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Καλώς ήρθατε στον 2012/13
GMI Orthopaedics Κατάλογο Προϊόντων
H GMI Ltd. σας παρουσιάζει με ιδιαίτερη χαρά τον
νέο κατάλογο προϊόντων για το έτος 2012/13. Η
εταιρεία μας έχει ως κύρια δραστηριότητα την
εισαγωγή και εμπορία ορθοπαιδικών ειδών,
αποκλειστικά και μόνο από χώρες της Ε.Ε αλλά και
της Αμερικής.
Η GMI αντιπροσωπεύει τους καλύτερους
κατασκευαστικούς οίκους του εξωτερικού που
διαθέτουν προϊόντα υψηλής ποιότητας. Όλα τα
προϊόντα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της Ε.Ε και φέρουν την σήμανση CE.
Ειδικά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό που
αποτελεί την ομάδα υποστήριξης ασθενών της GMI
είναι στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή να σας
προσφέρει τεχνικές συμβουλές αλλά και χρήσιμες
πληροφορίες ύστερα από μια ολιγόλεπτη
εκπαίδευση για τον τρόπο χρήσης των προϊόντων
μας.
Μη διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να
λύσουμε οποιαδήποτε απορία σας. Προτεραιότητά
μας αποτελεί η σωστή εφαρμογή και χρήση των
προϊόντων μας αλλά και η τελική αποκατάσταση
των ασθενών.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται πανελλαδικά σε κάθε
περιοχή έχοντας συνεργάτες ειδικά εκπαιδευμένους
από εμάς και συνεχώς επεκτείνει το δίκτυο αυτό
προκειμένου τα προϊόντα μας να είναι διαθέσιμα σε
κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Περισσότεροι από 10.000 κωδικοί είναι διαθέσιμοι
ώστε να γίνεται σωστή επιλογή για κάθε περίπτωση
και κάθε περιστατικό που έχει ανάγκη την χρήση των
προϊόντων μας.
Στόχος μας είναι να καταφέρουμε να επενδύσουμε
στον χώρο της ορθοπαιδικής χειρουργικής και
αποκατάστασης προκειμένου να καλύπτουμε το
ορθοπαιδικό κομμάτι σε όλο το φάσμα των αναγκών.
Παραμένουμε πιστοί στο έργο μας και ευχόμαστε να
είμαστε οι αξιόπιστοι συνεργάτες που θα βρίσκονται
στο πλευρό σας.

Δημήτριος Ταλάντης

Μηχ/κός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Δ/ντής Πωλήσεων

Για τις παραγγελίες σας καλέστε: +30 210.77.72.725
Ενημερωθείτε περισσότερο: www.gmiltd.gr
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®Medical
Furniture
H GMI Ltd. προχωρεί δυναμικά και ιδρύει Νέο δυναμικό τμήμα ιατρικού εξοπλισμού, προσφέροντας σε όλους
εσάς την δυνατότητα να εξοπλίσετε το ιατρείο σας με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Η εταιρεία μας επισυνάπτει
σχέσεις εμπιστοσύνης και προσφέρει μέσω των καλύτερων κατασκευαστικών οίκων του εξωτερικού τα πιο
αξιόπιστα και πιο σύγχρονα μηχανήματα για την ελληνική αγορά.
Παράλληλα το άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας φροντίζει καθημερινώς να ενημερώνεται για τις
εξελίξεις στον τομέα της Υγείας, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει τις τεχνικές γνώσεις που αφορούν τον
εξοπλισμό, νέα καινοτόμα μηχανήματα ανά ειδικότητα και νέες τεχνολογίες που θα κάνουν την δουλειά σας πιο
εύκολη και αποτελεσματική. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα πωλήσεων του ιατρικού εξοπλισμού και
ενημερωθείτε άμεσα για τα προϊόντα μας.

®Medical
Disposable
H GMI Ltd. έχει πλέον επισυνάψει άριστη σχέση συνεργασίας και αποκλειστικής αντιπροσώπευσης με τον
καλύτερο κατασκευαστικό οίκο της Γερμανίας, ο οποίος φημίζεται για την άριστη ποιότητα των προϊόντων και
την ποικιλία αυτών. Με αφορμή την σχέση αυτή δημιουργήσαμε το τμήμα αναλωσίμων υλικών για κάθε
ειδικότητα. Φροντίζουμε να διαθέτουμε όλα τα αναλώσιμα που προϋποθέτει η κάθε ειδικότητα ξεχωριστά και
να εξυπηρετούμε τις ανάγκες του ιατρείου σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τις καλύτερες τιμές της
αγοράς. Είμαστε στη διάθεσή σας να σας παραθέσουμε σε αναλυτικό κατάλογο προϊόντων όλα τα αναλώσιμα
που χρειάζεται το ιατρείο σας προκειμένου να κρατά το επίπεδο της υγείας ψηλά. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο
τμήμα πωλήσεων και ζητήστε το κατάλογο προϊόντων των αναλωσίμων καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία
αφορά στα αναλώσιμα που χρειάζεστε.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε στο φιλικό μας τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών στο:
+30 210.77.72.725 ή στείλτε μας
email: gmimedical@yahoo.gr
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ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ‘’BudgetT Collar’’
- Κατασκευή από μαλακό -ελαστικό
αφρώδες υλικό.
- Κατασκευασμένο από αεριζόμενα
και αντιαλλεργικά υλικά.
- Πλήρως ακτινοδιαπερατό.
- Διατίθεται σε τέσσερα μεγέθη.

- Eπένδυση από σωληνοειδές
ελαστικό πλεκτό υλικό.
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο
Velcro.
- Μπορεί να πλυθεί.

Μεγέθη

Περιφέρεια Αυχένα

Ύψος

Κωδικός

S

Έως 43 cm

7,5 cm

BC/S

M

43-47 cm

9 cm

BC/M

L

47-51 cm

9 cm

BC/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Iδανικό για την αποθεραπεία του αυχενικού συνδρόμου.
-Αυχεναλγίες, θλάσεις, κακώσεις αυχένος.

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΠΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ‘’Mouldable Bead Collar’’
- Κατασκευή από ημίσκληρο,
αφρώδες υλικό.
- Κατασκευασμένο από αεριζόμενα
και αντιαλλεργικά υλικά.
- Περιφερειακή ενίσχυση από
πλαστικό υλικό που παρέχει
μεγαλύτερη ακαμψία.

…ημίσκληρο

- Επένδυση από σωληνοειδές
ελαστικό πλεκτό υλικό.
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο
Velcro.
- Μπορεί να πλυθεί.

Μεγέθη

Περιφέρεια Αυχένα

Ύψος

Κωδικός

S

27-34 cm

8 cm

MBC/S

M

31-38 cm

10 cm

MBC/M

L

48-60 cm

10 cm

MBC/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποθεραπεία του αυχενικού συνδρόμου.
-Αυχεναλγίες , θλάσεις, κακώσεις αυχένος.

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ‘’Memory Foam Soft Collar’’
- Κατασκευή από μαλακό, ελαστικό,
αφρώδες υλικό ‘’memory foam’’.
- Κατασκευασμένο από αεριζόμενα
και αντιαλλεργικά υλικά.

- Επένδυση από σωληνοειδές
ελαστικό πλεκτό υλικό.
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο
Velcro.
- Μπορεί να πλυθεί.

Μεγέθη

Περιφέρεια Αυχένα

Ύψος

Κωδικός

S/Standard

35-38 cm

9 cm

SCF/SS

M/Standard

38-41 cm

9 cm

SCF/MS

L/Standard

41-43 cm

9 cm

SCF/LS

XL/Standard

43-48 cm

9 cm

SCF/XLS

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποθεραπεία του αυχενικού συνδρόμου.
-Αυχεναλγίες , θλάσεις, κακώσεις αυχένος.
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- Κατασκευή από εύκαμπτο
πλαστικό υλικό.
- Κατασκευασμένο από αεριζόμενα
και αντιαλλεργικά υλικά.
- Διαθέτει τραχειακή οπή
κατάλληλου εύρους.

- Εσωτερική επένδυση από
αφρώδες υλικό.
- Προσφέρει ασφαλή στήριξη
της γνάθου και του ινιακού
οστού.
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο
Velcro.

Μεγέθη

Περιφέρεια Αυχένα

Κωδικός

Universal

Κοινό

EHC/U

Cervical Braces & Support

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
‘’Emergency Rigid Collar’’

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για παροχή Α’ Βοηθειών σε ασθενείς που χρήζουν άμεσης ακινητοποίησης της αυχενικής μοίρας.

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ‘’Atlas CO’’
- Κατασκευή από πολυαιθυλένιο
που εξασφαλίζει πλήρη
ακινητοποίηση.
- Διαθέτει 2 βαλβίδες ρύθμισης του
ύψους.
- Ακτινοδιαπερατό.
- Κατασκευασμένο από
αεριζόμενα και αντιαλλεργικά
υλικά.

- Χάριν στο πλαϊνό σύστημα
παρέχει στον ασθενή την
ευκολία στην τοποθέτησή
του.
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο
Velcro.
- Διαθέτει τραχειακή οπή.
- Σχεδίαση που επιτρέπει την
κυκλοφορία του αέρος.

Μεγέθη

Ύψος

Κωδικός

UNIVERSAL

Ρυθμιζόμενο

ΑCΟ/U

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για συντηρητική αποκατάσταση:
-Σταθερών καταγμάτων αυχενικών σπονδύλων.
-Σταθερά κατάγματα ινιακών κονδύλων.
-Αυχενική τενοντίτιδα, Οστεοαρθρίτιδα, Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΟΠΗ ‘’Miami’’
-Κατασκευή από υλικό
πολυαιθυλενίο που εξασφαλίζει
πλήρη ακινητοποίηση.
- Διαθέτει 2 βαλβίδες.
- Ακτινοδιαπερατό.
- Κατασκευασμένο από
αεριζόμενα και αντιαλλεργικά
υλικά.

- Χάριν στο πλαϊνό σύστημα
παρέχει στον ασθενή την
ευκολία στην τοποθέτησή του.
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο
Velcro.
- Διαθέτει τραχειακή οπή.
- Σχεδίαση που επιτρέπει την
κυκλοφορία του αέρος.

Μεγέθη

Σιαγώνα
Ώμος

Περιφέρεια
αυχένος

Κωδικός

S/medium

2,5cm

25-50 cm

FC/S

M/medium

5 cm

25-50 cm

FC/M

L/medium

6,4 cm

25-50 cm

FC/L

XL/medium

7,6 cm

25-50 cm

FC/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για συντηρητική αποκατάσταση:
-Σταθερών καταγμάτων αυχενικών σπονδύλων.
-Σταθερά κατάγματα ινιακών κονδύλων.
-Αυχενική τενοντίτιδα, Οστεοαρθρίτιδα, Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ‘’Philadelphia’’
ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΟΠΗ
- Κατασκευή από αφρώδες
υλικό πολυαιθυλενίου.
- Διαθέτει 2 βαλβίδες.
- Ακτινοδιαπερατό.
- Κατασκευασμένο από
αεριζόμενα και αντιαλλεργικά
υλικά.

- Χάριν στο πλαϊνό σύστημα
παρέχει στον ασθενή την
ευκολία στην τοποθέτησή του.
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο
Velcro.

Μεγέθη

Περιφέρεια Αυχένα

Ύψος σε cm

Κωδικός

S/medium

25,4-33 cm

10,8 cm

PC/S4

M/medium

33-40,6 cm

10,8 cm

PC/M4

L/medium

40,6-48,3 cm

10,8 cm

PC/L4

XL/medium

48,3+ cm

10,8 cm

PC/XL4

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για συντηρητική αποκατάσταση:
-Σταθερών καταγμάτων αυχενικών σπονδύλων.
-Σταθερά κατάγματα ινιακών κονδύλων.
-Αυχενική τενοντίτιδα, Οστεοαρθρίτιδα, Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ‘’Height Adjustable Cervical’’
ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΟΠΗ
- Κατασκευή από αφρώδες
υλικό πολυαιθυλενίου.
- Διαθέτει 2 βαλβίδες ρύθμισης
του ύψους.
- Ακτινοδιαπερατό.
- Κατασκευασμένο από
αεριζόμενα και αντιαλλεργικά
υλικά.

- Χάριν στο πλαϊνό σύστημα
παρέχει στον ασθενή την
ευκολία στην τοποθέτησή του.
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο
Velcro.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε στο φιλικό μας τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών στο:
+30 210.77.72.725 ή στείλτε μας
email: gmimedical@yahoo.gr
Μεγέθη

Περιφέρεια Αυχένα

Ύψος σε cm

Κωδικός

Universal

Ρυθμιζόμενο

Ρυθμιζόμενο

HACB/U

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για συντηρητική αποκατάσταση:
-Σταθερών καταγμάτων αυχενικών σπονδύλων.
-Σταθερά κατάγματα ινιακών κονδύλων.
-Αυχενική τενοντίτιδα, Οστεοαρθρίτιδα, Μετεγχειρητική αποκατάσταση.
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ΡΑΧΕΟΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΥΨΟΥΣ ‘’S.O.M.I’’
- Κατασκευή από πολυαιθυλένιο
υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Εσωτερική επένδυση από
αφρώδες υλικό, αεριζόμενο,
αντιαλλεργικό.
- Αποτελείται από το πρόσθιο και
οπίσθιο τμήμα με άριστη
ανατομική σχεδίαση.
- Διαθέτει ειδικούς μηχανισμούς
και αυτοκόλλητα Velcro για τη
συνένωση των δύο τμημάτων.
- Ειδικοί ιμάντες για την στήριξη της
γνάθου και του ινιακού οστού.

- Διαθέτει ρυθμιζόμενου ύψους
μεταλλικό ορθοστάτη για την
στήριξη της αυχενικής μοίρας
στην σωστή θέση.
- Διαθέτει ειδικό υποσιαγώνιο για
την στήριξη της γνάθου καθώς
και οπίσθιο πλαστικό εξάρτημα
για την στήριξη του ινιακού
οστού.
- Επιτρέπει την ύπτια θέση στον
ασθενή.

Μέγεθος

Ύψος ασθενή

Κωδικός

S

Έως 144 cm

E45/S

L

Πάνω από 144cm

E45/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Μεμονωμένο κάταγμα προσθίου ή οπισθίου τόξου άτλαντα.
-Κάταγμα οδοντωειδούς απόφυσης τύπου Ι και ΙΙ.
-Κατάγματα στο Σώμα σπονδύλων Α1-Α7 τύπου ΙΙ.
-Τραυματική σπονδυλολίσθηση άξονα (Α1-Α2).
-Ατλαντοαξονικό υπερξάρθρημα τύπου Ι.
-Μετατραυματικά κατάγματα σπονδύλων Α.Θ.Μ.Σ.Σ.
-Ογκολογικές και Νευρολογικές επεμβάσεις Α.Θ.Μ.Σ.Σ.

ΡΑΧΕΟΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΥΨΟΥΣ ‘’Axis CTO’’
- Κατασκευή από πολυαιθυλένιο
υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Εσωτερική επένδυση από
αφρώδες υλικό, αεριζόμενο,
αντιαλλεργικό.
- Αποτελείται από το πρόσθιο και
οπίσθιο τμήμα με άριστη
ανατομική σχεδίαση.
- Διαθέτει ειδικούς μηχανισμούς
και αυτοκόλλητα Velcro για τη
συνένωση των δύο τμημάτων.

- Διαθέτει ρυθμιζόμενου ύψους
μεταλλικό ορθοστάτη για την
στήριξη της αυχενικής μοίρας
στην σωστή θέση.
- Διαθέτει ειδικό υποσιαγώνιο για
την στήριξη της γνάθου καθώς
και οπίσθιο πλαστικό εξάρτημα
για την στήριξη του ινιακού
οστού.
- Ειδικοί ιμάντες για την στήριξη της
γνάθου και του ινιακού οστού.

Μεγέθη

Πρόσθιο Ύψος

Κωδικός

Universal Short Length

26-33 cm

ACTOB/USH

Universal Standard Length

33-42 cm

ACTOB/U

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Μεμονωμένο κάταγμα προσθίου ή οπισθίου τόξου άτλαντα.
-Κάταγμα οδοντωειδούς απόφυσης τύπου Ι και ΙΙ.
-Κατάγματα στο Σώμα σπονδύλων Α1-Α7 τύπου ΙΙ.
-Τραυματική σπονδυλολίσθηση άξονα (Α1-Α2).
-Ατλαντοαξονικό υπερξάρθρημα τύπου Ι.
-Μετατραυματικά κατάγματα σπονδύλων Α.Θ.Μ.Σ.Σ.
-Ογκολογικές και Νευρολογικές επεμβάσεις Α.Θ.Μ.Σ.Σ.

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ ‘’Neck Traction’’
- Μηχανισμός από επινικελωμένο
αλουμίνιο με ενσωματωμένες
πλαστικές τροχαλίες.
- Βάση στήριξης, ειδικά σχεδιασμένη
για τοποθέτηση σε κάθε πόρτα.
- Υφασμάτινη υποσιαγώνια θήκη
κοινού μεγέθους.

- Μεταλλική αψίδα 35 εκ.
από αλουμίνιο.
- Σχοινί υψηλής αντοχής και
πλαστικό γαντζάκι.
- Ειδική Nylon θήκη νερού
χωρητικότητας 5kg.
- Εύκολη εφαρμογή και χρήση.

Μέγεθος

Ύψος

Κωδικός

Κοινό

Ρυθμιζόμενο

U212

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποκατάσταση του αυχενικού συνδρόμου χρόνιας και οξείας μορφής.
-Αποθεραπεία κήλης και δισκοπάθειας της αυχενικής μοίρας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ ΚΛΙΝΗΣ
‘’Vertebral Traction Kit’’
- Κατασκευή από πολυαιθυλένιο
υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Εσωτερική επένδυση από
αφρώδες υλικό, αεριζόμενο,
αντιαλλεργικό.
- Αποτελείται από το πρόσθιο και
οπίσθιο τμήμα με άριστη
ανατομική σχεδίαση.
- Διαθέτει ειδικούς μηχανισμούς
και αυτοκόλλητα Velcro για τη
συνένωση των δύο τμημάτων.
- Ειδικοί ιμάντες για την στήριξη της
γνάθου και του ινιακού οστού.

- Διαθέτει ρυθμιζόμενου ύψους
μεταλλικό ορθοστάτη για την
στήριξη της αυχενικής μοίρας
στην σωστή θέση.
- Διαθέτει ειδικό υποσιαγώνιο για
την στήριξη της γνάθου καθώς
και οπίσθιο πλαστικό εξάρτημα
για την στήριξη του ινιακού
οστού.
- Επιτρέπει την ύπτια θέση στον
ασθενή.

Μέγεθος

Ύψος ασθενή

Κωδικός

S

Έως 144 cm

E45/S

L

Πάνω από 144cm

E45/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποκατάσταση του αυχενικού συνδρόμου χρόνιας και οξείας μορφής.
-Αποθεραπεία κήλης και δισκοπάθειας της αυχενικής μοίρας.
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ΖΩΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΒΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘’Symphotec’’
- Κατασκευή από βαμβακερό
ύφασμα.
- Κατασκευασμένο από αεριζόμενα
και αντιαλλεργικά υλικά.
- Διαθέτει επιπλέον ιμάντα σύσφιξης
που κλείνει με αγκράφα και
αυτοκόλλητο Velcro.
- Προσφέρει άριστη στήριξη της
ηβικής περιοχής.

- Σταθεροποιεί την περιοχή
της λεκάνης και αποτρέπει
την μετατόπιση των ηβικών
οστών.
- Μπορεί να πλυθεί εύκολα
στους 30 βαθμούς.
- Εύκολη εφαρμογή και άνετη
χρήση.

Μεγέθη

Περιφέρεια Λεκάνης

Κωδικός

S/M

71-106 cm

NT/01/ST/01

L/XL

101-137 cm

NT/01/ST/02

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για οσφυαλγία, ισχιαλγία, μετατραυματικών κακώσεων μυών και συνδέσμων.

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΖΑΚΕΤΑΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΧΗΣ
‘’Clavicle Brace’’
- Κατασκευή από βαμβακερό ύφασμα.
- Κατασκευασμένο από αεριζόμενα
και αντιαλλεργικά υλικά.
- Διαθέτει δύο οπίσθιους χιαστή
ελαστικούς ιμάντες
με ενσωματωμένες σπειροειδή
μπανέλες ο καθένας.

- Πρόσθιο κλείσιμο με
αυτοκόλλητο Velcro.
- Μπορεί να πλυθεί εύκολα
στους 30 βαθμούς.
- Βελτιώνει την ορθή στάση
του κορμού κατά τη βάδιση.
- Εύκολη εφαρμογή και άνετη
χρήση.

Μεγέθη

Περιφέρεια Θώρακα

Κωδικός

S

78-86 cm

CB/S

M

84-92 cm

CB/M

L

90-98 cm

CB/L

XL

96-106 cm

CB/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αντιμετώπιση και πρόληψη της ραχιαίας κύφωσης.
-Κατάλληλο για ασθενείς με ελαφριάς μορφής οστεοπόρωσης.

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΖΑΚΕΤΑΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΧΗΣ
‘’Posture Brace’’
- Κατασκευή από βαμβακερό ύφασμα.
- Κατασκευασμένο από αεριζόμενα
και αντιαλλεργικά υλικά.
- Διαθέτει δύο οπίσθιους χιαστή
ελαστικούς ιμάντες
με ενσωματωμένες σπειροειδή
μπανέλες ο καθένας.

- Πρόσθιο κλείσιμο με
αυτοκόλλητο Velcro.
- Μπορεί να πλυθεί εύκολα
στους 30 βαθμούς.
- Βελτιώνει την ορθή στάση
του κορμού κατά τη βάδιση.
- Εύκολη εφαρμογή και άνετη
χρήση.

Μεγέθη

Περιφέρεια Θώρακα

Κωδικός

S

61-76 cm

PB/S

M

76-91 cm

PB/M

L

91-107 cm

PB/L

XL

107-122 cm

PB/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αντιμετώπιση και πρόληψη της ραχιαίας κύφωσης.
-Κατάλληλο για ασθενείς με ελαφριάς μορφής οστεοπόρωσης.
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- Κατασκευή από ειδική ελαστική
πλέξη υψηλής ποιότητας και
αντοχής.
- Δυο οπίσθιες εύκαμπτες μπανέλες.
- Διαθέτει εσωτερική επένδυση από
ειδικό ελαστικό Foam για
περισσότερη άνεση.

