залучено практично всі групи м’язів, 
особливо ефективно тренуються м’язи рук, плечей, передпліч, стегон і сідниць. 
Можна використовувати при звичайній ходьбі для витрати більшої кількості калорій.

Розміри:

Силіконові моделюючі вкладки для збільшення об’єму грудей (протези молочних 
залоз), виготовлені з медичного гіпоалергенного силікону краплеподібної форми.  

Використання:

Використовують після проведеного оперативного втручання -  мастектомії 
(видалення молочної залози). Забезпечують симетрію та природну форму в 
проєкції молочних залоз. Поліпшують лімфовенозний відтік, зменшують набряк, 
больові відчуття, створюють протекцію м'яким тканинам в ділянці післяопера-больові відчуття, створюють протекцію м'яким тканинам в ділянці післяопера-
ційного рубця. Легко піддаються санітарно-гігієнічній обробці.

Силіконові моделюючі вкладки для збільшення 
об'єму грудей (протези молочних залоз)
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КОМПРЕСІЙНИЙ ТА АНТИЕМБОЛІЙНИЙ ТРИКОТАЖ

Компресійні панчохи 
із силіконовою смужкою

Компресійні колготи Компресійні колготи
               для вагітних

Компресійні гольфи   



Обхват ноги

Об
хв
ат
 но
ги Розмір (см)

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ НА АНТИЕМБОЛІЧНІ ВИРОБИ

Розмір (см)

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ НА КОМПРЕСІЙНІ ВИРОБИ

Розміри: 1,2,3,4,5,6,7

Компресійні гольфи  1-й клас (закритий 
носок)

Компресійні панчохи із силіконовою 
смужкою 1-й клас (відкритий носок)  

Антиемболічні гольфи

Компресійні колготи 1-й клас (закритий 
носок) 

              Антиемболічна монопанчоха з поясом

Компресійні колготи 1-й клас (відкритий 
носок)
Компресійні колготи, для вагітних 1-й клас 
(закритий носок)  

Антиемболічні панчохи

Антиемболічні гольфи
Антиемболічна монопанчоха 
з поясом

Антиемболічні панчохи

Компресійні колготи 2-й клас 
(відкритий носок)

Компресійні гольфи 2-й клас 
(закритий носок)
Компресійні гольфи 2-й клас 
(відкритий носок)
Компресійні панчохи із силіконовою 
смужкою 2-й клас (закр.носок) 

Компресійні колготи 2-й клас 
(закритий носок)

Компресійні панчохи із силіконовою 
смужкою 2-й клас (відк.носок) 

Компресійні панчохи із силіконовою 
смужкою 1-й клас (закритий носок)  

Компресійні гольфи  1-й клас (відкритий 
носок)



Ортопедична подушка для сну 
з ефектом пам'яті ВІСКО



ОРТОПЕДИЧНІ ПОДУШКИ

Ортопедична подушка 
під поперекову ділянку 
хребта з ефектом пам'яті 
Віско

Ортопедична подушка 
для сидіння з ефектом 
пам'яті

Ортопедична подушка 
для сидіння з ефектом 
пам'яті Віско  

Ортопедична подушка 
для сидіння з ефектом 
пам'яті Віско, відкритого 
типу (підковоподібна) 

Ортопедична подушка 
на шийний відділ хребта 
для подорожей Віско

Ортопедична подушка
проти хропіння Віско

Клиноподібна ортопедична 
подушка  для профілактики 
та лікування гастроезофа-
геальної рефлюксної 
хвороби

Ортопедична подушка 
під поперекову ділянку 
хребта з ефектом пам'яті
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РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

Ходунки складні крокуючі, 
металеві, регулюючі за 
висотою, покращені

Ходунки складні крокуючі, 
металеві, регулюючі за 
висотою, на колесах

Ходунки складні крокуючі, 
металеві, регулюючі за 

висотою

Тростина алюмінієва 
телескопічна із трьома 

опорами, регулююча за висотою
Тростина алюмінієва 
телескопічна з чотирма

опорами, регулююча за висотою
 Тростина алюмінієва, 
регулююча за висотою

Милиці підлокітні, 
регулюючі за висотою

Милиці пахвові алюмінієві, 
регулюючі за висотою

Милиці пахвові алюмінієві, 
регулюючі за висотою



 Інвалідний візок з
 електроприводом

Інвалідний візок, 
багатофункціональний 

Інвалідний візокІнвалідний візок, 
стаціонарний

Крісло-туалет, регулююче 
по висоті, складне

Крісло-туалет, регулююче 
по висоті, складне, покращене

Ролатор-ходунки, металевий 
на колесах

Ходунки складні крокуючі, 
алюмінієві, регулюючі 

за висотою 



Розміри:

Бандаж еластичний трикотажний на гомілковоступневий суглоб  
Трикотажний, еластичний бандаж виготовлений
з урахуванням анатомічних особливостей 
гомілковоступневого суглоба. Поліпшує крово-
постачання та лімфовенозний відтік.
 
Використання:

Використовують при травмах та ушкодженнях, Використовують при травмах та ушкодженнях, 
отриманих під час спортивної активності, артриті, 
тендиніті, нестабільності зв’язок гомілковоступневого
суглоба, вивихах і розтягненнях; у ранній та пізній 
післяопераційний період.
 

Променево-зап’ястковий 
бандажвиготовлений з повітро-
проникного трикотажного 
еластичного матеріалу. 
Застосовують при артрозо-
артритах, тендовагінітах, 
бурситах,забиттях та бурситах,забиттях та 
ушкодженнях зв’язок 
променево-зап’ясткового 
суглоба, у період реабілітації 
після гіпсової лонгети при 
переломах кісток передпліччя.

Розміри:
Розміри:

Бандаж еластичний трикотажний для фіксації зап’ясткового суглоба 

Наколінник трикотажний еластичний із закритою колінною чашечкою

Бандаж трикотажний, еластичний для ліктьового суглоба
Бандаж трикотажний, еластичний фіксує 
ліктьовий суглоб при травмах, знімає 
набряк і компенсує навантаження зі 
зв’язок. Підходить для щоденного вико-
ристання для захисту ліктя або надання 
йому додаткової фіксації.

Використання:Використання:

Використовують при артриті, бурситі, 
медіально-латеральному епікондиліті 
ліктьового суглоба, під час занять спор-
том, як додатковий захист від травм і 
вивихів; 

Розміри:

Наколінник трикотажний еластичний із закритою колінною 
чашечкою  виготовлений з м’якого і приємного на дотик 
трикотажу, який зберігає тепло. Зменшує больові відчуття 
під час руху через зняття зайвого навантаження зі зв’язок 
коліна. Поліпшує кровопостачання та лімфовенозний відтік.

Використання:

Використовують для відновлення після травм і операцій, а Використовують для відновлення після травм і операцій, а 
також для захисту коліна під час занять спортом, при болях 
колінної чашечки, артриті, бурситі, травмах, пов’язаних з 
ушкодженням зв’язкового апарату коліна та менісків, сег-
ментарному варикозному розширенню вен; у ранній та пізній 
післяопераційний період.
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