- Προσφέρει στήριξη
στην περιοχή της Ο.Μ.Σ.Σ .
- Πρόσθιο κλείσιμο με
αυτοκόλλητο Velcro.
- Εύκολη εφαρμογή και άνετη
χρήση.
- Μπορεί να πλυθεί.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Οσφύος

Κωδικός

S

96,5-112 cm

MLS/S

M

112-129,5 cm

MLS/M

L

129,5-147,5 cm

MLS/L

Spinal Braces & Support

ΖΩΝΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ
‘’Maternity Belt I’’

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για προχωρημένη εγκυμοσύνη.

ΖΩΝΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΛΗ
‘’Maternity Belt II’’
- Κατασκευή από ειδική ελαστική
πλέξη υψηλής ποιότητας και
αντοχής.
- Κατασκευασμένο από αεριζόμενα
και αντιαλλεργικά υλικά.
- Διαθέτει εσωτερική επένδυση από
ειδικό ελαστικό Foam για
περισσότερη άνεση.

- Προσφέρει στήριξη
στην περιοχή της Ο.Μ.Σ.Σ .
- Πρόσθιο κλείσιμο με
αυτοκόλλητο Velcro.
- Εύκολη εφαρμογή και άνετη
χρήση.
- Μπορεί να πλυθεί.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Οσφύος

Κωδικός

Universal

96-148cm

MB/U

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για προχωρημένη εγκυμοσύνη.

ΖΩΝΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΛΗ ‘’Abdominal’’
- Κατασκευή από ειδική μαλακή
ελαστική πλέξη υψηλής ποιότητας
και αντοχής.
- Κατασκευασμένο από αεριζόμενα
και αντιαλλεργικά υλικά.
- Διαθέτει εσωτερική επένδυση από
ειδικό ελαστικό Foam για
περισσότερη άνεση.
- Διατίθεται σε κανονική με ύψος 16,5 εκ.
και σε υψηλή 23εκ.

Normal 16,5cm

Deep 23cm

- Προσφέρει στήριξη
στην περιοχή των πλευρών
του θώρακα.
- Πρόσθιο κλείσιμο με
αυτοκόλλητο Velcro.
- Εύκολη εφαρμογή και άνετη
χρήση.
- Μπορεί να πλυθεί.

Μεγέθη

Περιφέρεια

Κωδικός Νormal

Κωδικός Deep

S

56-71 cm

AB6-G/S

AB9-G/S

M

68-84 cm

AB6-G/M

AB9-G/M

L

81-96 cm

AB6-G/L

AB9-G/L

XL

94-109 cm

AB6-G/XL

AB9-G/XL

XXL

107-122 cm

AB6-G/XXL

AB9-G/XXL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για συντηρητική αποκατάσταση:
-Σε κατάγματα πλευρών.
-Σε θλάσεις και κακώσεις πλευρών.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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ΖΩΝΗ O.M.Σ.Σ ΜΕ ΕΙΔΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
‘’Mac Brace’’
- Κατασκευή από ελαστικό
ύφασμα «Polyester» υψηλής
ποιότητας και αντοχής.
- Διαθέτει εξωτερικές ίνες και
μαλακό ύφασμα ‘’Polyester’’
για μεγαλύτερη αντοχή και
άνεση.
- Κατασκευασμένο
από αεριζόμενα, αντιαλλεργικά,
αντιεφιδρωτικά υλικά.

Διαθέτει ειδικό μηχανισμό
‘’CYBERTECH’’ που προσφέρει
βαθμιαία επαύξηση της συμπίεσης
και βαθμιαίο έλεγχο της
σταθεροποίησης τόσο στην οσφυϊκή
μοίρα όσο και στην κοιλιακή χώρα
ανάλογα με το στάδιο
αποθεραπείας.

- Πρόσθιο κλείσιμο με αυτοκόλλητο
Velcro.
- Χαμηλή πρόσθια όψη που διευκολύνει
την καθιστική θέση του ασθενή.
- Άριστη εφαρμογή λόγω των ειδικών
χαρακτηριστικών που διαθέτει.
- Δεν διαθέτει μπανέλες ούτε επιπλέον
ιμάντες.
- Μπορεί να πλυθεί εύκολα.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Οσφύος

Ύψος σε cm

Κωδικός

S

63-76 cm

Προσθ.: 17cm Οπίσθ.: 26cm

CYMAC/S

M

76-89 cm

Προσθ.: 17cm Οπίσθ.: 26cm

CYMAC/M

L

89-102 cm

Προσθ.: 17cm Οπίσθ.: 26cm

CYMAC/L

XL

102-114 cm

Προσθ.: 17cm Οπίσθ.: 26cm

CYMAC/XL

XXL

114-127 cm

Προσθ.: 17cm Οπίσθ.: 26cm

CYMAC/XXL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αντιμετώπιση
-Σπονδυλοαρθροπάθειας στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Σταθερά κατάγματα στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Οσφυαλγίας, ισχιαλγίας, νευραλγίες οξείας ή χρόνιας μορφής, κακώσεις μυών και συνδέσμων.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

ΖΩΝΗ O.M.Σ.Σ ΜΕ ΕΙΔΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
‘’Ergo Mac Plus’’
- Κατασκευή από ελαστικό
ύφασμα ‘’Polyester’’ υψηλής
ποιότητας και αντοχής.
- Διαθέτει εξωτερικές ίνες και
μαλακό ύφασμα‘’Polyester’’ για
μεγαλύτερη αντοχή και άνεση.
- Κατασκευασμένο από
αεριζόμενα, αντιαλλεργικά,
αντιεφιδρωτικά υλικά.

- Πρόσθιο κλείσιμο με
αυτοκόλλητο Velcro.
- Χαμηλή πρόσθια όψη που
διευκολύνει την καθιστική
θέση του ασθενή.
- Άριστη εφαρμογή λόγω των
ειδικών χαρακτηριστικών που
διαθέτει.
- Δεν διαθέτει μπανέλες ούτε
επιπλέον ιμάντες.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Οσφύος

Ύψος σε cm

Κωδικός

S

63-76 cm

Προσθ.: 17cm Οπίσθ.: 26cm

CYEMP/S

M

76-89 cm

Προσθ.: 17cm Οπίσθ.: 26cm

CYEMP/M

L

89-102 cm

Προσθ.: 17cm Οπίσθ.: 26cm

CYEMP/L

XL

102-114 cm

Προσθ.: 17cm Οπίσθ.: 26cm

CYEMP/XL

XXL

114-127 cm

Προσθ.: 17cm Οπίσθ.: 26cm

CYEMP/XXL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Iδανική για συντηρητική αποκατάσταση σταθερών καταγμάτων χαμηλής Ο.Μ.Σ.Σ.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση ύστερα από δισκεκτομές στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Πεταλεκτομές σπονδύλων στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Σπονδυλοδεσίες στην Ο.Μ.Σ.Σ.
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- Κατασκευή από ελαστικό
ύφασμα «Polyester» υψηλής
ποιότητας και αντοχής.
- Διαθέτει εξωτερικές ίνες και
μαλακό ύφασμα ‘’Polyester’’
για μεγαλύτερη αντοχή και
άνεση.
- Κατασκευασμένη από
αεριζόμενα, αντιαλλεργικά,
αντιεφιδρωτικά υλικά.

- Πρόσθιο κλείσιμο με αυτοκόλλητο
Velcro.
- Χαμηλή πρόσθια όψη που διευκολύνει την καθιστική θέση του ασθενή.
- Δεν διαθέτει μπανέλες ούτε
επιπλέον ιμάντες.
- Άριστη εφαρμογή λόγω των ειδικών
χαρακτηριστικών που διαθέτει.
- Μπορεί να πλυθεί εύκολα.

Μεγέθη

Περιφέρει
α Οσφύος

Ύψος σε cm

Κωδικός

S

63-76 cm

Προσθ.: 17cm Οπίσθ.: 26cm

CYFP/S

M

76-89 cm

Προσθ.: 17cm Οπίσθ.: 26cm

CYFP/M

L

89-102 cm

Προσθ.: 17cm Οπίσθ.: 26cm

CYFP/L

XL

102-114 cm

Προσθ.: 17cm Οπίσθ.: 26cm

CYFP/XL

XXL

114-127 cm

Προσθ.: 17cm Οπίσθ.: 26cm

CYFP/XXL

Spinal Braces & Support

ΖΩΝΗ O.M.Σ.Σ ΜΕ ΕΙΔΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
‘’Flex Plus’’

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αντιμετώπιση
-Σπονδυλοαρθροπάθειας στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Σταθερά κατάγματα στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Οσφυαλγίας, ισχιαλγίας, νευραλγίες οξείας ή χρόνιας μορφής, κακώσεις μυών και συνδέσμων.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

ΖΩΝΗ O.M.Σ.Σ ΜΕ ΕΙΔΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
‘’BodyExcel Brace’’
- Κατασκευή από ελαστικό ύφασμα
«Polyester» υψηλής ποιότητας και
αντοχής.
- Διαθέτει εξωτερικές ίνες και μαλακό
ύφασμα ‘’Polyester’’ για μεγαλύτερη
αντοχή και άνεση.
- Κατασκευασμένη από αεριζόμενα,
αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά
υλικά.
- Δεν διαθέτει μπανέλες ούτε επιπλέον
ιμάντες.

Διαθέτει ειδικό μηχανισμό
‘’CYBERTECH’’ που προσφέρει
βαθμιαία επαύξηση της
συμπίεσης και βαθμιαίο έλεγχο
της σταθεροποίησης τόσο
στην οσφυϊκή μοίρα όσο και
στην κοιλιακή χώρα ανάλογα
με το στάδιο αποθεραπείας.

- Πρόσθιο κλείσιμο με
αυτοκόλλητο Velcro.
- Χαμηλή πρόσθια όψη που
διευκολύνει την καθιστική
θέση του ασθενή.
- Άριστη εφαρμογή λόγω των
ειδικών χαρακτηριστικών που
διαθέτει.
- Μπορεί να πλυθεί εύκολα.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Οσφύος

Ύψος σε cm

Κωδικός

S

63-76 cm

Προσθ.: 17cm Οπίσθ.: 26cm

CYBX/S

M

76-89 cm

Προσθ.: 17cm Οπίσθ.: 26cm

CYBX/M

L

89-102 cm

Προσθ.: 17cm Οπίσθ.: 26cm

CYBX/L

XL

102-114 cm

Προσθ.: 17cm Οπίσθ.: 26cm

CYBX/XL

XXL

114-127 cm

Προσθ.: 17cm Οπίσθ.: 26cm

CYBX/XXL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αντιμετώπιση
-Σπονδυλοαρθροπάθειας στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Σταθερά κατάγματα στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Οσφυαλγίας, ισχιαλγίας, νευραλγίες οξείας ή χρόνιας μορφής, κακώσεις μυών και συνδέσμων.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ NEOPRENE ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ
‘’Variable Compression Back with Stays’’
- Κατασκευή από Neoprene υψηλής
ποιότητας και αντοχής.
- Κατασκευασμένο από αεριζόμενα
και αντιαλλεργικά υλικά.
- Διαθέτει πέντε οπίσθιες μπανέλες
αλουμινίου, εύκολα διαμορφώσιμες.
- Πρόσθιο κλείσιμο με
αυτοκόλλητο Velcro.

- Προσφέρει στήριξη
της οσφυϊκής μοίρας ενώ
δεν εμποδίζει την καθιστή
θέση στον ασθενή.
- Δυο επιπλέον ιμάντες
σύσφιξης και σταθεροποίησης
της Ο.Μ.Σ.Σ.

Μεγέθη

Περιφέρεια Οσφύος

Ύψος σε cm

Κωδικός

Universal

56-122 cm

Οπίσθ.: 23cm

BMVCUBS/U

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αντιμετώπιση:
-Σπονδυλοαρθροπάθεια στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Σταθερά κατάγματα στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Οσφυαλγία, ισχιαλγία, νευραλγίες οξείας ή χρόνιας μορφής, κακώσεις μυών και συνδέσμων.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ NEOPRENE ΑΠΛΗ
‘’Variable Compression Back’’

- Κατασκευή Neoprene υψηλής
ποιότητας και αντοχής.
- Διαθέτει έξι οπίσθιες
μπανέλες αλουμινίου, εύκολα
διαμορφώσιμες.
- Πρόσθιο κλείσιμο με
αυτοκόλλητο Velcro.
- Άριστη εφαρμογή, εύκολη χρήση.

- Πρόσθιο κλείσιμο με αυτοκόλλητο Velcro.
- Προσφέρει στήριξη της
οσφυϊκής μοίρας ενώ δεν εμποδίζει την καθιστή θέση στον
ασθενή.

Μεγέθη

Περιφέρεια Οσφύος

Ύψος σε cm

Κωδικός

Universal

56-122 cm

Οπίσθ.: 23cm

BMVCUWBS/U

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αντιμετώπιση:
-Σπονδυλοαρθροπάθεια στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Οσφυαλγία, ισχιαλγία, νευραλγίες οξείας ή χρόνιας μορφής, κακώσεις μυών και συνδέσμων.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ
‘’Gold Back’’

- Κατασκευή πλέξη υψηλής
ποιότητας και αντοχής.
- Διαθέτει 4 οπίσθιες
μπανέλες πλαστικές, εύκολα
διαμορφώσιμες.
- Προσφέρει στήριξη της
οσφυϊκής μοίρας ενώ δεν εμποδίζει την καθιστή θέση στον
ασθενή.

- Πρόσθιο κλείσιμο με αυτοκόλλητο Velcro.
- Δυο επιπλέον ιμάντες σύσφιξης
και σταθεροποίησης της
Ο.Μ.Σ.Σ.
- Πρόσθιο κλείσιμο με
αυτοκόλλητο Velcro.
- Άριστη εφαρμογή, εύκολη χρήση.

Μεγέθη

Περιφέρεια Οσφύος

Ύψος σε cm

Κωδικός

S

85-95 cm

Οπίσθ.: 28,5cm

PR/232/S

M

95-105 cm

Οπίσθ.: 28,5cm

PR/232/M

L

105-115 cm

Οπίσθ.: 28,5cm

PR/232/L

XL

115-125 cm

Οπίσθ.: 28,5cm

PR/232/XL

XXL

125-135 cm

Οπίσθ.: 28,5cm

PR/232/XXL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αντιμετώπιση:
-Σπονδυλοαρθροπάθεια στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Σταθερά κατάγματα στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Οσφυαλγία, ισχιαλγία, νευραλγίες οξείας ή χρόνιας μορφής, κακώσεις μυών και συνδέσμων.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.
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- Κατασκευή από ειδική ελαστική
πλέξη υψηλής ποιότητας και
αντοχής.
- Κατασκευασμένο από αεριζόμενα
και αντιαλλεργικά υλικά.
- Διαθέτει τέσσερις οπίσθιες μπανέλες
αλουμινίου, εύκολα διαμορφώσιμες.
- Πρόσθιο κλείσιμο με
αυτοκόλλητο Velcro.

- Προσφέρει στήριξη
της οσφυϊκής μοίρας ενώ
δεν εμποδίζει την καθιστή
θέση στον ασθενή.
- Δυο επιπλέον ιμάντες
σύσφιξης και σταθεροποίησης
της Ο.Μ.Σ.Σ.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Οσφύος

Ύψος σε cm

Κωδικός

S

56-71 cm

Οπίσθ.: 23cm

LS9-G/S

M

68-84cm

Οπίσθ.: 23cm

LS9-G/M

L

81-96 cm

Οπίσθ.: 23cm

LS9-G/L

XL

94-109 cm

Οπίσθ.: 23cm

LS9-G/XL

XXL

107-122 cm

Οπίσθ.: 23cm

LS9-G/XXL

Spinal Braces & Support

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ
‘’BodyMedics’’

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αντιμετώπιση:
-Σπονδυλοαρθροπάθεια στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Σταθερά κατάγματα στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Οσφυαλγία, ισχιαλγία, νευραλγίες οξείας ή χρόνιας μορφής, κακώσεις μυών και συνδέσμων.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ
‘’BodyMedics HI’’
- Κατασκευή από ειδική ελαστική
πλέξη υψηλής ποιότητας και
αντοχής.
- Κατασκευασμένο από υλικά
αεριζόμενα και αντιαλλεργικά.
- Διαθέτει έξι οπίσθιες
μπανέλες αλουμινίου, εύκολα
διαμορφώσιμες.
- Προσφέρει στήριξη της
οσφυϊκής μοίρας ενώ δεν εμποδίζει την καθιστή θέση στον
ασθενή.

- Πρόσθιο κλείσιμο με αυτοκόλλητο Velcro.
- Δυο επιπλέον ιμάντες σύσφιξης
και σταθεροποίησης της
Ο.Μ.Σ.Σ.
- Πρόσθιο κλείσιμο με
αυτοκόλλητο Velcro.
- Άριστη εφαρμογή, εύκολη χρήση.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Οσφύος

Ύψος σε cm

Κωδικός

S

56-71 cm

Οπίσθ.: 28cm

LS11-G/S

M

68-84cm

Οπίσθ.: 28cm

LS11-G/M

L

81-96 cm

Οπίσθ.: 28cm

LS11-G/L

XL

94-109 cm

Οπίσθ.: 28cm

LS11-G/XL

XXL

107-122 cm

Οπίσθ.: 28cm

LS11-G/XXL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αντιμετώπιση:
-Σπονδυλοαρθροπάθεια στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Σταθερά κατάγματα στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Οσφυαλγία, ισχιαλγία, νευραλγίες οξείας ή χρόνιας μορφής, κακώσεις μυών και συνδέσμων.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ
‘’Flexolumbex’’

Πρόσθιο Ύψος: 17cm

- Κατασκευή από ειδική ελαστική
πλέξη υψηλής ποιότητας και
αντοχής.
- Κατασκευασμένο από αεριζόμενα
και αντιαλλεργικά υλικά.
- Διαθέτει πέντε οπίσθιες μπανέλες
αλουμινίου, εύκολα διαμορφώσιμες.
- Πρόσθιο κλείσιμο με
αυτοκόλλητο Velcro.

- Προσφέρει στήριξη
της οσφυϊκής μοίρας ενώ
δεν εμποδίζει την καθιστή
θέση στον ασθενή.
- Δυο επιπλέον ιμάντες
σύσφιξης και σταθεροποίησης
της Ο.Μ.Σ.Σ.
- Μπορεί να πλυθεί.

Μεγέθη

Περιφέρεια Οσφύος

Ύψος σε cm

Κωδικός

S

85-95 cm

Οπίσθ.: 22cm

PR/821/S

M

95-105 cm

Οπίσθ.: 22cm

PR/821/M

L

105-115 cm

Οπίσθ.: 22cm

PR/821/L

XL

115-125 cm

Οπίσθ.: 22cm

PR/821/XL

XXL

125-135 cm

Οπίσθ.: 22cm

PR/821/XXL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αντιμετώπιση:
-Σπονδυλοαρθροπάθεια στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Σταθερά κατάγματα στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Οσφυαλγία, ισχιαλγία, νευραλγίες οξείας ή χρόνιας μορφής, κακώσεις μυών και συνδέσμων.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΠΑΝΕΛΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ‘’One Back’’
- Κατασκευή από ειδική ελαστική
πλέξη υψηλής ποιότητας και
αντοχής.
- Κατασκευασμένο από υλικά
αεριζόμενα και αντιαλλεργικά.
- Διαθέτει 2 οπίσθιες
μπανέλες αλουμινίου, εύκολα
διαμορφώσιμες & 4 σπειροειδείς.
- Προσφέρει στήριξη της
οσφυϊκής μοίρας ενώ δεν εμποδίζει την καθιστή θέση στον
ασθενή.

- Πρόσθιο κλείσιμο με αυτοκόλλητο Velcro.
- Τέσσερις επιπλέον ιμάντες σύσφιξης
και σταθεροποίησης της
Ο.Μ.Σ.Σ.
- Πρόσθιο κλείσιμο με
αυτοκόλλητο Velcro.
- Άριστη εφαρμογή, εύκολη χρήση.

Πρόσθιο Ύψος: 20 cm

Μεγέθη

Περιφέρεια Οσφύος

Ύψος σε cm

Κωδικός

XS

75-85 cm

Οπίσθ.: 30cm

PR/532/S

S

85-95 cm

Οπίσθ.: 30cm

PR/532/S

M

95-105 cm

Οπίσθ.: 30cm

PR/532/M

L

105-115 cm

Οπίσθ.: 30cm

PR/532/L

XL

115-125 cm

Οπίσθ.: 30cm

PR/532/XL

XXL

125-135 cm

Οπίσθ.: 30cm

PR/532/XXL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αντιμετώπιση:
-Σπονδυλοαρθροπάθεια στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Σταθερά κατάγματα στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Οσφυαλγία, ισχιαλγία, νευραλγίες οξείας ή χρόνιας μορφής, κακώσεις μυών και συνδέσμων.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.
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- Κατασκευή υλικά υψηλής
ποιότητας.
- Εφαρμόζονται εύκολα σε
κάθε ασθενή.
- Αποτελείται από τέσσερα
στρώματα.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ύστερα από λίγα λεπτά στην
κατάψυξη.

- Φέρει ένα στρώμα αέρος, ένα
στρώμα με ειδικό gel, ένα
στρώμα για ψύξη, επένδυση από
ύφασμα υψηλής ποιότητας.
- Φέρει ειδικό πουάρ για αύξηση της
συμπίεσης.
- Μπορούν να πλυθούν.

Μεγέθη

Περιφέρεια Οσφύος

Κωδικός

Universal

56-71 cm

CRYO/B

Spinal Braces & Support

ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ ΑΕΡΑ & GEL
‘’Cryo Back’’

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικό για χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συστηματική κρυοθεραπεία.
-Μετεγχειρητικά σε επεμβάσεις Σ.Σ.

ΡΑΧΕΟΟΣΦΥΪΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕ ΖΩΝΗ ‘’Nyrop’’
- Κατασκευή από ελαφρύ κράμα
αλουμινίου.
- Κατασκευασμένο από
αεριζόμενα και αντιαλλεργικά
υλικά.
- Διαθέτει δύο οπίσθιες ράβδους
αλουμινίου ρυθμιζόμενου
ύψους.
- Διαθέτει δύο υπομασχάλιες
ράβδους ρυθμιζόμενες,
υπενδεδυμένες από neoprene.
- Διαθέτει ελαστική ζώνη οσφύος
που κλείνει με αυτοκόλλητο
Velcro.

- Εξωτερική επένδυση από
αφρώδες υλικό.
- Προσφέρει ασφαλή στήριξη
της Σ.Σ ενώ προλαμβάνει
την κύφωση και τις
υπόλοιπες παραμορφώσεις
αυτής.
- Βελτιώνει τη σωστή στάση
του κορμού κατά την
βάδιση.
- Άριστη εφαρμογή και
εύκολη χρήση για μακρύ
χρονικό διάστημα.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Οσφύος

Περιφέρεια
Θώρακα

Κωδικός

S

75-85 cm

75-90 cm

CMZ/S

M

85-95 cm

88-100 cm

CMZ/M

L

95-108 cm

98-110 cm

CMZ/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικός για την αντιμετώπιση παθήσεων του κορμού όπως:
-Πολλαπλά κατάγματα στην Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
-Οστεοπορωτικά κατάγματα στην Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
-Οστεοπόρωση Θ.Ο.Μ.Σ.Σ
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση εκτεταμένης σπονδυλοδεσίας στην Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
-Κύφωση στην Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
-Νευροχειρουργικές επεμβάσεις.

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΫΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΥΠΟΥ TAYLOR
‘’BodyMedics Taylor’’
- Διαθέτει εσωτερικά ελάσματα
αλουμινίου στην οπίσθια
πλευρά, εύκολα διαμορφώσιμα
πάνω στο σώμα.
- Κατασκευασμένο από
αεριζόμενα και αντιαλλεργικά
υλικά.
- Επένδυση από αεριζόμενο
ύφασμα, το οποίο αφαιρείται
και πλένεται εύκολα.

- Ζώνη από μαλακό ελαστικό
ύφασμα που κλείνει με αυτοκόλλητο Velcro.
- Φέρει δυο ιμάντες σύσφιξης και
σταθεροποίησης της οσφυϊκής
μοίρας.
- Διαθέτει προσαρμόσιμους
ιμάντες ώμου για υπερέκταση
του κορμού.

Μεγέθη

Περιφέρεια Οσφύος

Κωδικός

S

56-71 cm

TLS/S

M

68-84cm

TLS/M

L

81-96 cm

TLS/L

XL

94-109 cm

TLS/XL

XXL

107-122 cm

TLS/XXL

XXXL

199-135

TLS/XXXL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Σπονδυλοαρθροπάθειες της Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
-Αντιμετώπιση καταγμάτων Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
-Οστεοπόρωση Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.
-Επώδυνη σκολίωση - Κύφωση.

ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΫΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΥΠΟΥ TAYLOR
‘’Osteolite’’
- Διαθέτει εσωτερικά ελάσματα
αλουμινίου στην οπίσθια
πλευρά από μαλακό αλουμίνιο,
εύκολα διαμορφώσιμα
πάνω στο σώμα.
- Κατασκευασμένο από
αεριζόμενα και αντιαλλεργικά
υλικά.
- Επένδυση από αεριζόμενο
ύφασμα, το οποίο αφαιρείται
και πλένεται εύκολα.

- Ζώνη από μαλακό ελαστικό
ύφασμα που κλείνει με αυτοκόλλητο Velcro.
- Φέρει δυο ιμάντες σύσφιξης και
σταθεροποίησης της οσφυϊκής
μοίρας.
- Διαθέτει προσαρμόσιμους
ιμάντες ώμου για υπερέκταση
του κορμού.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Οσφύος

Κωδικός
SHORT 48,5cm

Κωδικός
TALL 53,5cm

S/M

63,5-94 cm

OTLSO-G/SMSH

OTLSO-G/SMSH

L/XL

94-127 cm

OTLSO-G/LXLMSH

OTLSO-G/LXLMSH

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Πρόληψη και αποθεραπεία οστεοπορωτικών καταγμάτων.
-Σπονδυλοαρθροπάθειες της Θ.Ο.Μ.Σ.Σ .
-Αντιμετώπιση καταγμάτων Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
-Οστεοπόρωση Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
-Νόσος του ‘’SCHEUERMANN’’.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.
-Επώδυνη σκολίωση - Κύφωση.
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Spine Osteo

- Διαθέτει οπίσθιο έλασμα από
ελαφρύ κράμα αλουμινίου με
ειδική ανατομική σχεδίαση για
άριστη εφαρμογή.
- Ρυθμιζόμενου ύψους
θωρακοοσφυϊκό έλασμα.
- Εύκολα διαμορφώσιμο
ανάλογα με το σώμα του κάθε
ασθενή.
- Επένδυση από βαμβακερό
ύφασμα εύκολα
προσθαφαιρούμενο που
μπορεί να πλυθεί.
- Διαθέτει δύο ελαστικούς
ιμάντες που ασκούν ελκτικές
ελεγχόμενες δυνάμεις και
κρατούν τον κορμό σε
υπερέκταση.
- Εφαρμογή με αυτοκόλλητα
Velcro.
- Διαθέτει ελαστική ζώνη
οσφύος ελαφρού βάρους που
κλείνει εύκολα με
αυτοκόλλητο Velcro.
- Δεν εμποδίζει την
αναπνευστική λειτουργία του
ασθενή λόγω χαμηλού ύψους
της ζώνης.

- Επιτρέπει οποιαδήποτε στάση στον
ασθενή και τον καθιστά λειτουργικό.
- Προσφέρει μόνιμη ενεργητική
εκγύμναση των μυών μέσω της
ικανότητας ‘’BIO-FEEDBACK’’.
- Βελτιώνει τη σωστή στάση του ασθενούς και μειώνει τον κίνδυνο
οστεοπορωτικών καταγμάτων.
- Προλαμβάνει την κύφωση και
οποιεσδήποτε άλλες παραμορφώσεις
της σπονδυλικής στήλης.
- Ιδανικό για ασθενείς που πάσχουν
από οστεοπόρωση σε πρώιμο και μη
στάδιο.
- Ιδανικό για μακρά χρονική
θεραπευτική
και προληπτική χρήση λόγω ελαφρού
βάρους και τέλειας εφαρμογής.
- Εφαρμογή ακόμα και κάτω από την
ένδυση του ασθενούς.
- Δεν απαιτείται συνεχής ρύθμιση από
τον ασθενή και κατά συνέπεια δίνει
την ευχέρεια σε αυτόν να το
τοποθετεί μόνος του.

Μεγέθη

Περιφέρεια Οσφύος

Κωδικός

S/M

63-94 cm

NT/01TR/01

L/XL

94-127 cm

NT/01TR/02

Spinal Braces & Support

NEW

Technology

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΚΟΡΜΟΥ
‘’Spine Osteo’’

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Πρόληψη και αποθεραπεία οστεοπορωτικών καταγμάτων.
-Σπονδυλοαρθροπάθειες της Θ.Ο.Μ.Σ.Σ .
-Αντιμετώπιση καταγμάτων Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
-Οστεοπόρωση Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
-Νόσος του ‘’SCHEUERMANN’’.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.
-Επώδυνη σκολίωση - Κύφωση.

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΥΠΕΡΕΚΤΑΣΕΩΣ ΚΟΡΜΟΥ ΤΡΙΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΣΤΕΡΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ‘’Hyperextension Brace’’
- Κατασκευή από ελαφρύ κράμα
αλουμινίου με εξωτερική
επένδυση δερματίνης.
- Οπίσθια πλάκα εφαρμογής
- Ρύθμιση οριζόντια και κάθετη.
- Βελτιώνει τη σωστή στάση
κατά τη βάδιση.
- Βελτιώνει το άλγος, την
κινητικότητα του κορμού και
την ενδυνάμωση των μυών.

- Ρυθμιζόμενη στερνική πλάκα και
ρυθμιζόμενη κοιλιακή ταινία στην
περιοχή της λεκάνης.
- Προκαλεί μεγαλύτερη υπερέκταση
του κορμού.
- Βελτιώνει – προλαμβάνει την
κύφωση και τις παραμορφώσεις της
Σ.Σ.
- Εύκολη εφαρμογή και άνετη χρήση.

Μεγέθη

Περιφέρεια Οσφύος

Ύψος σε cm

Κωδικός

S

74-86 cm

39-48 cm

PR/SP/C35/PFS

M

84-98 cm

42-51 cm

PR/SP/C35/PFM

L

96-110 cm

45-52 cm

PR/SP/C35/PFL

XL

106-120 cm

48-57 cm

PR/SP/C35/PFXL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Σταθερά συμπιεστικά κατάγματα στην Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
-Εκρηκτικά σταθερά κατάγματα στην Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
-Οστεοπορωτικά κατάγματα με κύφωση.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση σπονδυλοδεσίας και πεταλεκτομής στην Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε νευρολογικές και ογκολογικές επεμβάσεις στην Θ.Ο.Μ.Σ.Σ .

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΥΠΕΡΕΚΤΑΣΕΩΣ ΚΟΡΜΟΥ ΤΡΙΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΣΤΕΡΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΜΠΑΡΑ ‘’Star Brace’’
- Κατασκευή από ελαφρύ κράμα
αλουμινίου με εξωτερική
επένδυση δερματίνης.
- Οπίσθια πλάκα εφαρμογής
- Ρύθμιση οριζόντια και κάθετη.
- Βελτιώνει τη σωστή στάση
κατά τη βάδιση.
- Βελτιώνει το άλγος, την
κινητικότητα του κορμού και
την ενδυνάμωση των μυών.
- Αυξανόμενο έυρος ύψους 17cm.

- Ρυθμιζόμενη στερνική πλάκα και
ρυθμιζόμενη κοιλιακή πλάκα στην
περιοχή της λεκάνης.
- Προκαλεί μεγαλύτερη υπερέκταση
του κορμού.
- Φέρει ειδικούς μηχανισμούς για το
κλείσιμο.
- Βελτιώνει – προλαμβάνει την
κύφωση και τις παραμορφώσεις της
Σ.Σ.
- Εύκολη εφαρμογή και άνετη χρήση.

Μεγέθη

Αυξανόμενο ύψος

Περιφέρεια

Κωδικός

Universal

40-57 cm

74-120 cm

PR/STAR

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ : -Σταθερά συμπιεστικά κατάγματα στην Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
-Εκρηκτικά σταθερά κατάγματα στην Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
-Οστεοπορωτικά κατάγματα με κύφωση.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση σπονδυλοδεσίας και πεταλεκτομής στην Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε νευρολογικές και ογκολογικές επεμβάσεις στην Θ.Ο.Μ.Σ.Σ .
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Pump

AIRBACK
System

- Κατασκευή από θερμοπλαστικό
υλικό και επένδυση από ύφασμα,
το οποίο αφαιρείται και πλένεται
εύκολα.
- Αποτελείται από δυο τμήματα τα
οποία εφαρμόζουν μεταξύ τους
με αυτοκόλλητους πλάγιους
ιμάντες.
- Κατασκευασμένο από
αεριζόμενα και αντιαλλεργικά
υλικά.
- Φέρει ρυθμιζόμενους ιμάντες
ώμου που κλείνουν με
αυτοκόλλητο Velcro και θέτουν
τον κορμό σε υπερέκταση.

- Διαθέτει αφρώδη μαξιλαράκια
στους
ώμους για περισσότερη άνεση
- Κατάλληλο για τις βαρείες
παθήσεις της Σ.Σ.
- Ιδανικό για εφαρμογή για μακρό
χρονικό διάστημα.
- Εύκολη εφαρμογή ακόμη κι όταν ο
ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση.
- Παρέχει ενισχυμένη σταθερότητα
στη Σ.Σ και ασφάλεια στον ασθενή.

Μεγέθη

Περιφέρεια Οσφύος

Κωδικός

S

71-81 cm

CFTLSO/S

M

81-91 cm

CFTLSO/M

L

91-96 cm

CFTLSO/L

XL

96-107 cm

CFTLSO/XL

Spinal Braces & Support

ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ
ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
‘’AirBack TLSO’’

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικό για συντηρητική αποκατάσταση καταγμάτων της Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε πολλαπλές σπονδυλοδεσίες, πεταλεκτομές στην Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
-Κατάγματα-εξαρθρήματα σπονδύλων στην Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
-Νευροχειρουργικές επεμβάσεις στην Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.

ΟΣΦΫΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ
ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
‘’AirBack LSO’’

Pump

AIRBACK
System

-Κατασκευή από θερμοπλαστικό
υλικό εύκολα διαμορφώσιμο.
- Εσωτερική επένδυση από
αφρώδες υλικό.
- Αποτελείται από δύο τμήματα.
Πρόσθιο (24 cm), Οπίσθιο
(32 cm) που συνδέονται με
αυτοκόλλητους ιμάντες.

- Κατασκευασμένη να προκαλεί
λόρδωση 0 και 12 μοιρών.
- Πρόσθιο κλείσιμο με αυτοκόλλητο
Velcro.
- Πολύ ελαφρού βάρους.
- Προσφέρει άριστη στήριξη, ενώ
επιτρέπει κάθε στάση στον ασθενή.
- Άριστη εφαρμογή, εύκολη χρήση

Μεγέθη

Περιφέρεια Οσφύος

Κωδικός

S

71-81 cm

CFLSO/S

M

81-91 cm

CFLSO/M

L

91-96 cm

CFLSO/L

XL

96-107 cm

CFLSO/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αντιμετώπιση:
-Σπονδυλοαρθροπάθεια στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Σταθερά κατάγματα στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Οσφυαλγία, ισχιαλγία, νευραλγίες οξείας ή χρόνιας μορφής, κακώσεις μυών και συνδέσμων.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ Θ.O.M.Σ.Σ ΜΕ ΕΙΔΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ‘’TLSO Bar’’
- Κατασκευή από πλαστικό υλικό
υψηλής ποιότητας και αντοχής
καθώς και ελαφρού βάρους.
- Διαθέτει εξωτερικές ίνες και
μαλακό ύφασμα‘’Polyester’’ για
μεγαλύτερη αντοχή και άνεση.
- Κατασκευασμένο από
αεριζόμενα, αντιαλλεργικά,
αντιεφιδρωτικά υλικά.
- Στο οπίσθιο τμήμα, της
θωρακοοσφυϊκής περιοχής,
διαθέτει σύστημα μαλακών
σφηνών σε προεπιλεγμένη θέση
που αφαιρεί την πίεση από την
σπονδυλική στήλη
προσφέροντας υψηλού βαθμού
σταθεροποίηση.

Αεροθάλαμος
AirBag

- Πρόσθιο κλείσιμο με αυτοκόλλητο Velcro.
- Χαμηλή πρόσθια όψη που
διευκολύνει την καθιστική θέση
του ασθενή.
- Άριστη εφαρμογή λόγω των
ειδικών χαρακτηριστικών που
διαθέτει που προσφέρει πρώιμη
κινητοποίηση στον ασθενή.
- Αντικαθιστά πλήρως την ανάγκη
οποιουδήποτε άλλου τύπου
οσφυϊκού νάρθηκα.
- Εύκολη εφαρμογή ακόμη κι
όταν ο ασθενής βρίσκεται σε
ύπτια θέση.

Διαθέτει ειδικό μηχανισμό
‘’CYBERTECH’’ που προσφέρει
βαθμιαία επαύξηση της
συμπίεσης και βαθμιαίο
έλεγχο της σταθεροποίησης
τόσο στην οσφυϊκή μοίρα όσο
και στην κοιλιακή χώρα
ανάλογα με το στάδιο
αποθεραπείας.

Ο πλέον κατάλληλος κηδεμόνας
για τις παθήσεις της Σπονδυλικής
Στήλης. Παρέχει άριστη
προστασία χάριν στον ειδικό
σχεδιασμό.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ Θ.O.M.Σ.Σ ΜΕ ΕΙΔΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ‘’CyberSpine TLSO’’
- Κατασκευή από πλαστικό υλικό
υψηλής ποιότητας και αντοχής
καθώς και ελαφρού βάρους.
- Διαθέτει εξωτερικές ίνες και
μαλακό ύφασμα‘’Polyester’’ για
μεγαλύτερη αντοχή και άνεση.
-Στο οπίσθιο τμήμα, της
θωρακοοσφυϊκής περιοχής,
διαθέτει σύστημα μαλακών
σφηνών σε προεπιλεγμένη θέση
που αφαιρεί την πίεση από την
σπονδυλική στήλη προσφέροντας
υψηλού βαθμού σταθεροποίηση.

Αεροθάλαμος
AirBag

- Πρόσθιο κλείσιμο με αυτοκόλλητο Velcro.
- Χαμηλή πρόσθια όψη που
διευκολύνει την καθιστική θέση
του ασθενή.
- Άριστη εφαρμογή λόγω των
ειδικών χαρακτηριστικών που
διαθέτει που προσφέρει πρώιμη
κινητοποίηση στον ασθενή.
- Αντικαθιστά πλήρως την ανάγκη
οποιουδήποτε άλλου τύπου
οσφυϊκού νάρθηκα.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Οσφύος

Κωδικός
TLSO Bar

Κωδικός
CyberSpine

S

63-76 cm

CY/TLSO/S

CYBSN/S

M

76-89 cm

CY/TLSO/M

CYBSN/M

L

89-102 cm

CY/TLSO/L

CYBSN/L

XL

102-114 cm

CY/TLSO/XL

CYBSN/XL

XXL

114-127 cm

CY/TLSO/XXL

CYBSN/XXL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Iδανική για συντηρητική αποκατάσταση σταθερών καταγμάτων χαμηλής Ο.Μ.Σ.Σ.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση ύστερα από δισκεκτομές στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Πεταλεκτομές σπονδύλων στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Σπονδυλοδεσίες στην Ο.Μ.Σ.Σ.
-Νευρολογικές και νευροχειρουργικές επεμβάσεις στην Ο.Μ.Σ.Σ.
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΑΠΛΟΣ
‘’ArmSling’’
- Κατασκευή από βαμβακερό
ύφασμα υψηλής ποιότητας.
- Αεριζόμενο, αντιαλλεργικό,
αντιεφιδρωτικό υλικό.
- Αντικαθιστά την τριγωνική
επίδεση.
- Άριστη εφαρμογή , εύκολη
χρήση.

- Πρόσθιο κλείσιμο του ιμάντα με
πλαστικό μηχανισμό.
- Τοποθετεί τον αγκώνα σε κάμψη
90ο και παρέχει στήριξη του άνω
άκρου.
- Μπορεί να πλυθεί.

Μέγεθος

Μήκος αντιβραχίου

Χρώμα

Κωδικός

M

35-42 cm

Μπλε

901/M

L

41-49 cm

Μπλε

901/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποθεραπεία απλών κακώσεων, παθήσεων του ώμου και του βραχίονα.
-Αποκατάσταση απλού εξαρθρήματος ώμου.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΑΠΛΟΣ
‘’Deluxe ArmSling’’
- Κατασκευή από βαμβακερό
ύφασμα υψηλής ποιότητας.
- Αεριζόμενο, αντιαλλεργικό,
αντιεφιδρωτικό υλικό.
- Αντικαθιστά την τριγωνική
επίδεση.
- Άριστη εφαρμογή , εύκολη
χρήση.

- Πρόσθιο κλείσιμο του ιμάντα με
αυτοκόλλητο Velcro.
- Τοποθετεί τον αγκώνα σε κάμψη
90ο και παρέχει στήριξη του άνω
άκρου.
- Πρόσθετη θηλιά για την στήριξη και
ανάπαυση της άκρας χείρας.
- Μπορεί να πλυθεί.

Μέγεθος

Μήκος αντιβραχίου

Χρώμα

Κωδικός

M

36-41cm

Μπλε

DAS/M

L

46-48cm

Μπλε

DAS/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποθεραπεία απλών κακώσεων, παθήσεων του ώμου και του βραχίονα.
-Αποκατάσταση απλού εξαρθρήματος ώμου.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΩΜΟΥΒΡΑΧΙΟΝΑ ‘’Multi ArmSling’’
- Κατασκευή από βαμβακερό
ύφασμα υψηλής ποιότητας.
-Διαθέτει περιφερειακό ιμάντα
στην περιοχή της οσφύος που
ακινητοποιεί πλήρως την
κίνηση του άνω άκρου.

Τοποθετεί τον αγκώνα σε
κάμψη 90ο και τον ακινητοποιεί.
- Άριστη εφαρμογή, εύκολη
χρήση.
- Αντικαθιστά την τριγωνική
επίδεση.

Μέγεθος

Μήκος αντιβραχίου

Χρώμα

Κωδικός

Universal

35-48 cm

Γκρι

PAS/U

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποθεραπεία απλών κακώσεων, παθήσεων του ώμου και του βραχίονα.
-Αποκατάσταση απλού εξαρθρήματος ώμου.
-Εξάρθρημα στερνοκλειδικής άρθρωσης.
-Σταθερό κάταγμα του εγγύς βραχιονίου.
-Σταθερό απαρεκτόπιστο κάταγμα ωμοπλάτης.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.
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- Ζώνη από βαμβακερό ύφασμα
υψηλής ποιότητας.
- Φέρει επιπρόσθετο εδικό
κομμάτι που λειτουργεί ως
φάκελος ανάρτησης και
ακινητοποίησης του άνω
άκρου.

- Ακινητοποιεί πλήρως την
ωμοπλάτη.
- Τοποθετεί τον αγκώνα σε
κάμψη 90ο και τον ακινητοποιεί.
- Ρυθμιζόμενο ύψος.
- Άριστη εφαρμογή, εύκολη χρήση.
- Μπορεί να πλυθεί.

Μεγέθη

Περιφέρεια στήθους

Κωδικός

S

70-80 cm

SWCW/S

M

80-90 cm

SWCW/M

L

90-120 cm

SWCW/L

XL

121-129 cm

SWCW/XL

Shoulder Braces & Support

ΕIΔΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ
ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΕ ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ ‘’Shoulder Waistcoat’’

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποθεραπεία απλών κακώσεων, παθήσεων του ώμου και του βραχίονα.
-Αποκατάσταση εξαρθρήματος ώμου.
-Εξάρθρημα στερνοκλειδικής άρθρωσης.
-Σταθερό κάταγμα κεφαλής βραχιονίου.
-Κάταγμα ωμοπλάτης.
-Παράλυση του βραχιονίου πλέγματος.
-Αποθεραπεία στο σύνδρομο του ‘’παγωμένου ώμου’’.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ
ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΕ ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ ‘’DSI’’
- Ζώνη από βαμβακερό ύφασμα
υψηλής ποιότητας.
- Ελαστική οριζόντια ζώνη για
πλήρη ακινητοποίηση.
- Φέρει επιπρόσθετους ιμάντες
στήριξης του βραχιονίου και
του αντιβραχίου.

- Ακινητοποιεί πλήρως την
ωμοπλάτη.
- Τοποθετεί τον αγκώνα σε
κάμψη 90ο και τον ακινητοποιεί.
- Ρυθμιζόμενο ύψος.
- Άριστη εφαρμογή, εύκολη χρήση.
- Μπορεί να πλυθεί.

Μεγέθη

Ύψος

Χρώμα

Κωδικός

Universal

Έως 2.35 cm

Μπλε

DSI

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΥΠΟΥ VELPEAU ΜΕ ΠΕΡ/ΚΗ ΖΩΝΗ
‘’Swathe Sling’’
- Κατασκευή από βαμβακερό
ύφασμα υψηλής ποιότητας.
- Ελαστική οριζόντια ζώνη για
πλήρη ακινητοποίηση.
- Άριστη εφαρμογή, εύκολη χρήση.
- Ρυθμιζόμενο ύψος.

- Δύο ρυθμιζόμενες τιράντες
που κλείνουν με Velcro.
- Τοποθετεί τον αγκώνα σε
κάμψη 90ο και τον ακινητοποιεί.
- Αντικαθιστά την τριγωνική
επίδεση.

Μεγέθη

Περιφέρεια Θώρακα

Χρώμα

Κωδικός

S

Έως 91 cm

Μπλε

SSW/S

M

91-125 cm

Μπλε

SSW/M

L

125-160 cm

Μπλε

SSW/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποθεραπεία απλών κακώσεων, παθήσεων του ώμου και του βραχίονα.
-Αποκατάσταση απλού εξαρθρήματος ώμου.
-Εξάρθρημα στερνοκλειδικής άρθρωσης.
-Σταθερό κάταγμα του εγγύς βραχιονίου.
-Σταθερό απαρεκτόπιστο κάταγμα ωμοπλάτης.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΥΠΟΥ VELPEAU ‘’Shoulder Immobilizer’’
- Κατασκευή από βαμβακερό
ύφασμα υψηλής ποιότητας.
- Ελαστική οριζόντια ζώνη για
πλήρη ακινητοποίηση.
- Αεριζόμενο, αντιαλλεργικό,
αντιεφιδρωτικό υλικό.
- Διαθέτει περιφερειακό ιμάντα
στην περιοχή της οσφύος που
ακινητοποιεί πλήρως την κίνηση
του άνω άκρου.

- Δύο ρυθμιζόμενες τιράντες που
κλείνουν με αυτοκόλλητο Velcro.
- Μέγεθος κοινό.
- Τοποθετεί τον αγκώνα σε κάμψη
90ο και τον ακινητοποιεί.
- Άριστη εφαρμογή, εύκολη χρήση.
- Αντικαθιστά την τριγωνική
επίδεση.

Μέγεθος

Μήκος αντιβραχίου

Χρώμα

Κωδικός

S

28-42 cm

Γκρι

902/S

L

41-56 cm

Γκρι

902/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποθεραπεία απλών κακώσεων, παθήσεων του ώμου και του βραχίονα.
-Αποκατάσταση απλού εξαρθρήματος ώμου.
-Εξάρθρημα στερνοκλειδικής άρθρωσης.
-Σταθερό κάταγμα του εγγύς βραχιονίου.
-Σταθερό απαρεκτόπιστο κάταγμα ωμοπλάτης.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

ΤΙΡΑΝΤΑ ΚΥΦΩΣΗΣ – ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΛΕΙΔΩΝ
- Κατασκευή από ελαστικό
υλικό υψηλής ποιότητας.
- Φέρει δύο ραχιαίους ιμάντες
που κλείνουν με μεταλλικές
αγκράφες.
- Επίδεση σε οκτώ σημεία.
- Εφαρμόζεται και κάτω από την
ένδυση.

- Εσωτερική επένδυση από ελαστικά
μαξιλαράκια που προσφέρουν
άνεση.
- Ιδανικό για την καθημερινή χρήση
στην εργασία, άσκηση, άθληση.
- Διατηρεί την ορθή στάση του
κορμού κατά την βάδιση, εργασία
και άθληση.

Μεγέθη

Περιφέρεια Θώρακα

Κωδικός

S

56-68 cm

CLAV/S

M

68-78 cm

CLAV/M

L

78-88 cm

CLAV/L

XL

88-100 cm

CLAV/XL

ΤΙΡΑΝΤΑ ΚΥΦΩΣΗΣ – ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΛΕΙΔΩΝ
“ Deluxe 4 Way”
- Κατασκευή από ελαστικό
υλικό υψηλής ποιότητας.
- Φέρει δύο ραχιαίους ιμάντες
που κλείνουν με Velcro.
- Επίδεση σε οκτώ σημεία.
- Εφαρμόζεται και κάτω από
την ένδυση.

- Εσωτερική επένδυση από ελαστικά
μαξιλαράκια που προσφέρουν
άνεση.
- Ιδανικό για την καθημερινή χρήση,
στην εργασία, άσκηση, άθληση.
- Διατηρεί την ορθή στάση του
κορμού κατά την βάδιση, εργασία, κ.α.

Μεγέθη

Περιφέρεια Θώρακα

Κωδικός

S

78-86 cm

DCB/S

M

84-92 cm

DCB/M

L

90-98 cm

DCB/L

XL

96-106 cm

DCB/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποκατάσταση κατάγματος κλείδας.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση στο εξάρθρημα ακρωμυοκλειδικής.
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- Κατασκευή από μαλακό
αφρώδες και αντιαλλεργικό
υλικό.
- Εγκάρσια αυτοκόλλητη
θωρακική ζώνη στήριξης.
- Ακινητοποιεί τον αγκώνα στις
90ο .
- Ανατομικό κοίλωμα για άριστη
εφαρμογή.

10⁰-75⁰

- Επένδυση από βαμβακερό υλικό.
- Φέρει αυτοκόλλητους ιμάντες
ακινητοποίησης καρπού και
βραχίονα.
- Τιράντα στήριξης που εφαρμόζει
στο κεντρικό σώμα αυτοκόλλητα.
- Αυχενικό μαξιλαράκι για
περισσότερη άνεση.

Μέγεθος

Ύψος ασθενούς

Κωδικός

Κοινό

Έως 2.30

904L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποθεραπεία του ‘’ROTATOR –CUFF’’.
-Αποθεραπεία καταγμάτων μείζονος-ελάσσονος βραχιονίου.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Shoulder Braces & Support

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ-ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ
10°-75° ‘’Shoulder Abduction Orthosis’’

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΩΜΟΥ 15ο ‘’Shoulder Abduction Orthosis’’
- Κατασκευή από μαλακό αφρώδες
και αντιαλλεργικό υλικό.
- Εγκάρσια αυτοκόλλητη θωρακική
ζώνη στήριξης.
- Ακινητοποιεί τον αγκώνα στις 90ο
- Ανατομικό κοίλωμα για άριστη
εφαρμογή.
- Επένδυση από βαμβακερό υλικό.
15°

- Φέρει αυτοκόλλητους ιμάντες
ακινητοποίησης καρπού και
βραχίονα.
- Τιράντα στήριξης ρυθμιζόμενου
ύψους που εφαρμόζει
στον φάκελο.
- Αυχενικό μαξιλαράκι για
περισσότερη άνεση.

Μέγεθος

Ύψος
ασθενούς

Κωδικός

Κοινό

Έως 2.30

905L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποθεραπεία του ‘’ROTATOR –CUFF’’.
-Αποθεραπεία καταγμάτων μείζονος – ελάσσονος βραχιονίου.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΩΜΟΥ- ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗΣ 30º
‘’Unisling Rotation’’
- Κατασκευή από μαλακό
αφρώδες και αντιαλλεργικό
υλικό.
- Εγκάρσια αυτοκόλλητη θωρακική ζώνη στήριξης.
- Ακινητοποιεί τον αγκώνα στις
90ο ενώ παρέχει τη δυνατότητα έξω στροφής από 30 ̊ και
απαγωγής 10 ̊-30 ̊.
- Διαθέτει μαξιλαράκι σφήνα με
ανατομικό κοίλωμα για άριστη
εφαρμογή.

NEW

- Επένδυση από βαμβακερό υλικό
- Φέρει υφασμάτινο φάκελο για
την στήριξη του αντιβραχίου.
- Τιράντα στήριξης που εφαρμόζει
στο κεντρικό σώμα με πλαστικό
μηχανισμό.
- Σχεδιασμένος για να τοποθετεί το
βραχιόνιο οστό σε ουδέτερη θέση.
- Άριστη εφαρμογή και εύκολη
χρήση.

Μέγεθος

Ύψος

Χρώμα

Κωδικός

Κοινό

Ρυθμιζόμενο

Μαύρο

UNISLING

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποθεραπεία του πρόσθιου εξαρθρήματος.
-Αποθεραπεία καταγμάτων μείζονος – ελάσσονος βραχιονίου.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε περιπτώσεις ‘’παγωμένου ώμου’’.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση- θεραπευτική χρήση σε αστάθεια ώμου ‘’SLAP’’, ‘’CAPSULARSHIPS’’,
‘’BANKART PERAIRS’’.

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
‘’SHARMIENTO’’
- Κατασκευή θερμοπλαστικό υλικό
εύκολα διαμορφώσιμο.
- Εσωτερική επένδυση από
αντιαλλεργικό υλικό.
- Διαθέτει οπές αερισμού.
- Εγκάρσια αυτοκόλλητη θωρακική
ζώνη στήριξης.
- Διαθέτει δύο αυτοκόλλητους
ιμάντες στήριξης.
- Ανατομικό κοίλωμα για άριστη
εφαρμογή στον ώμο.

- Συνοδεύεται από τιράντα
ανάρτησης της άκρας χείρας,
ρυθμιζόμενου ύψους καθώς και
δύο ελαστικούς επιδέσμους
εσωτερικής εφαρμογής.
- Μπορεί να κοπεί εύκολα με ένα
ψαλίδι για καλύτερη εφαρμογή.
- Προσφέρει ευθυγράμμιση στο
βραχίονα και προστατεύει την
παραμόρφωση του
κατάγματος.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Βραχίονα

Δεξί
Αριστερό

Κωδικός

S

22-28 cm

Κοινό

EHC/S

M

28-32 cm

Κοινό

EHC/M

L

32-38 cm

Κοινό

EHC/L

XL

38-44 cm

Κοινό

EHC/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για συντηρητική αποθεραπεία:
-Υποκεφαλικών καταγμάτων.
-Καταγμάτων διάφυσης βραχιονίου.
-Μετά τη χρήση οστικών μοσχευμάτων.
-Μετά την αφαίρεση εξωτερικής οστεοσύνθεσης.
-Μετεγχειρητική χρήση.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
‘’SHARMIENTO LOW’’
- Κατασκευή θερμοπλαστικό υλικό
εύκολα διαμορφώσιμο.
- Εσωτερική επένδυση από
αντιαλλεργικό υλικό.
- Διαθέτει οπές αερισμού.
- Διαθέτει δύο αυτοκόλλητους
ιμάντες στήριξης.
- Ανατομικό κοίλωμα για άριστη
εφαρμογή στον αγκώνα.

- Συνοδεύεται από τιράντα
ανάρτησης της άκρας χείρας,
ρυθμιζόμενου ύψους καθώς και
δύο ελαστικούς επιδέσμους
εσωτερικής εφαρμογής.
- Μπορεί να κοπεί εύκολα με ένα
ψαλίδι για καλύτερη εφαρμογή.
- Προσφέρει ευθυγράμμιση στο
βραχίονα και προστατεύει την
παραμόρφωση του
κατάγματος.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Βραχίονα

Δεξί -Αριστερό

Κωδικός

S

22-28 cm

Κοινό

SHC/S

M

28-32 cm

Κοινό

SHC/M

L

32-38 cm

Κοινό

SHC/L

XL

38-44 cm

Κοινό

SHC/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για κατάγματα βραχιονίου.
-Απαρεκτόπιστο κάταγμα κάτω τριτημορίου διάφυσης βραχιονίου.
-Μετεγχειρητική-Θεραπευτική αποκατάσταση βραχιονίου.
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- Κατασκευή από αεριζόμενα
και αντιαλλεργικά υλικά.
- Εγκάρσια αυτοκόλλητη
θωρακική ζώνη στήριξης
που περιορίζει το εύρος
κίνησης του βραχίονα.
- Σχεδιασμένος για να
παρέχει την υποστήριξη
στο μονομερές
υπερξάρθρημα.

- Επένδυση από δικτυωτό υλικό.
- Διατηρεί τον ώμο στη σωστή θέση
και μειώνει τον πόνο του ασθενή.
- Διατίθεται σε Αριστερό & Δεξί.
- Ιδανικό για την καθημερινή χρήση
στην εργασία, άσκηση, άθληση,
εφαρμόζεται και κάτω από την
ένδυση .

Μεγέθη

Κωδικός Αριστερό

Κωδικός Δεξί

Universal

BMVCSS/UL

BMVCSS/UR

Shoulder Braces & Support

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΩΜΟΥ - ΒΡΑΧΙΟΝΑ
“Variable Compression Shoulder”

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποθεραπεία εξαρθρημάτων.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση στο εξάρθρημα του ώμου.
-Πρόληψη μεταγενέστερων εξαρθρημάτων.
-Πρόληψη ‘’Παγωμένου Ώμου’’.
-Αρθρίτιδες, τενοντίτιδες.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΩΜΟΥ - ΒΡΑΧΙΟΝΑ ‘’Dynamische”
- Κατασκευή από Neoprene
υψηλής ποιότητας.
- Εγκάρσια αυτοκόλλητη
θωρακική ζώνη στήριξης
που περιορίζει το εύρος
κίνησης του βραχίονα.
- Σχεδιασμένος για να
παρέχει την υποστήριξη
στο μονομερές υπερξάρθρημα.
- Εφαρμόζεται και κάτω από
την ένδυση.

- Διαθέτει δύο ιμάντες επί του
βραχιονίου που παρέχουν
ασφαλή στήριξη και συμπίεση
στην κεφαλή του βραχιονίου.
- Επένδυση από βαμβακερό υλικό.
- Διατηρεί τον ώμο στη σωστή θέση
και μειώνει τον πόνο του ασθενή.
- Πλήρως αντιαλλεργικό,
αντιεφιδρωτικό, αεριζόμενο.
- Μπορεί να πλυθεί εύκολα.
- Ιδανικό για καθημερινή χρήση.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Βραχίονα

Αριστερό
Κωδικός

Δεξί
Κωδικός

XS

18-21 cm

NT/01/DS/XSL

NT/02/DS/XSR

S

24-28 cm

NT/01/DS/SL

NT/02/DS/SR

M

28-32 cm

NT/01/DS/ML

NT/02/DS/MR

L

32-38 cm

NT/01/DS/LL

NT/02/DS/LR

XL

38-44 cm

NT/01/DS/XLL

NT/02/DS/XLR

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποθεραπεία εξαρθρημάτων.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση στο εξάρθρημα του ώμου.
-Πρόληψη μεταγενέστερων εξαρθρημάτων.
-Πρόληψη ‘’Παγωμένου Ώμου’’.
-Αρθρίτιδες, τενοντίτιδες.
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ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑ & GEL
‘’Cryo Shoulder
-Κατασκευή υλικά υψηλής
ποιότητας.
-Εφαρμόζονται εύκολα σε κάθε
ασθενή.
-Αποτελείται από τέσσερα
στρώματα.

-Φέρει ένα στρώμα αέρος, ένα
στρώμα με ειδικό gel, ένα
στρώμα για ψύξη, επένδυση από
ύφασμα υψηλής ποιότητας.
-Φέρει ειδικό πουάρ για αύξηση της
συμπίεσης.
-Μπορούν να πλυθούν.
-Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ύστερα από λίγα λεπτά στην
κατάψυξη.

Μεγέθη

Κωδικός

Universal

CRYO/S

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικό για χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συστηματική κρυοθεραπεία.
-Μετεγχειρητικά σε αρθροσκόπηση ώμου και κάθε χειρουργική επέμβαση που απαιτεί κρυοθεραπεία.

ΑΙΩΡΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
-Μηχανισμός από επινικελωμένο
αλουμίνιο με ενσωματωμένες
πλαστικές τροχαλίες.
-Βάση στήριξης, ειδικά
σχεδιασμένη για τοποθέτηση σε
κάθε πόρτα.
-Δυο ειδικές πλαστικές
χειρολαβές.

-Μεταλλική αψίδα 35 εκ.
από αλουμίνιο.
-Σχοινί υψηλής αντοχής.
-Εύκολη εφαρμογή και χρήση.

Μέγεθος

Ύψος

Κωδικός

Κοινό

Ρυθμιζόμενο

U212

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για ασκήσεις των άνω άκρων στο σπίτι.
-Κατάλληλο για αποκατάσταση παθήσεων του ώμου.
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ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΟ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΟΣ “Jura Clasp”
- Κατασκευή από εύκαμπτο
πλαστικό υλικό υψηλής
ποιότητας.
- Εσωτερική επένδυση από
αντιεφιδρωτικά, αντιαλλεργικά
υλικά.
- Διαθέτει προσθαφαιρούμενα
μαξιλαράκια από σιλικόνη.

- Προσφέρει βαθμιαία συμπίεση
στους μαλακούς ιστούς.
- Εξασφαλίζει την καλή υποστήριξη
και συμπίεση στην περιοχή των
κονδύλων του αγκώνα καθώς και
στους τένοντες.
- Ανακουφίζει τον πόνο.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποθεραπεία ή πρόληψη Επικονδυλίτιδος ‘’TENNIS ELBOW’’.
-Παρακονδυλίτιδος αγκώνος ‘’GOLF ELBOW’’.
-Τενοντίτιδες αγκώνος, κακώσεις μυών.
-Οστεοχονδρίτιδα επικονδύλου.

ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΟ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΟΣ ΜΕ
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ‘’Air Pouch Tennis Elbow”
-Κατασκευή από υφασμάτινο υλικό
υψηλής ποιότητας και
αντοχής.
-Εσωτερική επένδυση από
βαμβάκι.
-Διαθέτει προσθαφαιρούμενο
μαξιλαράκι με αέρα.
-Προσφέρει βαθμιαία συμπίεση
στους μαλακούς ιστούς.

-Εξασφαλίζει την καλή υποστήριξη
και συμπίεση στην περιοχή των
κονδύλων του αγκώνα.
-Ανακουφίζει τον πόνο .
-Ιδανικό για καθημερινή χρήση
στην εργασία, άθληση.
-Μπορεί να πλυθεί.

Μέγεθος

Χρώμα

Κωδικός

Κοινό

Μπεζ

BMATEB/U

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποθεραπεία ή πρόληψη επικονδυλίτιδος, τενοντίτιδας
αγκώνος, κακώσεις μυών.

ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΟ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΟΣ
“Epicondylitis Clasp”
- Κατασκευή από εύκαμπτο
πλαστικό υλικό υψηλής
ποιότητας.
- Εσωτερική επένδυση από
αντιεφιδρωτικά, αντιαλλεργικά
υλικά.
- Διαθέτει εσωτερικό βαμβακερό
υλικό.

- Προσφέρει βαθμιαία συμπίεση
στους μαλακούς ιστούς.
- Εξασφαλίζει την καλή υποστήριξη
και συμπίεση στην περιοχή των
κονδύλων του αγκώνα καθώς και
στους τένοντες.
- Ανακουφίζει τον πόνο.

Μέγεθος

Περιφέρεια

Κωδικός

S

24-25 cm

ECC/S

M

26-27 cm

ECC/M

L

28-30 cm

ECC/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποθεραπεία ή πρόληψη επικονδυλίτιδος, τενοντίτιδας
αγκώνος, κακώσεις μυών.

30

GMI Orthopaedics Για τις παραγγελίες σας καλέστε στο: (+30) 210.77.72.725 ή στείλτε Fax στο: (+30) 210.77.72.704

- Κατασκευή από ελαστικό υλικό
υψηλής ποιότητας.
- Εσωτερική επένδυση και πρόσθετα
επιθέματα σιλικόνης που
περιβάλλουν τους κονδύλους, τους
κερκιδικούς και τους ωλένιους
μύες.
- Ανακουφίζει τον πόνο.
- Άνετο στην καθημερινή χρήση, την
εργασία και την άθληση.

- Εξασφαλίζει την καλή
υποστήριξη και συμπίεση
στην περιοχή των κονδύλων.
- Η συνεχόμενη συμπίεση που
ασκείται στους μύες τένοντες
αυξάνει την κυκλοφορία και
επιταχύνει την απορρόφηση
των οιδημάτων, αιματωμάτων
και φλεγμονών.

Μεγέθη

Περιφέρεια Αγκώνα

Κωδικός

S

20-23 cm

CEGS/S

M

23-26 cm

CEGS/M

L

26-29 cm

CEGS/L

XL

29-32 cm

CEGS/XL

Elbow Braces & Support

ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ “Silicon Comfort Elbow”

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποθεραπεία ή πρόληψη επικονδυλίτιδος, τενοντίτιδας
αγκώνος, παθήσεις μυών και συνδέσμων, φλεγμονές και οιδήματα.

ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΔΑ NEOPRENE ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΟΣ
ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
- Κατασκευή από Neoprene και
από αντιαλλεργικά υλικά υψηλής
ποιότητας.
- Εσωτερική επένδυση και
πρόσθετα επιθέματα σιλικόνης
που περιβάλλουν τους κονδύλους,
τους κερκιδικούς και τους
ωλένιους μύες.
- Ανακουφίζει τον πόνο.
- Άνετο στην καθημερινή χρήση,
την εργασία και την άθληση.

- Φέρει ιμάντα που ρυθμίζει την
πίεση στην περιοχή των κονδύλων του αγκώνα.
- Εξασφαλίζει την καλή υποστήριξη
και συμπίεση στην περιοχή των
κονδύλων.
- Η συνεχόμενη συμπίεση που
ασκείται στους μύες τένοντες
αυξάνει την κυκλοφορία και
επιταχύνει την απορρόφηση
των οιδημάτων, αιματωμάτων
και φλεγμονών.

Μεγέθη

Περιφέρεια Αγκώνα

Κωδικός

S

22-25 cm

AH/0065/S

M

25-28 cm

AH/0065/M

L

28-31 cm

AH/0065/L

XL

31-34 cm

AH/0065/XL

XXL

34-37 cm

AH/0065/XXL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποθεραπεία ή πρόληψη επικονδυλίτιδος, τενοντίτιδας
αγκώνος, παθήσεις μυών και συνδέσμων, φλεγμονές και οιδήματα.

51

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr

GMI Orthopaedics

31

Elbow Braces & Support

ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΔΑ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΟΣ NEOPRENE ΜΕ
ΙΜΑΝΤΑ ‘’Top Elbow’’
- Κατασκευή από ελαστικό και
αντιαλλεργικό υλικό υψηλής
ποιότητας.
- Προσφέρει βαθμιαία συμπίεση
στους μαλακούς ιστούς.
- Ανακουφίζει από τον πόνο.
- Διαθέτει neoprene 3 χιλιοστών.

- Φέρει ιμάντα που ρυθμίζει την
πίεση στην περιοχή των κονδύλων
του αγκώνα.
- Κλείσιμο με .αυτοκόλλητο Velcro.
- Μπορεί να πλυθεί.
- Ιδανικό για καθημερινή χρήση
στην άθληση, εργασία.

Μεγέθη

Περιφέρεια Αγκώνα

Κωδικός

S

22-24 cm

TL03/S

M

24-26 cm

TL03/M

L

26-28 cm

TL03/L

XL

28-30 cm

TL03/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποθεραπεία ή πρόληψη επικονδυλίτιδος, τενοντίτιδας
αγκώνος, κακώσεις μυών και συνδέσμων.

ΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙΔΑ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΜΕ VELCRO
- Κατασκευή από lycra-Neoprene
ύφασμα υψηλής ποιότητας.
- Ειδική αεριζόμενη, αντιαλλεργική,
αντιεφιδρωτική πλέξη.
- Αυξάνει την θερμοκρασία στην
περιοχή του αγκώνα και βοηθά
στην αποθεραπεία των παθήσεων
του.
- Άνετο στην καθημερινή χρήση,
την εργασία και την άθληση.

- Εξασφαλίζει την καλή υποστήριξη
και συμπίεση στην περιοχή των
κονδύλων.
- Η συνεχόμενη συμπίεση που
ασκείται στους μύες τένοντες
αυξάνει την κυκλοφορία και
επιταχύνει την απορρόφηση
των οιδημάτων, αιματωμάτων
και φλεγμονών.

Μεγέθη

Περιφέρεια Αγκώνα

Κωδικός

Universal

20-32 cm

BMVCEW/U

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την απλές κακώσεις του αγκώνος.
-Απλές παθήσεις μυών, συνδέσμων και τενόντων.
-Φλεγμονές και οιδήματα.

ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΚΩΝΟΣ ΜΕ ΑΕΡΑ & GEL
‘’Cryo Elbow’’
-Κατασκευή υλικά υψηλής
ποιότητας.
-Εφαρμόζονται εύκολα σε κάθε
ασθενή.
-Αποτελείται από τέσσερα
στρώματα.

-Φέρει ένα στρώμα αέρος, ένα
στρώμα με ειδικό gel, ένα
στρώμα για ψύξη, επένδυση από
ύφασμα υψηλής ποιότητας.
-Φέρει ειδικό πουάρ για αύξηση της
συμπίεσης.
-Μπορούν να πλυθούν.
-Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ύστερα από λίγα λεπτά στην
κατάψυξη.

Μεγέθη

Περιφέρεια Αγκώνα

Κωδικός

Universal

20-32 cm

CRYO/E

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικό για χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συστηματική κρυοθεραπεία.
-Μετεγχειρητικά σε αρθροσκόπηση αγκώνος και κάθε χειρουργική επέμβαση που απαιτεί κρυοθεραπεία.
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Telescopic

- Κατασκευή από υλικό
υψηλής ποιότητας που
προσαρμόζεται με
ακρίβεια στο άνω άκρο.
- Φέρει πολυκεντρικό
μηχανισμό R.O.M.
ρύθμισης κάμψηςέκτασης αγκώνα ανά 10ο .
- Βοηθά στον προοδευτικό
έλεγχο της κινητικότητας.

- Διαθέτει στην έσω πλευρά
μεταλλικό έλασμα και τιράντα
ανάρτησης του αντιβραχίου
ρυθμιζόμενου ύψους.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες με Velcro
για την στήριξη νάρθηκα.
- Αποτρέπει την στροφική κίνηση
των κονδύλων του αγκώνα.
- Περιορισμός του υπτιασμού
πρηνισμού του αντιβραχίου.

Elbow Braces & Support

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ
“ROM Telescopic Elbow”

Τηλεσκοπική Ρύθμιση του άκρου
του αντιβραχίου και του βραχιονίου, με
ειδικό μηχανισμό Lock/UnLock.
Προσαρμόσιμο σε κάθε άνω άκρο,
προσφέροντας ασφάλεια και άνεση
στον ασθενή.
Πολύ ελαφρού βάρους.
Κατάλληλο για τις
παθήσεις του αγκώνα
που απαιτούν
προοδευτική κίνηση,
ακινητοποίηση και
ασφάλεια.

Γωνιόμετρο
ασφαλείας, ρύθμισης
κάμψης έκτασης
χωρίς να απαιτούνται
εργαλεία.
Ειδικός μηχανισμός
που κλειδώνει τη
ρύθμιση και
ασφαλίζει την
κίνηση.

Μεγέθη

Κωδικός

Universal Right

TEROMB/UR

Universal Left

TEROMB/UL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την συντηρητική αποκατάσταση σε:
-Εξάρθρημα αγκώνος με αστάθεια.
-Κατάγματα έσω ή έξω κονδύλου (Διακονδύλια κατάγματα).
-Κατάγματα έσω ή έξω κονδύλου (Συμπιεστικά κατάγματα).
-Υπερκονδύλια κατάγματα αγκώνος.
-Κατάγματα κεφαλής κερκίδος Ωλεκράνου.
-Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr

GMI Orthopaedics

33

Elbow Braces & Support

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ
ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ “ProMed Elbow”
- Κατασκευή από υλικό
υψηλής ποιότητας που
προσαρμόζεται με
ακρίβεια στο άνω άκρο.
- Φέρει πολυκεντρικό
μηχανισμό R.O.M.
ρύθμισης κάμψηςέκτασης αγκώνα ανά 10ο
και από τις δυο πλευρές .
- Βοηθά στον προοδευτικό
έλεγχο της κινητικότητας.

NEW

- Διαθέτει στην έσω πλευρά
μεταλλικό έλασμα και τιράντα
ανάρτησης του αντιβραχίου
ρυθμιζόμενου ύψους.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες με Velcro
για την στήριξη νάρθηκα.
- Αποτρέπει την στροφική κίνηση
των κονδύλων του αγκώνα.
- Περιορισμός του υπτιασμού
πρηνισμού του αντιβραχίου.

Μεγέθη

Περιφέρεια Μεσότητας
βραχιονίου

Κωδικός

S

20-30 cm

EL5/S

M

30-38 cm

EL5/M

L

38-49 cm

EL5/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την συντηρητική αποκατάσταση σε:
-Εξάρθρημα αγκώνος με αστάθεια.
-Κατάγματα έσω ή έξω κονδύλου (Διακονδύλια κατάγματα).
-Κατάγματα έσω ή έξω κονδύλου (Συμπιεστικά κατάγματα).
-Υπερκονδύλια κατάγματα αγκώνος.
-Κατάγματα κεφαλής κερκίδος Ωλεκράνου.
-Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

ECONOMY

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ
ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ “Prim Elbow ”
- Κατασκευή από υλικό
υψηλής ποιότητας που
προσαρμόζεται με
ακρίβεια στο άνω άκρο.
- Φέρει πολυκεντρικό
μηχανισμό R.O.M.
ρύθμισης κάμψηςέκτασης αγκώνα ανά 10ο
και από τις δυο πλευρές.
- Βοηθά στον προοδευτικό
έλεγχο της κινητικότητας.

- Διαθέτει στην έσω πλευρά
μεταλλικό έλασμα και τιράντα
ανάρτησης του αντιβραχίου
ρυθμιζόμενου ύψους.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες με Velcro
για την στήριξη νάρθηκα.
- Αποτρέπει την στροφική κίνηση
των κονδύλων του αγκώνα.
- Περιορισμός του υπτιασμού
πρηνισμού του αντιβραχίου.
- Ακινητοποιεί τον καρπό και
τον αντίχειρα.

Μεγέθη

Περιφέρεια Αγκώνα

Κωδικός

S/M

20-28 cm

920/S

L/XL

25,5-35,5 cm

920/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την συντηρητική αποκατάσταση σε:
-Εξάρθρημα αγκώνος με αστάθεια.
-Κατάγματα έσω ή έξω κονδύλου (Διακονδύλια κατάγματα).
-Κατάγματα έσω ή έξω κονδύλου (Συμπιεστικά κατάγματα).
-Υπερκονδύλια κατάγματα αγκώνος.
-Κατάγματα κεφαλής κερκίδος Ωλεκράνου.
-Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ
‘’AirPrene Wrist’’
- Κατασκευή από βαμβακερό υλικό
υψηλής ποιότητας.
- Διαθέτει διαμορφώσιμο παλαμιαίο
και ραχιαίο έλασμα αλουμινίου για
τον περιορισμό της κάμψης και
έκτασης του καρπού.
- Δυο αυτοκόλλητοι ιμάντες και
ένας επιπλέον κεντρικός ιμάντας
στήριξης που κλείνουν με
αυτοκόλλητο Velcro.

- Εσωτερική επένδυση από ειδικό
αντιαλλεργικό, αεριζόμενο,
αντιεφιδρωτικό ύφασμα.
- Παλαμιαία και ραχιαία θήκη για
την εισαγωγή ή εξαγωγή των
ελασμάτων στήριξης.
- Ιδανικό για την καθημερινή χρήση
στην εργασία, το σπίτι, την άθληση.
- Ακινητοποιεί πλήρως τον καρπό.
- Διατίθεται σε μπεζ και γκρι χρώμα.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Καρπού

Αριστερό
Κωδικός

Δεξί
Κωδικός

S

14-17 cm

EWB/SL

EWB/SR

M

16-18 cm

EWB/ML

EWB/MR

L

18-20 cm

EWB/LL

EWB/LR

XL

19-21 cm

EWB/XLL

EWB/XLR

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Συντηρητική αποκατάσταση στο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα.
-Κατάλληλο για την αποκατάσταση κακώσεων, παθήσεων και καταγμάτων του καρπού.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε τένοντες και συνδέσμους.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ
ΜΕ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ‘AirPrene & Thumb’’
- Κατασκευή από βαμβακερό
υλικό υψηλής ποιότητας.
- Διαθέτει διαμορφώσιμο παλαμιαίο
έλασμα αλουμινίου για περιορισμό
της κάμψης & έκτασης καρπούαντίχειρα.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες που
κλείνουν με αυτοκόλλητο Velcro.
- Κεντρικός ιμάντας στήριξης που
κλείνει με Velcro.

- Εσωτερική επένδυση από ειδικό
αντιαλλεργικό, αεριζόμενο,
αντιεφιδρωτικό ύφασμα.
- Παλαμιαία & ραχιαία θήκη για την
εισαγωγή ή εξαγωγή των ελασμάτων στήριξης.
- Θήκη εισαγωγής και στήριξης του
αντίχειρα.
- Ιδανικό για την καθημερινή χρήση
στην εργασία, το σπίτι, την άθληση.
- Ακινητοποιεί πλήρως τον αντίχειρα.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Καρπού

Αριστερό
Κωδικός

Δεξί
Κωδικός

S

14-17 cm

AWTB/SL

AWTB/SR

M

16-18 cm

AWTB/ML

AWTB/MR

L

18-20 cm

AWTB/LL

AWTB/LR

XL

19-21 cm

AWTB/XLL

AWTB/XLR

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Συντηρητική αποκατάσταση στο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα.
-Κατάλληλο για την αποκατάσταση κακώσεων, παθήσεων και καταγμάτων του καρπού.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση συνδρόμου ‘’DE QUERVAIN’’.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση καταγμάτων σκαφοειδούς ‘’BENNET’’.
-Συντηρητική αποκατάσταση σε κάταγμα σκαφοειδούς μετά την αφαίρεση γύψου.
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- Κατασκευή Poroflex υλικό
υψηλής ποιότητας.
- Διαθέτει διαμορφώσιμο
παλαμιαίο και ραχιαίο έλασμα
αλουμινίου για τον περιορισμό
της κάμψης και έκτασης του
καρπού.
- Δυο αυτοκόλλητοι ιμάντες και
ένας επιπλέον κεντρικός ιμάντας
στήριξης που κλείνουν με
αυτοκόλλητο Velcro.

- Εσωτερική επένδυση από ειδικό
αντιαλλεργικό, αεριζόμενο,
αντιεφιδρωτικό ύφασμα.
- Παλαμιαία και ραχιαία θήκη για
την εισαγωγή ή εξαγωγή των
ελασμάτων στήριξης.
- Ιδανικό για την καθημερινή χρήση
στην εργασία, το σπίτι, την άθληση.
- Ακινητοποιεί πλήρως τον καρπό.
- Κοινό για αριστερό και δεξί.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Καρπού

Αριστερό
Κωδικός

Δεξί
Κωδικός

S

14-15 cm

PFWB/SL

PFWB/SR

M

16,5-18 cm

PFWB/ML

PFWB/MR

L

20-21,5 cm

PFWB/LL

PFWB/LR

XL

23-24,5 cm

PFWB/XLL

PFWB/XLR

Wrist Braces & Support

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ
‘’Poroflex Lace’’

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ
‘’Poroflex Pull’’
Μεγέθη

Περιφέρεια
Καρπού

Αριστερό
Κωδικός

Δεξί
Κωδικός

S

14-15 cm

PFLB/SL

PFLB/SR

M

16,5-18 cm

PFLB/ML

PFLB/MR

L

20-21,5 cm

PFLB/LL

PFLB/LR

XL

23-24,5 cm

PFLB/XLL

PFLB/XLR

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Συντηρητική αποκατάσταση στο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα.
-Κατάλληλο για την αποκατάσταση κακώσεων, παθήσεων και καταγμάτων του καρπού.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε τένοντες και συνδέσμους.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ
ΜΕ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ‘’Poroflex Pull & Thumb’’
- Κατασκευή από βαμβακερό
υλικό υψηλής ποιότητας.
- Διαθέτειδιαμορφώσιμο παλαμιαίο
έλασμα αλουμινίου για περιορισμό
της κάμψης & έκτασης καρπούαντίχειρα.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες που
κλείνουν με αυτοκόλλητο Velcro.

- Εσωτερική επένδυση από ειδικό
αντιαλλεργικό, αεριζόμενο,
αντιεφιδρωτικό ύφασμα.
- Παλαμιαία θήκη για την
εισαγωγή, εξαγωγή του ελάσματος.
- Θήκη εισαγωγής και στήριξης του
αντίχειρα.
- Ιδανικό για την καθημερινή χρήση.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Καρπού

Αριστερό
Κωδικός

Δεξί
Κωδικός

S

14-15 cm

PFTB/SL

PFTB/SR

M

16,5-18 cm

PFTB/ML

PFTB/MR

L

20-21,5 cm

PFTB/LL

PFTB/LR

XL

23-24,5 cm

PFTB/XLL

PFTB/XLR

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Συντηρητική αποκατάσταση στο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα.
-Κατάλληλο για την αποκατάσταση κακώσεων, παθήσεων και καταγμάτων του καρπού.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση συνδρόμου ‘’DE QUERVAIN’’.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση καταγμάτων σκαφοειδούς ‘’BENNET’’.
-Συντηρητική αποκατάσταση σε κάταγμα σκαφοειδούς μετά την αφαίρεση γύψου.
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ
‘’OrthoWrist’’
- Κατασκευή από ελαστικό
υλικό υψηλής ποιότητας.
- Διαθέτει διαμορφώσιμο
παλαμιαίο έλασμα αλουμινίου
για τον περιορισμό της κάμψης
του καρπού.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες που
κλείνουν με Velcro.

- Εσωτερική επένδυση από ειδικό
αντιαλλεργικό, αεριζόμενο,
αντιεφιδρωτικό ύφασμα.
- Παλαμιαία θήκη για την εισαγωγή ή
εξαγωγή του ελάσματος στήριξης.
- Ιδανικό για την καθημερινή χρήση
στην εργασία, το σπίτι, την άθληση.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Καρπού

Αριστερό
Κωδικός

Δεξί
Κωδικός

S

12-15 cm

PR/C160/SL

PR/C160/SR

M

15-17 cm

PR/C160/ML

PR/C160/MR

L

17-19 cm

PR/C160/LL

PR/C160/LR

XL

19-21 cm

PR/C160/XLL

PR/C160/XLR

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Συντηρητική αποκατάσταση στο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα.
-Κατάλληλο για την αποκατάσταση κακώσεων, παθήσεων και καταγμάτων του καρπού.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε τένοντες και συνδέσμους.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ
ΜΕ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ‘OrthoWrist & Thumb’’
- Κατασκευή από ελαστικό υλικό
υψηλής ποιότητας.
- Διαθέτει διαμορφώσιμο
παλαμιαίο έλασμα αλουμινίου
για τον περιορισμό της κάμψης
του καρπού.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες που
κλείνουν με Velcro.
- Θήκη για στήριξη του αντίχειρα.

- Εσωτερική επένδυση από ειδικό
αντιαλλεργικό, αεριζόμενο,
αντιεφιδρωτικό ύφασμα.
- Παλαμιαία θήκη για την εισαγωγή ή
εξαγωγή του ελάσματος στήριξης.
- Ιδανικό για την καθημερινή χρήση
στην εργασία, το σπίτι, την άθληση.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Καρπού

Αριστερό
Κωδικός

Δεξί
Κωδικός

S

12-15 cm

PR/C180/SL

PR/C180/SR

M

15-17 cm

PR/C180/ML

PR/C180/MR

L

17-19 cm

PR/C180/LL

PR/C180/LR

XL

19-21 cm

PR/C180/XLL

PR/C180/XLR

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Συντηρητική αποκατάσταση στο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα.
-Κατάλληλο για την αποκατάσταση κακώσεων, παθήσεων και καταγμάτων του καρπού.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση συνδρόμου ‘’DE QUERVAIN’’.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση καταγμάτων σκαφοειδούς ‘’BENNET’’.
-Συντηρητική αποκατάσταση σε κάταγμα σκαφοειδούς μετά την αφαίρεση γύψου.
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- Κατασκευή από ελαστικό
υλικό υψηλής ποιότητας.
- Διαθέτει διαμορφώσιμο
παλαμιαίο έλασμα αλουμινίου
για τον περιορισμό της κάμψης
του καρπού.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες που
κλείνουν με Velcro.
- Θήκη για στήριξη του αντίχειρα.

- Εσωτερική επένδυση από ειδικό
αντιαλλεργικό, αεριζόμενο
αντιεφιδρωτικό ύφασμα.
- Παλαμιαία θήκη για την εισαγωγή,
εξαγωγή του ελάσματος στήριξης.
- Ιδανικό για την καθημερινή χρήση
στην εργασία , το σπίτι, την
άθληση.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Καρπού

Αριστερό
Κωδικός

Δεξί
Κωδικός

S

10-13 cm

AH/0506/SL

AH/0506/SR

M

14-17 cm

AH/0506/ML

AH/0506/MR

L

18-22 cm

AH/0506/LL

AH/0506/LR

XL

23-28 cm

AH/0506/XLL

AH/0506/XLR

Wrist Braces & Support

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ
ΜΕ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ‘’Anatomic Wrist & Thumb’’

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Συντηρητική αποκατάσταση στο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα.
-Κατάλληλο για την αποκατάσταση κακώσεων, παθήσεων και καταγμάτων του καρπού και αντιβραχίου.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση συνδρόμου ‘’DE QUERVAIN’’.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση καταγμάτων σκαφοειδούς ‘’BENNET’’.
-Συντηρητική αποκατάσταση σε κάταγμα σκαφοειδούς μετά την αφαίρεση γύψου.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ
ΜΑΚΡΥΣ ‘’Anatomic Wrist Long’’
- Κατασκευή από ελαστικό
υλικό υψηλής ποιότητας.
- Διαθέτει διαμορφώσιμο
παλαμιαίο αλουμινίου για τον
περιορισμό της κάμψης του
καρπού.
- Τρεις αυτοκόλλητοι ιμάντες που
κλείνουν με Velcro.

- Εσωτερική επένδυση από ειδικό
αντιαλλεργικό, αεριζόμενο,
αντιεφιδρωτικό ύφασμα.
- Παλαμιαία θήκη για την
εισαγωγή, εξαγωγή του
ελάσματος στήριξης.
- Ιδανικό για την καθημερινή
χρήση στην εργασία, το σπίτι,
την άθληση.

Μεγέθη

Περιφέρει
α Καρπού

Αριστερό
Κωδικός

Δεξί
Κωδικός

S

10-13 cm

AH/0505/SL

AH/0505/SR

M

14-17 cm

AH/0505/ML

AH/0505/MR

L

18-22 cm

AH/0505/LL

AH/0505/LR

XL

23-28 cm

AH/0505/XLL

AH/0505/XLR

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Συντηρητική αποκατάσταση στο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα.
-Κατάλληλο για την αποκατάσταση κακώσεων, παθήσεων και καταγμάτων του καρπού.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε τένοντες και συνδέσμους.
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ
‘’Anatomic Wrist Double’’
- Κατασκευή από ελαστικό υλικό
υψηλής ποιότητας.
- Διαθέτει δύο διαμορφώσιμα
ελάσματα αλουμινίου για τον
περιορισμό έκτασης και κάμψης
του καρπού.
- Τρεις αυτοκόλλητοι ιμάντες που
κλείνουν με Velcro μέσω
πλαστικών μηχανισμών.

- Εσωτερική επένδυση από ειδικό
αντιαλλεργικό, αεριζόμενο
αντιεφιδρωτικό ύφασμα.
- Παλαμιαία και ραχιαία θήκη για
την εισαγωγή ή εξαγωγή των
ελασμάτων στήριξης.
- Ιδανικό για την καθημερινή
χρήση στην εργασία , το σπίτι,
την άθληση.
- Εύκολο πλύσιμο.

Μέγεθος

Χρώμα

Δεξί-αριστερό

Κωδικός

Κοινό

Μαύρο

Κοινό

AH/0507/U

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: - Συντηρητική αποκατάσταση στο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα.
-Κατάλληλο για την αποκατάσταση κακώσεων, παθήσεων και καταγμάτων του καρπού και αντιβραχίου
( κερκίδος και ωλένης ) .
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε τένοντες και συνδέσμους.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ
ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ‘’Comfort Functional Position’’
- Κατασκευή από αλουμίνιο
υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Εξωτερική επένδυση από ειδικό
αντιαλλεργικό, αεριζόμενο
αντιεφιδρωτικό ύφασμα.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες που
κλείνουν με Velcro.
- Διαμόρφωση του παλαμιαίου
ελάσματος σε θέση επιλογής της
άκρας χείρας.

- Διαμορφώσιμος αντίχειρας σε
θέση επιλογής.
- Διατηρεί και σταθεροποιεί το
άνω άκρο σε λειτουργική θέση.
-Κατάλληλος για νευρολογικές
αλλά και ορθοπαιδικές παθήσεις.
- Ιδανικό για την καθημερινή
χρήση στην εργασία , το σπίτι,
την άθληση.
- Εύκολο πλύσιμο.

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε στο φιλικό μας τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών στο:
+30 210.77.72.725 ή στείλτε μας
email: gmimedical@yahoo.gr
Μεγέθη

Πλάτος
Παλάμης

Αριστερό
Κωδικός

Δεξί
Κωδικός

S

7-8 cm

CFPS/SL

CFPS/SR

Μ

8-9 cm

CFPS/ML

CFPS/MR

L

9-10 cm

CFPS/LL

CFPS/LR

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Συντηρητική ή μετεγχειρητική θεραπευτική αποκατάσταση:
-Χειρουργικές επεμβάσεις στην άκρα χείρα που χρήζουν ειδικής θέσης ακινητοποίησης.
-Νευρολογικές παθήσεις της άκρας χείρας.
-Σπαστική παράλυση-πτώση της πηχεοκαρπικής.
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- Κατασκευή από neoprene
υψηλής ποιότητας.
- Κατασκευασμένο από
αντιαλλεργικά υλικά.
- Προσφέρει βαθμιαία συμπίεση
στους μαλακούς ιστούς.
- Εύκολο πλύσιμο.

- Διαθέτει οπή για τον αντίχειρα.
- Ανακουφίζει τον πόνο στην
περιοχή του καρπού.
- Θερμοθεραπεία στην περιοχή
του καρπού.
- Ιδανικό για καθημερινή χρήση.

Μεγέθη

Χρώμα

Κωδικός

Universal

Μαύρο

BMVCWW/U

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Προστασία, θερμοθεραπεία, ανακούφιση σε κακώσεις και
θλάσεις του καρπού.

Wrist Braces & Support

ΕΠΙΚΑΡΠΙΟ NEOPRENE ΜΕ ΟΠΗ
‘’Variable Compression Wrist Wrap’’

ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ
‘’Variable Compression Wrist Wrap’’
- Κατασκευή από πλεκτό ελαστικό
ύφασμα.
- Κατασκευασμένο από
αντιαλλεργικά υλικά.
- Προσφέρει βαθμιαία συμπίεση
στους μαλακούς ιστούς.

- Προστατεύει τον καρπό.
- Ανακουφίζει τον πόνο στην
περιοχή του καρπού.
- Θερμοθεραπεία στην περιοχή
του καρπού.
- Ιδανικό για καθημερινή χρήση.

Μεγέθη

Χρώμα

Κωδικός

Universal

Μαύρο

BMVCWB/U

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Προστασία, θερμοθεραπεία, ανακούφιση σε κακώσεις και
θλάσεις του καρπού.

ΕΠΙΚΑΡΠΙΟ NEOPRENE ΜΕ ΟΠΗ ‘JuraPrene’’
- Κατασκευή από neoprene
υψηλής ποιότητας.
-Προσφέρει βαθμιαία συμπίεση
στους μαλακούς ιστούς.
- Εύκολο πλύσιμο.

- Διαθέτει οπή για τον αντίχειρα.
- Ανακουφίζει τον πόνο στην
περιοχή του καρπού.
- Θερμοθεραπεία στην περιοχή
του καρπού.

Μεγέθη

Χρώμα

Κωδικός

Universal

Μαύρο, Μπλε, Μπεζ

JSWWU/10

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Προστασία, θερμοθεραπεία, ανακούφιση σε κακώσεις και
θλάσεις του καρπού.

ΕΠΙΚΑΡΠΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Silicon Pad

- Κατασκευή από πλεκτό
ελαστικό ύφασμα.
-Προσφέρει βαθμιαία συμπίεση
στους μαλακούς ιστούς.
- Ραχιαίο επίθεμα σιλικόνης που
αυξάνει τη συμπίεση.

- Διαθέτει οπή για τον αντίχειρα.
- Ανακουφίζει τον πόνο στην
περιοχή του καρπού.
- Θερμοθεραπεία στην περιοχή
του καρπού.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Καρπού

Αριστερό
Κωδικός

Δεξί
Κωδικός

S

13-15 cm

CWGS/SL

CWGS/SR

M

15-17 cm

CWGS/ML

CWGS/MR

L

17-19 cm

CWGS/LL

CWGS/LR

XL

19-21

CWGS/XLL

CWGS/XLR

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Προστασία, θερμοθεραπεία, ανακούφιση σε κακώσεις και
θλάσεις του καρπού.
-Ρευματοειδή αρθρίτιδα και εκφυλιστική αρθρίτιδα.

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ‘’Thumb’’
- Κατασκευή από υπενδεδυμένο
αφρώδες υλικό και μπανέλα
υποστήριξης του αντίχειρα.
- Διαθέτει τρεις ιμάντες στήριξης
στην περιοχή του αντιβραχίου
καθώς και δύο ιμάντες στην
περιοχή του αντίχειρα.

- Κρατά τον αντίχειρα σε θέση
απαγωγής και αποτρέπει κάθε
κίνηση.
- Άριστη εφαρμογή και άνετη
χρήση.
- Εύκολο πλύσιμο.

Μεγέθη

Περιφέρεια Καρπού

Χρώμα

Κωδικός

S

13-15 cm

Μπεζ

ATS/S

M

15-17 cm

Μπεζ

ATS/M

L

17-19 cm

Μπεζ

ATS/L

XL

19-21

Μπεζ

ATS/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικός για την αποθεραπεία του συνδρόμου ‘’DE QUERVAIN’’.
-Αποθεραπεία καταγμάτων BENNET.
-Κακώσεις και παθήσεις μετακαρποφαλαγγικής άρθρωσης του αντίχειρα.
-Τενοντίτιδες , αρθρίτιδες του αντίχειρα.
-Μετεγχειρητική χρήση σε συνδέσμους και τένοντες.

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ
‘’JuraPrene WT Long’’
- Κατασκευή από neoprene
εσωτερική επένδυση από
βαμβάκι.
- Πλήρως αεριζόμενο,
αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό.
- Εύκολο πλύσιμο .

BE

BL

BK

- Ιδανικό για ελαφρές κακώσεις
του καρπού και αντίχειρα.
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο
Velcro.
- Εύκολη εφαρμογή και άνετη
χρήση.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Καρπού

Χρώμα

Κωδικός

S

Έως 17 cm

Μπεζ

JTWWL/S

M

17-19 cm

Μπεζ

JTWWL/M

L

Πάνω από 19 cm

Μπεζ

JTWWL/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποθεραπεία και επανένταξη στην άθληση σε ήπιες κακώσεις
καρπού και αντίχειρα.

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ
‘’JuraPrene WT Short’’
- Κατασκευή από neoprene
εσωτερική επένδυση από
βαμβάκι.
- Πλήρως αεριζόμενο,
αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό.
- Εύκολο πλύσιμο .

BE

BL

BK

- Ιδανικό για ελαφρές κακώσεις
του καρπού και αντίχειρα.
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο
Velcro.
- Εύκολη εφαρμογή και άνετη
χρήση.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Καρπού

Χρώμα

Κωδικός

S

Έως 17 cm

Μπεζ

JTWWS/S

M

17-19 cm

Μπεζ

JTWWS/M

L

Πάνω από 19 cm

Μπεζ

JTWWS/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποθεραπεία και επανένταξη στην άθληση σε ήπιες κακώσεις
καρπού και αντίχειρα.
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
‘’Plastic Thumb Orthosis’’
- Κατασκευή από θερμοπλαστικό
υλικό υψηλής ποιότητας.
- Εσωτερική επένδυση από
ελαστικό Foam ειδικού τύπου.
- Διαθέτει ιμάντα ενίσχυσης και
στήριξης στον καρπό.

- Ακινητοποιεί τον αντίχειρα και
τον κρατά σε θέση απαγωγής.
- Άριστη εφαρμογή και άνετη
χρήση.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Καρπού

Κωδικός
Αριστερό

Κωδικός
Δεξί

S

14-16 cm

PR/M42/SL

PR/M42/SR

M

16-18 cm

PR/M42/ML

PR/M42/MR

L

18-20 cm

PR/M42/LL

PR/M42/LR

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -ιδανικός για την αποθεραπεία του συνδρόμου ‘’DE QUERVAIN’’.
-Αποθεραπεία καταγμάτων BENNET.
-Κακώσεις και παθήσεις μετακαρποφαλαγγικής άρθρωσης του αντίχειρα.
-Τενοντίτιδες - Αρθρίτιδες του αντίχειρα.
-Μετεγχειρητική χρήση σε συνδέσμους και τένοντες.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
‘’Polythene Thumb Orthosis’’
- Κατασκευή από θερμοπλαστικό
υλικό υψηλής ποιότητας.
- Εσωτερική επένδυση από
ελαστικό Foam ειδικού τύπου.
- Διαθέτει ιμάντα ενίσχυσης και
στήριξης στον καρπό.

- Ακινητοποιεί τον αντίχειρα και
τον κρατά σε θέση απαγωγής.
- Άριστη εφαρμογή και άνετη
χρήση.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Καρπού

Κωδικός
Αριστερό

Κωδικός
Δεξί

S

15-18 cm

PΤΟ/SL

PΤΟ/SR

M

18-20.5 cm

PΤΟ/ML

PΤΟ/MR

L

20.5-23 cm

PΤΟ/LL

PΤΟ/ΧLR

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -ιδανικός για την αποθεραπεία του συνδρόμου ‘’DE QUERVAIN’’.
-Αποθεραπεία καταγμάτων BENNET.
-Κακώσεις και παθήσεις μετακαρποφαλαγγικής άρθρωσης του αντίχειρα.
-Τενοντίτιδες –Αρθρίτιδες του αντίχειρα.
-Μετεγχειρητική χρήση σε συνδέσμους και τένοντες.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ‘’Digitec Spilnt’’
- Κατασκευή από θερμοπλαστικό
υλικό.
- Εσωτερική επένδυση από
ελαστικό Foam ειδικού τύπου.
- Εφαρμογή με δυο επιπλέον
ιμάντες στήριξης.

- Ακινητοποιεί την πρώτη και
δεύτερη φάλαγγα του
δακτύλου.
- Κατάλληλο για όλα τα δάκτυλα
της άκρας χείρας.
- Άριστη εφαρμογή.

Μεγέθη

Μήκος Νάρθηκα

Χρώμα

Κωδικός

S

5,6 cm

Γκρι

DTFS/S

M

6,6 cm

Γκρι

DTFS/M

L

7,6 cm

Γκρι

DTFS/L

XL

9,2cm

Γκρι

DTFS/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικό για κατάγματα φαλαγγών του δακτύλου.
-Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων του δακτύλου.
-Προστασία του άπω δακτύλου.
-Οξείες κακώσεις των δακτύλων
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- Κατασκευή από εύκαμπτο
ελαφρύ αλουμίνιο.
- Εσωτερική επένδυση από
ελαστικό Foam ειδικού τύπου.
- Εφαρμογή χωρίς επιπλέον
ιμάντα στήριξης.

- Ακινητοποιεί την πρώτη και
δεύτερη φάλαγγα του δακτύλου.
- Κατάλληλο για όλα τα δάκτυλα
της άκρας χείρας.
- Άριστη εφαρμογή και άνετη
χρήση.

Μεγέθη

Μήκος Νάρθηκα

Κωδικός

Universal

50 cm

PR/FM2

Hand Braces & Support

ΝΑΡΘΗΚΑΚΙ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ‘’Zimmer’’

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικό για κατάγματα φαλαγγών του δακτύλου.
-Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων του δακτύλου.

ΝΑΡΘΗΚΑΚΙ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ‘’Mallet Finger’’
- Κατασκευή από πλαστικό υλικό
υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Διαθέτει οπές αερισμού του
δακτύλου.
- Εφαρμογή με μια επιπλέον
αυτοκόλλητη ταινία στήριξης.
- Επιτρέπει την κινητικότητα της
μεσοφαλάγγειας άρθρωσης.

‘’Mallet Finger’’

- Ακινητοποιεί την πρώτη
φαλαγγική άρθρωση του
δακτύλου και την τοποθετεί σε
έκταση.
- Κατάλληλο για όλα τα δάκτυλα
της άκρας χείρας.
- Άριστη εφαρμογή και άνετη
χρήση.

Μεγέθη

Μήκος Νάρθηκα

Κωδικός

1

5,0 cm

DTMFS/1

2

5,5 cm

DTMFS/2

3

5,8 cm

DTMFS/3

4

6,1 cm

DTMFS/4

5

6,3 cm

DTMFS/5

6

7,3 cm

DTMFS/6

7

8,4 cm

DTMFS/7

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικό για κατάγματα της πρώτης φάλαγγας του δακτύλου.
-Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων του δακτύλου.
-Κατάλληλο για την αποθεραπεία του ‘’MALLET-FINGER’’.

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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ΝΑΡΘΗΚΑΚΙ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
‘’Digitec Four Prong Finger’’

ΝΑΡΘΗΚΑΚΙ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
‘’Digitec Baseball Finger’’

Μεγέθη

Μήκος Νάρθηκα

Κωδικός

Μεγέθη

Μήκος Νάρθηκα

Κωδικός

S

3,8 cm

DT4PFS/S

S

8,9 cm

DTBFS/S

M

5 cm

DT4PFS/M

M

10 cm

DTBFS/M

L

7,6 cm

DT4PFS/L

L

12,7 cm

DTBFS/L

ΝΑΡΘΗΚΑΚΙ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
‘’Digitec Fold-Over Finger’’

Μεγέθη

Μήκος Νάρθηκα

Κωδικός

S

6,4 cm

DTFOFS/S

M

7 cm

DTFOFS/M

L

8,9 cm

DTFOFS/L

ΝΑΡΘΗΚΑΚΙ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
‘’Digitec Gutter Finger’’
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Κατασκευή από εύκαμπτο
ελαφρύ αλουμίνιο.
- Εσωτερική επένδυση από
ελαστικό Foam ειδικού τύπου.
- Ακινητοποιούν την πρώτη και
δεύτερη φάλαγγα του δακτύλου.
- Κατάλληλο για όλα τα δάκτυλα
της άκρας χείρας.
- Άριστη εφαρμογή και άνετη
χρήση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

- Ιδανικό για κατάγματα φαλαγγών
του δακτύλου.
- Κακώσεις συνδέσμων και
τενόντων του δακτύλου.

ΝΑΡΘΗΚΑΚΙ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
‘’Digitec Toad Finger’’

Μεγέθη

Μήκος Νάρθηκα

Κωδικός

Μεγέθη

Μήκος Νάρθηκα

Κωδικός

S

6,4 cm

DTGFS/S

S

5,4 cm

DTTFS/S

M

10 cm

DTGFS/M

M

7 cm

DTTFS/M

L

15,2 cm

DTGFS/L

L

9,5 cm

DTTFS/L

GMI Orthopaedics Για τις παραγγελίες σας καλέστε στο: (+30) 210.77.72.725 ή στείλτε Fax στο: (+30) 210.77.72.704

- Κατασκευή από άκαμπτο
αλουμίνιο.
- Διαθέτει μηχανισμό εκτάσεως
των δακτύλων και κάμψης των
μετακαρπίων.
- Διατίθεται σε δεξί και αριστερό.
- Εσωτερική επένδυση από
αντιαλλεργικό πολυαιθυλένιο.

- Λαστιχάκια ρύθμισης της
πίεσης, κάμψης των
μετακαρπίων και έκτασης των
φαλαγγικών αρθρώσεων.
- Διαθέτει πρόσθετο στήριγμα
απαγωγής του αντίχειρα με
δερμάτινη θήκη.

Μεγέθη

Πλάτος δακτύλων στην
πρώτη φάλαγγα

Αριστερό
Κωδικός

Δεξί
Κωδικός

S

67-74 mm

PR/C10/SL

PR/C10/SR

M

75-82 mm

PR/C10/ML

PR/C10/MR

L

83-90 mm

PR/C10/LL

PR/C10/LR

Hand Braces & Support

ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΜΨΗΣ
ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗΣ ΦΑΛΑΓΓΙΚΩΝ
ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικό για κατάγματα οστών των μετακαρπίων.
-Μετεγχειρητικά σε διατομή ωλένιου νεύρου.
-Αποκατάσταση σύνθετων νευρολογικών βλαβών.

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΚΑΡΠΟΥ –
ΜΕΤΑΚΑΡΠΟΦΑΛΑΓΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΛΑΓΓΟΦΑΛΑΓΓΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

- Κατασκευή από άκαμπτο
αλουμίνιο
- Διαθέτει μηχανισμό εκτάσεως
των δακτύλων, του καρπού και
των μετακαρπίων
- Διατίθεται σε δεξί και αριστερό.

- Εσωτερική επένδυση από
αντιαλλεργικό πολυαιθυλένιο
- Διαθέτει πρόσθετο στήριγμα
απαγωγής του αντίχειρα
- Θήκη αντίχειρα δερμάτινη
- Λαστιχάκια για την απαγωγή
και κίνηση του αντίχειρα.

Μεγέθη

Πλάτος εσωτερικά
της παλάμης

Αριστερό
Κωδικός

Δεξί
Κωδικός

S

Έως 6,5 cm

PR/C11/SL

PR/C11/SR

M

6,5-9 cm

PR/C11/ML

PR/C11/MR

L

Πάνω από 9 cm

PR/C11/LL

PR/C11/LR

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικό για πάρεση κερκιδικού νεύρου.
-Μετεγχειρητικά σε διατομή κερκιδικού νεύρου και καμπτήρων τενόντων.
-Αποκατάσταση σε σύνθετα κατάγματα μετακαρπίων.
-Αρθροπλαστική μετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων.

ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΜΨΗΣ
ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΛΑΓΓΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
- Κατασκευή από άκαμπτο
αλουμίνιο.
- Διαθέτει μηχανισμό κάμψεως
των δακτύλων και κάμψης των
μετακαρπίων.
-Λαστιχάκια ρύθμισης της πίεσης
και κάμψης των μετακαρπίων και
των φαλαγγικών αρθρώσεων.

- Εσωτερική επένδυση από
αντιαλλεργικό πολυαιθυλένιο.
- Διαθέτει πρόσθετο στήριγμα
απαγωγής του αντίχειρα με
δερμάτινη θήκη.
- Λαστιχάκια για την απαγωγή
και κίνηση του αντίχειρα.

Μεγέθη

Πλάτος δακτύλων στην
πρώτη φάλαγγα

Αριστερό
Κωδικός

Δεξί
Κωδικός

S

67-74 mm

PR/C9/SL

PR/C9/SR

M

75-82 mm

PR/C9/ML

PR/C9/MR

L

83-90 mm

PR/C9/LL

PR/C9/LR

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικό για κατάγματα οστών των μετακαρπίων.
-Μετεγχειρητικά σε διατομή καμπτήρων των δακτύλων.
-Αποκατάσταση σύνθετων νευρολογικών βλαβών.

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΜΨΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
- Κατασκευή από άκαμπτο
αλουμίνιο υψηλής
ποιότητας.
- Διαθέτει μηχανισμό
κάμψεως του δακτύλου.

- Εσωτερική επένδυση από
αντιαλλεργικό πολυαιθυλένιο.
- Λαστιχάκια ρύθμισης της
πίεσης και κάμψης του
δακτύλου.
- Διατίθεται σε τρία μεγέθη.

Μεγέθη

Πλάτος δακτύλου στην
άνω φάλαγγα

Αριστερό-Δεξί

Κωδικός

S

17-22 mm

Κοινό

PR/C1/S

M

23-26 mm

Κοινό

PR/C1/M

L

27-32 mm

Κοινό

PR/C1/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Μετεγχειρητική αποκατάσταση δυσκαμψίας δακτύλου.

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
- Κατασκευή από άκαμπτο
αλουμίνιο.
- Διαθέτει μηχανισμό
εκτάσεως του δακτύλου.
- Λαστιχάκια ρύθμισης της
πίεσης και έκτασης του
δακτύλου.

- Εσωτερική επένδυση από
αντιαλλεργικό πολυαιθυλένιο.
- Διαθέτει μηχανισμό γέφυρας
για καλύτερο έλεγχο της
έκτασης.
- Διατίθεται σε τρία μεγέθη.

Μεγέθη

Πλάτος δακτύλου στην
άνω φάλαγγα

Αριστερό-Δεξί

Κωδικός

S

17-22 mm

Κοινό

PR/FI/C2/S

M

23-26 mm

Κοινό

PR/FI/C2/M

L

27-32 mm

Κοινό

PR/FI/C2/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικό για την αποκατάσταση μεσοφαλλαγγικού κατάγματος του δακτύλου.
-Αποκατάσταση της ρήξης του εκτατικού μηχανισμού ‘’BOUTONIERE’’.
-Μετεγχειρητική-θεραπευτική αποκατάσταση.

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
- Κατασκευή από άκαμπτο
αλουμίνιο.
- Διαθέτει μηχανισμό
εκτάσεως του δακτύλου με
ελατήριο στην μεσοφαλάγγεια άρθρωση.

- Εσωτερική επένδυση από
αντιαλλεργικό πολυαιθυλένιο.
- Στήριξη με αυτοκόλλητο Velcro.
- Διατίθεται σε τρία μεγέθη.

Μεγέθη

Πλάτος δακτύλου στην
άνω φάλαγγα

Αριστερό-Δεξί

Κωδικός

S

15-18 mm

Κοινό

PR/C3/S

M

19-22 mm

Κοινό

PR/C3/M

L

23-24 mm

Κοινό

PR/C3/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικό για την αποκατάσταση μεσοφαλλαγγικού κατάγματος του δακτύλου.
-Αποκατάσταση της ρήξης του εκτατικού μηχανισμού ‘’BOUTONIERE’’.
-Μετεγχειρητική-θεραπευτική αποκατάσταση.
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Ισχίο/Μηρός
Hip Braces & Support

Knee Braces & Supports
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,

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
‘’Comfort Gel’’
-Κατασκευή από πλεκτό υλικό
άριστης ποιότητας.
-Κυκλικός δακτύλιος σιλικόνης για
σταθεροποίηση της επιγονατίδας.
-Εσωτερική αντιαλλεργική
επένδυση και βαμβάκι.

-Άριστη εφαρμογή και εύκολη
χρήση.
-Εφαρμογή κάτω από την
ένδυση.
-Εύκολο πλύσιμο
-Κατάλληλη κατά την άθληση
και εργασία.

Μεγέθη

Περιφέρεια Γόνατος

Κωδικός

S

30-34 cm

CKGS/S

M

34-38 cm

CKGS/M

L

38-42 cm

CKGS/L

XL

42-46 cm

CKGS/XL

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ KAI ΠΛΑΪΝΕΣ
ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΙΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ ‘’Comfort Stays’’
-Κατασκευή από πλεκτό υλικό
άριστης ποιότητας.
-Κυκλικός κλειστός δακτύλιος
σιλικόνης για σταθεροποίηση
της επιγονατίδας.
-Εσωτερική αντιαλλεργική
επένδυση και βαμβάκι.
-Διαθέτει τέσσερις πλαϊνές
σπειροειδής μπανέλες από μαλακό
υλικό.

-Άριστη εφαρμογή και εύκολη
χρήση.
-Μπορεί να φορεθεί κάτω από
την ένδυση.
-Εύκολο πλύσιμο.
-Κατάλληλη κατά την άθληση
και εργασία.

Μεγέθη

Περιφέρεια Γόνατος

Κωδικός

S

30-34 cm

CKSS/S

M

34-38 cm

CKSS/M

L

38-42 cm

CKSS/L

XL

42-46 cm

CKSS/XL

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ‘’Comfort’’
-Κατασκευή από ελαστικό,
βαμβακερό ύφασμα υψηλής
ποιότητας και αντοχής.
-Ειδική αεριζόμενη,
αντιαλλεργική πλέξη.
-Προκαλεί βαθμιαία συμπίεση
στα μαλακά μόρια και τους
ιστούς, αυξάνοντας την
αιματική ροή.

-Ιδανική για καθημερινή χρήση στην
εργασία, άθληση και βάδιση.
-Διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία
στην περιοχή του γόνατος.
-Άνετη εφαρμογή και εύκολη
χρήση.
-Μπορεί να πλυθεί.

Μεγέθη

Περιφέρεια Γόνατος

Κωδικός

S

30-34 cm

CKS/S

M

34-38 cm

CKS/M

L

38-42 cm

CKS/L

XL

42-46 cm

CKS/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για επανένταξη στην άθληση ύστερα από:
-Απλές κακώσεις του γόνατος.
-Απλές παθήσεις της επιγονατίδας.
-Αρθρίτιδα, τενοντίτιδα, χονδροπάθεια, οιδήματα και φλεγμονές.
-Οστεοαρθρίτιδα γόνατος.
-Ρευματοειδή αρθρίτιδα.
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- Κατασκευή από neoprene 5mm
άριστης ποιότητας.
- Αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά
υλικά.
- Οπίσθιες οπές αερισμού.
- Κυκλικός δακτύλιος σιλικόνης
για σταθεροποίηση της
επιγονατίδας.

- Εσωτερική αντιαλλεργική
επένδυση.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες στήριξης
που κλείνουν με Velcro.
-Ιδανικό για καθημερινή χρήση
στην εργασία, άθληση, βάδιση.
- Εύκολο πλύσιμο.

Μεγέθη

Περιφέρεια Γόνατος

Κωδικός

S

33-36 cm

BMSKS/S

M

36-38 cm

BMSKS/M

L

38-41 cm

BMSKS/L

XL

41-46 cm

BMSKS/XL

Knee Braces
& Support
,

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE ΜΕ ΠΛΑΪΝΕΣ
ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΙΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ‘’Stabilised’’

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE ΜΕ ΠΛΑΪΝΕΣ
ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΙΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ‘’Deluxe’’
- Κατασκευή από neoprene
5mm άριστης ποιότητας.
- Αντιαλλεργικά,
αντιεφιδρωτικά
υλικά.
-Κυκλικός δακτύλιος Neoprene
για σταθεροποίηση της
επιγονατίδας.

- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες στήριξης που
κλείνουν με Velcro.
- Ιδανικό για καθημερινή χρήση στην
εργασία, άθληση, βάδιση.
- Εύκολο πλύσιμο.

Μεγέθη

Περιφέρεια Γόνατος

Κωδικός

S

33-36 cm

BMDKS/S

M

36-38 cm

BMDKS/M

L

38-41 cm

BMDKS/L

XL

41-46 cm

BMDKS/XL

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE ΑΠΛΗ ΜΕ ΟΠΗ ΚΑΙ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ & ΑΠΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ‘’Bodymedics’’
-Κατασκευή από neoprene 5mm
άριστης ποιότητας.
-Αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά
υλικά.
-Κυκλικός δακτύλιος Neoprene για
σταθεροποίηση της επιγονατίδας.
-Οπίσθιες οπές αερισμού.
-Διατίθεται σε και σε κλειστή.

-Εσωτερική αντιαλλεργική
επένδυση.
-Ιδανικό για καθημερινή χρήση
στην εργασία, άθληση, βάδιση.
-Εύκολο πλύσιμο.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Γόνατος

Κωδικός Open

Κωδικός Closed

S

33-36 cm

BMNOPS/S

BMNKS/S

M

36-38 cm

BMNOPS/M

BMNKS/M

L

38-41 cm

BMNOPS/L

BMNKS/L

XL

41-46 cm

BMNOPS/XL

BMNKS/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για επανένταξη στην άθληση ύστερα από:
-Απλές κακώσεις του γόνατος.
-Απλές παθήσεις της επιγονατίδας.
-Αρθρίτιδα, τενοντίτιδα, χονδροπάθεια, οιδήματα και φλεγμονές.

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE ΑΠΛΗ ΜΕ ΟΠΗ
‘’ProMed Economy’’
- Κατασκευή από neoprene 5mm
άριστης ποιότητας.
- Αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά
υλικά.
- Εσωτερική αντιαλλεργική
επένδυση.

BE

BK

Χρώμα: Μπεζ, Μαύρο

- Κυκλικός δακτύλιος σιλικόνης
για σταθεροποίηση της
επιγονατίδας.
-Ιδανικό για καθημερινή χρήση
στην εργασία, άθληση, βάδιση.
- Εύκολο πλύσιμο.

Μεγέθη

Περιφέρεια Γόνατος

Κωδικός

S

33-36 cm

EN/S

M

36-38 cm

EN/M

L

38-43 cm

EN/L

XL

43-48 cm

EN/XL

XXL

48-56 cm

EN/XXL

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE ΑΠΛΗ ΜΕ ΟΠΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ‘’ProMed Stendard’’
- Κατασκευή από neoprene 5mm
άριστης ποιότητας.
- Αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά
υλικά.
- Περιφερειακή ενίσχυση Neoprene
για σταθεροποίηση της
επιγονατίδας.

BE

BK

Χρώμα: Μπεζ, Μαύρο

-Εσωτερική αντιαλλεργική
επένδυση.
-Ιδανικό για καθημερινή χρήση
στην εργασία, άθληση, βάδιση.
-Εύκολο πλύσιμο.

Μεγέθη

Περιφέρεια Γόνατος

Κωδικός

S

33-36 cm

SNO/S

M

36-38 cm

SNO/M

L

38-43 cm

SNO/L

XL

43-48 cm

SNO/XL

XXL

48-56 cm

SNO/XXL

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE ΑΠΛΗ ΜΕ ΟΠΗ ΚΑΙ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ‘’ProMed Buttress’’
-Κατασκευή από neoprene 5mm
άριστης ποιότητας.
-Αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά
υλικά.
-Κυκλικός δακτύλιος Neoprene για
σταθεροποίηση της επιγονατίδας.
-Πρόσθετο πέταλο Neoprene.

BE

BK

Χρώμα: Μπεζ, Μαύρο

-Εσωτερική αντιαλλεργική
επένδυση.
-Ιδανικό για καθημερινή χρήση
στην εργασία, άθληση, βάδιση.
-Εύκολο πλύσιμο.

Μεγέθη

Περιφέρεια Γόνατος

Κωδικός

S

33-36 cm

BN/S

M

36-38 cm

BN/M

L

38-43 cm

BN/L

XL

43-48 cm

BN/XL

XXL

48-56 cm

BN/XXL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για επανένταξη στην άθληση ύστερα από:
-Κακώσεις και θλάσεις του γόνατος.
-Εξάρθρημα επιγονατίδας.
-Χονδροπάθεια.

52

GMI Orthopaedics Για τις παραγγελίες σας καλέστε στο: (+30) 210.77.72.725 ή στείλτε Fax στο: (+30) 210.77.72.704

- Κατασκευή από neoprene 5mm
άριστης ποιότητας.
- Αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά
υλικά.
- Κυκλικός δακτύλιος σιλικόνης
για σταθεροποίηση της
επιγονατίδας.

BE

BK

- Εσωτερική αντιαλλεργική
επένδυση.
- Τέσσερις σπειροειδείς
μπανέλες.
- Ιδανικό για καθημερινή χρήση
στην εργασία, άθληση,
βάδιση.

Μεγέθη

Περιφέρεια Γόνατος

Κωδικός

S

33-36 cm

SP/S

M

36-38 cm

SP/M

L

38-43 cm

SP/L

XL

43-48 cm

SP/XL

XXL

48-56 cm

SP/XXL

Knee Braces
& Support
,

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE ΜΕ ΠΛΑΪΝΕΣ
ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΙΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ‘’ProMed Spiral’’

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE ΜΕ ΠΛΑΪΝΕΣ
ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΙΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΙΜΑΝΤΕΣ
‘’ProMed Stabilised’’
- Κατασκευή από neoprene 5mm
άριστης ποιότητας.
- Αντιαλλεργικά,αντιεφιδρωτικά
υλικά.
- Κυκλικός δακτύλιος Neoprene
για σταθεροποίηση της
επιγονατίδας.

- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες στήριξης που
κλείνουν με Velcro.
- Ιδανικό για καθημερινή χρήση
στην εργασία, άθληση,
βάδιση.
- Εύκολο πλύσιμο.

Μεγέθη

Περιφέρεια Γόνατος

Κωδικός

S

33-36 cm

ST/S

M
36-38 cm
ST/M
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ
NEOPRENE
ΑΠΛΗ ΜΕ ΟΠΗ
ΚΑΙ
L
38-43 cm
ST/L
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ

BE

BK

Χρώμα: Μπεζ, Μαύρο

XL

43-48 cm

ST/XL

XXL

48-56 cm

ST/XXL

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE ΜΕ ΠΛΑΪΝΕΣ
ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ‘’ProMed Hinged’’
-Κατασκευή από Neoprene 5mm
άριστης ποιότητας.
-Πλάγιες αρθρωτές μπανέλες
αλουμινίου.
-Κυκλικός δακτύλιος Neoprene για
σταθεροποίηση της επιγονατίδας.

BE

BK Χρώμα: Μπεζ, Μαύρο

- Εσωτερική αντιαλλεργική
επένδυση.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες
στήριξης που κλείνουν με
Velcro.
- Εύκολο πλύσιμο.

Μεγέθη

Περιφέρεια Γόνατος

Κωδικός

S

33-36 cm

HEN/S

M

36-38 cm

HN/M

L

38-43 cm

HN/L

XL

43-48 cm

HN/XL

XXL

48-56 cm

HN/XXL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για επανένταξη στην άθληση ύστερα από:
-Κακώσεις και θλάσεις του γόνατος.
-Κακώσεις μηνίσκων.
-Κακώσεις τενόντων και πλάγιων συνδέσμων.

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE ΜΕ ΠΛΑΙΝΕΣ ΑΡΘΡΩΤΕΣ
ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ‘’AirPrene Short’’
- Κατασκευή από Neoprene υψηλής
ποιότητας και αντοχής.
- Κατασκευασμένο από
αεριζόμενα, αντιαλλεργικά,
αντιεφιδρωτικά υλικά.
- Διαθέτει δύο αρθρωτές πλαϊνές
μπανέλες στήριξης από ελαφρύ
κράμα αλουμινίου.
- Κυκλικός δακτύλιος ανοιχτός για
σταθεροποίηση της επιγονατίδας
από σιλικόνη.
- Ανοιχτού τύπου τοποθέτηση.

- Τέσσερις ιμάντες στήριξης που
κλείνουν με αυτοκόλλητο Velcro.
- Κατάλληλο κατά την εργασία,
άθληση και βάδιση.
- Εύκολη προσαρμογή και άνετη
χρήση.
- Ιδανικό για καθημερινή χρήση
στην άθληση, εργασία, βάδιση.
- Ύψος 40 cm.
- Εύκολο πλύσιμο .

Μεγέθη

Περιφέρεια
Γόνατος

Κωδικός

S

30-34 cm

AVKB/S

M

34-38 cm

AVKB/M

L

38-42 cm

AVKB/L

XL

42-46 cm

AVKB/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για επανένταξη στην άθληση ύστερα από:
-Κακώσεις και θλάσεις του γόνατος.
-Κακώσεις μηνίσκων.
-Κακώσεις τενόντων και πλάγιων συνδέσμων.

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ NEOPRENE ΜΕ ΠΛΑΙΝΕΣ ΑΡΘΡΩΤΕΣ
ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ‘’AirPrene Long’’
- Κατασκευή από Neoprene υψηλής
ποιότητας και αντοχής.
- Κατασκευασμένο από
αεριζόμενα, αντιαλλεργικά,
αντιεφιδρωτικά υλικά.
- Διαθέτει δύο αρθρωτές πλαϊνές
μπανέλες στήριξης από ελαφρύ
κράμα αλουμινίου.
- Κυκλικός δακτύλιος ανοιχτός για
σταθεροποίηση της επιγονατίδας
από σιλικόνη.
- Ανοιχτού τύπου τοποθέτηση.

- Δυο ιμάντες στήριξης που
κλείνουν με αυτοκόλλητο
Velcro.
- Κατάλληλο κατά την εργασία,
άθληση και βάδιση.
- Εύκολη προσαρμογή και άνετη
χρήση.
-Ιδανικό για καθημερινή χρήση
στην άθληση, εργασία, βάδιση.
-Ύψος 30 cm.
- Εύκολο πλύσιμο .

Μεγέθη

Περιφέρεια Γόνατος

Κωδικός

S

30-34 cm

ASKB/S

M

34-38 cm

ASKB/M

L

38-42 cm

ASKB/L

XL

42-46 cm

ASKB/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για επανένταξη στην άθληση ύστερα από:
-Κακώσεις και θλάσεις του γόνατος.
-Κακώσεις μηνίσκων.
-Κακώσεις τενόντων και πλάγιων συνδέσμων.
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- Κατασκευή από ελαστικό
ύφασμα άριστης ποιότητας.
- Πλάγιες μεταλλικές
προσθαφαιρούμενες μπανέλες
αλουμινίου με κεντρική
άρθρωση κάμψης-έκτασης.
- Κυκλικός δακτύλιος σιλικόνης για
σταθεροποίηση της επιγονατίδας.
-Αυτοκόλλητο πέταλο στήριξης της
επιγονατίδας.

-Εσωτερική αντιαλλεργική
επένδυση από βαμβάκι.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες στήριξης
που κλείνουν με Velcro.
- Πρόσθετη στήριξη της επιγονατίδας με αυτοκόλλητο πέταλο.
- Κλειδώνει σε θέση επιλογής.
- Εύκολο πλύσιμο.

Knee Braces
& Support
,

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΙΝΕΣ ΑΡΘΡΩΤΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΕΤΑΛΟ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ ‘’Coolmesh PTO’’

Κατάλληλη για εξάρθρημα επιγονατίδας
Μεγέθη

Περιφέρεια
Γόνατος

Χρώμα

Κωδικός

S

30-34 cm

Μαύρο

MPHK/S

M

34-38 cm

Μαύρο

MPHK/M

L

38-42 cm

Μαύρο

MPHK/L

XL

42-46 cm

Μαύρο

MPHK/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για επανένταξη στην άθληση ύστερα από:
-Ρήξη προσθίου ή οπισθίου χιαστού συνδέσμου(ACL-PCL).
-Ρήξη πλαγίων συνδέσμων (MCL- LCL).
-Κακώσεις τενόντων και μηνίσκων.
-Εξάρθρημα επιγονατίδας.
-Αστάθεια γόνατος.

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΙΝΕΣ
ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΙΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΕΤΑΛΟ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ ‘’Coolmesh Control’’
-Κατασκευή από Neoprene
άριστης ποιότητας.
-Πλάγιες σπειροειδείς μπανέλες.
-Κυκλικός δακτύλιος Neoprene
για σταθεροποίηση της
επιγονατίδας.
-Αυτοκόλλητο πέταλο στήριξης της
επιγονατίδας.

-Εσωτερική αντιαλλεργική
επένδυση και βαμβάκι.
-Αυτοκόλλητοι ιμάντες στήριξης
που κλείνουν με Velcro.
-Εύκολο πλύσιμο.
-Κατάλληλη κατά την άθληση και
εργασία.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Γόνατος

Χρώμα

Κωδικός

S

30-34 cm

Μαύρο

MPPS/S

M

34-38 cm

Μαύρο

MPPS/M

L

38-42 cm

Μαύρο

MPPS/L

XL

42-46 cm

Μαύρο

MPPS/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για επανένταξη στην άθληση ύστερα από:
-Ρήξη προσθίου ή οπισθίου χιαστού συνδέσμου(ACL-PCL).
-Ρήξη πλαγίων συνδέσμων (MCL- LCL).
-Κακώσεις τενόντων και μηνίσκων.
-Εξάρθρημα επιγονατίδας.
-Αστάθεια γόνατος.
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ NEOPRENE ΜΕ
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ “Genurange Lite”
-Κατασκευή από Neoprene
άριστης ποιότητας.
-Πλάγιες μεταλλικές μπανέλες
αλουμινίου με πολυκεντρική
άρθρωση κάμψης 0°-120° και
έκτασης 0°-30° με διαβάθμιση
10°.
-Κυκλικός δακτύλιος Neoprene για
σταθεροποίηση της επιγονατίδας.

-Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση από βαμβάκι.
-Αυτοκόλλητοι ιμάντες στήριξης
που κλείνουν με Velcro.
-Εύκολη ρύθμιση του γωνιόμετρου
χωρίς να απαιτούνται εξαρτήματα
ρύθμισης.
-Κλειδώνει σε θέση επιλογής.
-Εύκολο πλύσιμο.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Μηρού

Χρώμα

Κωδικός

S

38-44 cm

Μαύρο-μπλε

GN/0802/S

M

44-51 cm

Μαύρο-μπλε

GN/0802/M

L

51-58 cm

Μαύρο-μπλε

GN/0802/L

XL

58-66 cm

Μαύρο-μπλε

GN/0802/XL

XXL

66-75 cm

Μαύρο-μπλε

GN/0802/XXL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για επανένταξη στην άθληση ύστερα από:
-Ρήξη προσθίου ή οπισθίου χιαστού συνδέσμου(ACL-PCL).
-Ρήξη πλαγίων συνδέσμων (MCL- LCL).
-Κακώσεις τενόντων και μηνίσκων.
Κακώσεις της επιγονατίδας.
-Αστάθεια γόνατος.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ “CoolMesh ROM”
- Κατασκευή από ελαστικό
ύφασμα άριστης ποιότητας.
- Πλάγιες μεταλλικές
προσθαφαιρούμενες μπανέλες
αλουμινίου με πολυκεντρική
άρθρωση κάμψης 0°-120° και
έκτασης 0°-120° με διαβάθμιση
10°.
- Κυκλικός δακτύλιος ανοιχτός για
σταθεροποίηση της επιγονατίδας.

- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση από βαμβάκι.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες στήριξης
που κλείνουν με Velcro.
- Εύκολη ρύθμιση του γωνιόμετρου
χωρίς να απαιτούνται εξαρτήματα
ρύθμισης.
- Κλειδώνει σε θέση επιλογής.
- Εύκολο πλύσιμο.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Γόνατος

Κωδικός
Short

Κωδικός
Long

S

30-34 cm

MROM/S

MVROM/S

M

34-38 cm

MROM/M

MVROM/M

L

38-42 cm

MROM/L

MVROM/L

XL

42-46 cm

MROM/XL

MVROM/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για επανένταξη στην άθληση ύστερα από:
-Ρήξη προσθίου ή οπισθίου χιαστού συνδέσμου(ACL-PCL).
-Ρήξη πλαγίων συνδέσμων (MCL- LCL).
-Κακώσεις τενόντων και μηνίσκων.
Κακώσεις της επιγονατίδας.
-Αστάθεια γόνατος.
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-Κατασκευή υλικά υψηλής
ποιότητας.
-Εφαρμόζονται εύκολα σε κάθε
ασθενή.
-Αποτελείται από τέσσερα
στρώματα.

-Φέρει ένα στρώμα αέρος, ένα
στρώμα με ειδικό gel, ένα
στρώμα για ψύξη, επένδυση από
ύφασμα υψηλής ποιότητας.
-Φέρει ειδικό πουάρ για αύξηση της
συμπίεσης.
-Μπορούν να πλυθούν.
-Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ύστερα από λίγα λεπτά στην
κατάψυξη.

Μέγεθος

Χρώμα

Κωδικός

Κοινό

Μπλε

CRYO/K

Knee Braces
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NEW

KΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΑΕΡΑ & GEL
’’Cryo Knee’’

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικό για χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συστηματική κρυοθεραπεία.
-Μετεγχειρητικά σε αρθροσκόπηση γόνατος και κάθε χειρουργική επέμβαση που απαιτεί κρυοθεραπεία.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ ΕΣΩ/ΕΞΩ
‘’Patella Tendon Stabiliser’’
-Κατασκευή από Neoprene
και εσωτερική επένδυση
από βαμβάκι.
-Κατασκευασμένο από
αεριζόμενα και αντιαλλεργικά
υλικά.
-Πλαϊνή μπανέλα που
διευκολύνει την κάμψη.

-Κατάλληλη για την σταθεροποίηση
της επιγονατίδας από την έσω ή την
έξω πλευρά.
-Κλείσιμο με δυο ιμάντες με
αυτοκόλλητο Velcro.
-Εύκολο πλύσιμο.

Μέγεθος

Περιφέρεια Γόνατος

Κωδικός

S

32-35 cm

BMSPS/S

Μ

35-38 cm

BMSPS/M

L

38-42 cm

BMSPS/L

XL

42-46 cm

BMSPS/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για αποθεραπεία και συντηρητική αποκατάσταση:
-Του συνδρόμου ‘’OSGOOD-SCHLATTER’’.
-Τενοντίτιδας υποεπιγονατιδικού συνδέσμου.
-Τενοντίτιδας κνημιαίου κυρτώματος.
-Οστεοχονδρίτιδας.

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΗ ΔΕΣΤΡΑ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
‘’Patella Tendon Strap’’
-Κατασκευή από Neoprene και
εσωτερική επένδυση από
βαμβάκι.
-Κατασκευασμένο από
αεριζόμενα και αντιαλλεργικά
υλικά.
-Εύκολο πλύσιμο.

-Διαθέτει εσωτερικό επίθεμα
σιλικόνης στο κάτω μέρος γόνατος
που προσφέρει επιπλέον βοήθεια
σε περίπτωση προοδευτικής
φθοράς του αρθρικού χόνδρου.
-Κλείσιμο με αυτοκόλλητο Velcro.

Μέγεθος

Χρώμα

Κωδικός

Κοινό

Γκρι

BMPTS/U

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για αποθεραπεία και συντηρητική αποκατάσταση:
-Του συνδρόμου ‘’OSGOOD-SCHLATTER’’.
-Τενοντίτιδας υποεπιγονατιδικού συνδέσμου.
-Τενοντίτιδας κνημιαίου κυρτώματος.
-Οστεοχονδρίτιδας.
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ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ 0ο “Classic”
- Κατασκευή από υψηλής
ποιότητας Foam.
- Διαθέτει δύο πλαϊνές
αυτοκόλλητες μπανέλες
αλουμινίου καθώς και
μια οπίσθια.
- Διατίθεται σε short και long.

- Εσωτερική επένδυση από
αντιαλλεργικό ύφασμα.
- Τέσσερις αυτοκόλλητοι ιμάντες
που κλείνουν με Velcro.
- Ακινητοποιεί το γόνατο σε πλήρη
έκταση.
- Οπή για στήριξη της επιγονατίδας.

Μεγέθη

Ύψος

Περιφέρεια
Γόνατος

Κωδικός

Short

50 cm

35-44 cm

PR/KN/951M

Long

60 cm

37-46 cm

PR/KN/951L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικό σε A’ βοήθειες.
-Σταθερό απαρεκτόπιστο κάταγμα επιγονατίδας.
-Σταθερό κάταγμα κνημιαίου κυρτώματος.
-Αποθεραπεία εξαρθρήματος επιγονατίδας.
-Μερική ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε συνδέσμους και τένοντες.

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ 0ο KAI 15 º “Fixation 3 Panel”
- Κατασκευή από υψηλής ποιότητας
Foam.
- Διαθέτει δύο πλαϊνές
αυτοκόλλητες μπανέλες
αλουμινίου καθώς και μια οπίσθια.
- Διατίθεται σε short και long καθώς
και σε σταθερή κάμψη 20 μοιρών.

- Εσωτερική επένδυση από
αντιαλλεργικό ύφασμα.
- Έξι αυτοκόλλητοι ιμάντες που
κλείνουν με Velcro.
- Ακινητοποιεί το γόνατο σε πλήρη
έκταση.
- Οπή για στήριξη της επιγονατίδας.
- Μπορεί να πλυθεί.

0ο

15ο

Μεγέθη

Ύψος

Κωδικός 0 ̊

Κωδικός 20 ̊

S

45 cm

EC-3PKI/18

3PKI15/18

Μ

51 cm

EC-3PKI/20

3PKI15/20

L

56 cm

EC-3PKI/22

3PKI15/22

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικό σε A’ βοήθειες .
-Σταθερό απαρεκτόπιστο κάταγμα επιγονατίδας.
-Σταθερό κάταγμα κνημιαίου κυρτώματος.
-Αποθεραπεία εξαρθρήματος επιγονατίδας.
-Μερική ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε συνδέσμους και τένοντες.
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- Κατασκευή από υψηλής
ποιότητας Foam, αεριζόμενο,
αντιεφιδρωτικό, αντιαλλεργικό.
- Πλάγια μεταλλικά στηρίγματα
που εφαρμόζουν στο Foam με
αυτοκόλλητο Velcro για την
προσαρμογή σε κάθε γόνατο.
- Μπορεί να αφαιρεθεί τμήμα της
κνήμης και του μηρού ώστε να
είναι κατάλληλος για κάθε ύψος
του ασθενή.

- Διαθέτει πλάγια μεταλλικά
στηρίγματα με πολυκεντρικούς
μηχανισμούς ρύθμισης κάμψης
0ο – 120ο και έκτασης 0ο – 100ο
με επαύξηση ανά 10ο .
- Τέσσερις αυτοκόλλητοι ιμάντες
που
εφαρμόζουν με Velcro.
- Διατίθεται σε κοινό μέγεθος.

Μεγέθη

Ύψος

Κωδικός

Universal

40 cm

GN/0310
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ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ
ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ “GenuRehab”

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικό για συντηρητική ή θεραπευτική αποθεραπεία σε:
-Κατάγματα μηριαίων και κνημιαίων κονδύλων.
-Ασταθή εξωαρθρικά κατάγματα μηριαίων κονδύλων.
-Υπερκονδύλια-ενδοαρθρικά κατάγματα.
-Κατάγματα κνημιαίου PLATEAU.
-Οστεοχόνδρινα συμπιεστικά κατάγματα κονδύλων.
-Ρήξεις συνδέσμων-τενόντων και τετρακεφάλου.
-Μερική ρήξη συνδέσμων ACL-PCL-LCL-MCL.

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ
ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ “Genurange”
- Κατασκευή από υψηλής
ποιότητας Foam, αεριζόμενο,
αντιεφιδρωτικό, αντιαλλεργικό.
- Πλάγια μεταλλικά στηρίγματα
που εφαρμόζουν στο Foam με
αυτοκόλλητο Velcro για την
- προσαρμογή σε κάθε γόνατο.

To πιο εύκολα ρυθμιζόμενο γωνιόμετρο
για τη ρύθμισης κάμψης-έκτασης.
Ρύθμιση μόνο με ένα κλιπ χωρίς να
απαιτούνται εργαλεία.

- Διαθέτει πλάγια μεταλλικά
στηρίγματα με πολυκεντρικούς
μηχανισμούς ρύθμισης κάμψης
0ο – 120ο και έκτασης 0ο – 100ο
με επαύξηση ανά 5ο .
- Τέσσερις αυτοκόλλητοι ιμάντες
που εφαρμόζουν με Velcro.
- Διατίθεται σε κοινό μέγεθος.

Μεγέθη

Ύψος

Κωδικός

S

50 cm

GN/0510/S

M

55 cm

GN/0510/M

L

60 cm

GN/0510/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικό για συντηρητική ή θεραπευτική αποθεραπεία σε:
-Κατάγματα μηριαίων και κνημιαίων κονδύλων.
-Ασταθή εξωαρθρικά κατάγματα μηριαίων κονδύλων.
-Υπερκονδύλια-ενδοαρθρικά κατάγματα.
-Κατάγματα κνημιαίου PLATEAU.
-Οστεοχόνδρινα συμπιεστικά κατάγματα κονδύλων.
-Ρήξεις συνδέσμων-τενόντων και τετρακεφάλου.
-Μερική ρήξη συνδέσμων ACL-PCL-LCL-MCL.
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ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ
ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ “GenuTec Telescopic”
- Κατασκευή από υψηλής
ποιότητας Foam, αεριζόμενο,
αντιεφιδρωτικό, αντιαλλεργικό.
- Πλάγια μεταλλικά στηρίγματα
που εφαρμόζουν στο Foam με
αυτοκόλλητο Velcro για την
προσαρμογή σε κάθε γόνατο.
- Μπορεί να αφαιρεθεί τμήμα της
κνήμης και του μηρού ώστε να
είναι κατάλληλος για κάθε ύψος
του ασθενή.
- Τηλεσκοπική ρύθμιση.

- Διαθέτει πλάγια μεταλλικά
στηρίγματα με πολυκεντρικούς
μηχανισμούς ρύθμισης κάμψης
-10ο έως 120ο και έκτασης 0ο έως
60ο με επαύξηση ανά 10ο .
- Έξι αυτοκόλλητοι ιμάντες που
εφαρμόζουν με Velcro.
- Διατίθεται σε κοινό μέγεθος.

Μεγέθη

Ύψος

Κωδικός

Universal

49,5-62 cm

GTDL/U

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικό για συντηρητική ή θεραπευτική αποθεραπεία σε:
-Κατάγματα μηριαίων και κνημιαίων κονδύλων.
-Ασταθή εξωαρθρικά κατάγματα μηριαίων κονδύλων.
-Υπερκονδύλια-ενδοαρθρικά κατάγματα.
-Κατάγματα κνημιαίου PLATEAU.
-Οστεοχόνδρινα συμπιεστικά κατάγματα κονδύλων.
-Ρήξεις συνδέσμων-τενόντων και τετρακεφάλου.
-Μερική ρήξη συνδέσμων ACL-PCL-LCL-MCL.

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ
ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ “Genutec Drop-Lock”

Telescopic

- Κατασκευή από υψηλής
ποιότητας Foam, αεριζόμενο,
αντιεφιδρωτικό, αντιαλλεργικό.
- Πλάγια μεταλλικά στηρίγματα
που εφαρμόζουν στο Foam με
αυτοκόλλητο Velcro για την
- προσαρμογή σε κάθε γόνατο.
- Μπορεί να αφαιρεθεί τμήμα της
κνήμης και του μηρού ώστε να
είναι κατάλληλος για κάθε ύψος
του ασθενή.
- Τηλεσκοπική ρύθμιση.

- Διαθέτει πλάγια μεταλλικά
στηρίγματα με πολυκεντρικούς
μηχανισμούς ρύθμισης κάμψης
-10ο έως 120ο και έκτασης -10ο έως
30ο με επαύξηση ανά 10ο .
- Τέσσερις αυτοκόλλητοι ιμάντες
που εφαρμόζουν με Velcro.
- Διατίθεται σε κοινό μέγεθος.

Το γωνιόμετρο μπορεί να κλειδωθεί σε -10˚, 0˚, 10˚, 20˚, 30˚
Μεγέθη

Ύψος

Κωδικός

Universal

49,5-62 cm

TKROMB/U

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικό για συντηρητική ή θεραπευτική αποθεραπεία σε:
-Κατάγματα μηριαίων και κνημιαίων κονδύλων.
-Ασταθή εξωαρθρικά κατάγματα μηριαίων κονδύλων.
-Υπερκονδύλια-ενδοαρθρικά κατάγματα.
-Κατάγματα κνημιαίου PLATEAU.
-Οστεοχόνδρινα συμπιεστικά κατάγματα κονδύλων.
-Ρήξεις συνδέσμων-τενόντων και τετρακεφάλου.
-Μερική ρήξη συνδέσμων ACL-PCL-LCL-MCL.
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- Κατασκευή από υψηλής ποιότητας
εσωτερικό Foam, αεριζόμενο,
αντιεφιδρωτικό, αντιαλλεργικό.
- Πλάγια μεταλλικά στηρίγματα που
εφαρμόζουν στο Foam με
αυτοκόλλητο Velcro για την
προσαρμογή σε κάθε γόνατο.
- Δυνατότητα αυξομείωσης του
μήκους για προσαρμογή σε κάθε
γόνατο.

- Διαθέτει πλάγια μεταλλικά
στηρίγματα με πολυκεντρικούς
μηχανισμούς ρύθμισης κάμψης
0ο – 120ο και έκτασης 0ο – 100ο
με επαύξηση ανά 10ο .
-Έξι αυτοκόλλητοι ιμάντες που
εφαρμόζουν με Velcro.
- Διατίθεται σε κοινό μέγεθος.
- Εύκολη προσαρμογή και άνετη
χρήση.
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ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ
“TeleRom”

To πιο εύκολα ρυθμιζόμενο
γωνιόμετρο για τη
ρύθμισης κάμψης-έκτασης.
Ρύθμιση μόνο με ένα κλιπ
χωρίς να απαιτούνται
εργαλεία.
Αυξομείωση του ύψους του
νάρθηκα, ανάλογα με το
ύψος του ασθενή και τις
ανάγκες των παθήσεων.
Μεγέθη

Ύψος

Κωδικός

Universal

42 cm

TRB

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικό για συντηρητική ή μετεγχειρητική αποθεραπεία σε:
-Κατάγματα μηριαίων και κνημιαίων κονδύλων.
-Ασταθή εξωαρθρικά κατάγματα μηριαίων κονδύλων.
-Υπερκονδύλια-ενδοαρθρικά κατάγματα.
-Οστεοχόνδρινα συμπιεστικά κατάγματα κονδύλων.
-Ρήξεις συνδέσμων-τενόντων και τετρακεφάλου.
-Μερική ρήξη συνδέσμων ACL-PCL-LCL-MCL.
-Κατάγματα κνημιαίου PLATEAU.
-Κατάγματα κνημιαίων ακάνθων.
-Ρήξη τετρακεφάλου.
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΧΙΑΣΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ “Carboflex Αctiv”
- Κατασκευή από ειδικό
θερμοδιαμορφώσιμο ‘’Carboflex’’
και εσωτερική επένδυση από
αφρώδες υλικό.
- Διαθέτει πλάγια μεταλλικά
στηρίγματα αλουμινίου με
πολυκεντρική άρθρωση
ρύθμισης κάμψης 0ο – 120ο και
έκτασης 0 ̊- 120ο με διαβάθμιση
0ο - 45ο - 60ο - 90ο - 120ο .

- Ιμάντες στήριξης που
κλείνουν με αυτοκόλλητο
Velcro.
- Αφρώδες επενδύσεις για
προστασία του δέρματος.
- Εύκολη ρύθμιση του
γωνιόμετρου χωρίς να
απαιτούνται εξαρτήματα
ρύθμισης
- Κλειδώνει σε θέση επιλογής

Μεγέθη

Περιφέρεια
Γόνατος

Κωδικός
Αριστερό

Κωδικός
Δεξί

S

33-39 cm

CFAFK/SL

CFAFK/SR

M

49-48 cm

CFAFK/ML

CFAFK/MR

L

48-57 cm

CFAFK/LL

CFAFK/LR

XL

57-67 cm

CFAFK/XLL

CFAFK/XLR

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για μετεγχειρητική ή συντηρητική χρήση σε:
-Σύγκαμψη του γόνατος.
-Οστεοαρθρίτιδα της άρθρωσης του γόνατος.
-Ρευματοειδής αρθρίτιδα του γόνατος.
-Αρθραλγία.
-Γενική μυϊκή αδυναμία.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΧΙΑΣΤΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ “Every Day”
- Κατασκευή από ειδικό
θερμοδιαμορφώσιμο ‘’KYDEX’’
και εσωτερική επένδυση από
αφρώδες υλικό.
- Διαθέτει πλάγια μεταλλικά
στηρίγματα αλουμινίου με
πολυκεντρική άρθρωση
ρύθμισης κάμψης 0ο – 120ο και
έκτασης 0 ̊- 120ο με διαβάθμιση
0ο -15ο - 30ο - 60ο - 90ο - 120ο .

EveryDay

- Ιμάντες στήριξης που
κλείνουν με αυτοκόλλητο
Velcro.
- Αφρώδες επενδύσεις για
προστασία του δέρματος.
- Εύκολη ρύθμιση του
γωνιόμετρου χωρίς να
απαιτούνται εξαρτήματα
ρύθμισης .
- Κλειδώνει σε θέση επιλογής .

Μεγέθη

Περιφέρεια Γόνατος

Κωδικός

S

35-45 cm

EXCEL/ADV/S

M

45-53 cm

EXCEL/ADV/M

L

53-58 cm

EXCEL/ADV/L

XL

58-69 cm

EXCEL/ADV/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για μετεγχειρητική χρήση σε:
-Ρήξη προσθίου ή οπισθίου χιαστού συνδέσμου(ACL-PCL).
-Ρήξη πλαγίων συνδέσμων (MCL- LCL).
-Ρήξεις τενόντων και τετρακέφαλου.
-Κακώσεις γόνατος και μηνισκοσυρραφές.
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-Σταθεροποιητικοί ιμάντες
στήριξης που κλείνουν με
αυτοκόλλητο Velcro, μέσω
μεταλλικών μηχανισμών.
-Αφρώδεις πλάγια μαξιλαράκια.
-Εύκολη ρύθμιση του
γωνιόμετρου
χωρίς να απαιτούνται
εξαρτήματα ρύθμισης
-Κλειδώνει σε θέση επιλογής.
-Εύκολη χρήση και άνετη
εφαρμογή.

-Κατασκευή από κράμα
αλουμινίου πολύ ελαφρού
βάρους.
-Εσωτερικές επενδύσεις από
αφρώδες υλικό .
-Διαθέτει πλάγιους
πολυκεντρικούς μηχανισμούς
με ρύθμιση κάμψης- έκτασης
με ειδικά μεταλλικά σφηνάκια.
-Κάμψη: 0 ̊ , 15 ̊, 30 ̊, 60 ̊, 90 ̊,
120 ̊ .
-Έκταση: 0 ̊ , 15 ̊, 30 ̊, 60 ̊, 90 ̊,
120 ̊ .

Μέτρηση μεγέθους: 15cm πάνω
από την επιγονατίδα

Μεγέθη

Περιφέρεια
Μηρού

Αριστερό
Kωδικός

Δεξί
Κωδικός

S

39-47 cm

Μ9445/SL

Μ9445/SR

M

47-53 cm

Μ9445/ML

Μ9445/MR

L

53-60 cm

Μ9445/LL

Μ9445/LR

XL

60-67 cm

Μ9445/LL

Μ9445/LR

XXL

67-75 cm

Μ9445/LL

Μ9445/LR
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΧΙΑΣΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ “Plus Point II”

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για προεγχειρητική και μετεγχειρητική χρήση σε:
-Ρήξη προσθίου ή οπισθίου χιαστού συνδέσμου(ACL-PCL).
-Ρήξη πλαγίων συνδέσμων (MCL- LCL).
-Ρήξεις τενόντων και τετρακέφαλου.
-Κακώσεις και μηνισκοσυρραφές.
- Αστάθεια γόνατος.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΧΙΑΣΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ “Genutec”

NEW
Genutec

-Κατασκευή από κράμα
αλουμινίου πολύ ελαφρού
βάρους.
-Εσωτερικές επενδύσεις από
αφρώδες υλικό .
-Διαθέτει πλάγιους
πολυκεντρικούς μηχανισμούς
με ρύθμιση κάμψης- έκτασης
με ειδικά μεταλλικά πυράκια.
-Κάμψη: 0 ̊ , 15 ̊, 30 ̊, 60 ̊, 90 ̊,
120 ̊ .
-Έκταση: 0 ̊ , 15 ̊, 30 ̊, 60 ̊, 90 ̊,
120 ̊ .

-Σταθεροποιητικοί ιμάντες
στήριξης που κλείνουν με
αυτοκόλλητο Velcro, μέσω
μεταλλικών μηχανισμών.
-Αφρώδεις πλάγια μαξιλαράκια.
-Εύκολη ρύθμιση του
γωνιόμετρου
χωρίς να απαιτούνται
εξαρτήματα ρύθμισης.
-Κλειδώνει σε θέση επιλογής.
-Εύκολη χρήση και άνετη
εφαρμογή.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Μηρού

Περιφέρεια
Κνήμης

Αριστερό
Kωδικός

Δεξί
Κωδικός

S

38-46 cm

28-36 cm

NT/01/GT/SL

NT/01/GT/SR

M

44-55 cm

34-42 cm

NT/01/GT/ML

NT/01/GT/MR

L

52-62 cm

40-48 cm

NT/01/GT/LL

NT/01/GT/LR

XL

60-70 cm

46-54 cm

NT/01/GT/XLL

NT/01/GT/XLR

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για προεγχειρητική και μετεγχειρητική χρήση σε:
-Ρήξη προσθίου ή οπισθίου χιαστού συνδέσμου(ACL-PCL).
-Ρήξη πλαγίων συνδέσμων (MCL- LCL).
-Ρήξεις τενόντων και τετρακέφαλου.
-Κακώσεις και μηνισκοσυρραφές.
- Αστάθεια γόνατος.
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ΟΣΦΥΟΜΗΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΙΣΧΙΟΥ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ “HIP”
- Κατασκευή από θερμοδιαμορφώσιμο
πολυπροπυλένιο.
- Εσωτερική επένδυση από αφρώδες
ύφασμα.
- Μπανέλα αλουμινίου διαμορφώσιμη
για θέση απαγωγής.
- Διαθέτει επεκτάσεις στο τμήμα της
εσωτερικής και εξωτερικής
επιφάνειας του γόνατος
περιορίζοντας τις στροφικές κινήσεις
του γόνατος.
- Οπίσθια ρύθμιση στο τμήμα της
οσφύος για άριστη εφαρμογή.

- Πολυκεντρικός μηχανισμός
- Εύκολη ρύθμιση της κάμψης
και απαγωγής του ισχίου.
- Μηχανισμός ρύθμισης κάμψης
έκτασης από 0ο – 120ο με επαύξηση ανά 15ο και απαγωγικής
κίνησης ανά 7,5ο .
- Κλείδωμα σε θέση επιλογής
κάμψη-έκταση-απαγωγή.
- Διαθέτει πρόσθιο κλείσιμο με
δύο ιμάντες αυξομείωσης που
κλείνουν με πλαστικούς μηχανισμούς.

.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Οσφύος

Περιφέρεια
Μηρού

Αριστερό
Κωδικός

Δεξί
Κωδικός

S

60-90 cm

40-47 cm

HIP/SL

HIP/SR

M

82-110 cm

45-53 cm

HIP/ML

HIP/MR

L

104-135 cm

51-60 cm

HIP/LL

HIP/LR

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικό για εξάρθρημα ισχίου μετά από ολική ή ημιολική αρθροπλαστική ισχίου.
-Κάταγμα της άρθρωσης του ισχίου που δεν μπορεί να χειρουργηθεί.
-Απαρεκτόπιστα κατάγματα μείζονος και ελάσσονος τροχαντήρα.
-Πρόληψη εξαρθρήματος ισχίου μετά από ‘’REVISION’’ του ισχίου.
-Σταθερό κάταγμα μηριαίου αυχένα.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση μετά από ενδομυελική ήλωση του ισχίου.

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΙΩΝ
- Κατασκευή από αφρώδες
υλικό υψηλής ποιότητας και
αντοχής.
- Αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό.
- Διαθέτει τέσσερις
αυτοκόλλητους ιμάντες που
κλείνουν με Velcro.

- Τριγωνικό σχήμα που παρέχει
συγκεκριμένου εύρους απαγωγή του ισχίου.
- Κοινό μέγεθος που εφαρμόζεται σε κάθε ασθενή.
- Μπορεί να πλυθεί.
- Εύκολη εφαρμογή και χρήση

Μέγεθος

Χρώμα

Κωδικός

Κοινό

Μπλε

ORC/2520/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την αποθεραπεία ύστερα από ολική αρθροπλαστική ισχίου, ημιαρθροπλαστική ισχίου,
εσωτερική οστεοσύνθεση.
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NEW
Design

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
‘’AirGel’’
- Κατασκευή από πλαστικό
προσαρμόσιμο υλικό
- Εσωτερικό προσθαφαιρούμενο
επίθεμα από ‘’gel’’ και αέρα
κατάλληλο για κρυοθεραπεία της
ποδοκνημικής.
- Αυτοκόλλητη πελματιαία
ρυθμιζόμενη υποδοχή.

- Επιτρέπει μόνο την έκταση και
κάμψη της ποδοκνημικής ενώ
αποτρέπει την στροφική κίνηση.
- Άνετη εφαρμογή εντός κάθε
είδους υποδήματος.
- Εύκολη και άνετη χρήση στην
εργασία, βάδιση, άθληση.

Μέγεθος

Δεξί – Αριστερό

Κωδικός

Universal

Κοινό

AGAGSB/S

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για αποκατάσταση σε:
-Διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής.
-Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων.
-Αποθεραπεία σε κατάγματα σφυρών, αστραγάλου μετά την αφαίρεση γύψου.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.

NEW
Design

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
‘’AirCast’’
- Κατασκευή από πλαστικό
προσαρμόσιμο υλικό
- Εσωτερικό προσθαφαιρούμενο
επίθεμα αεροθαλάμου.
- Φέρει εδικό σωλήνα για την
εισαγωγή και εξαγωγή του αέρα.
- Αυτοκόλλητη πελματιαία
ρυθμιζόμενη υποδοχή.
- Διαθέτει δυο αυτοκόλλητους
ιμάντες στήριξης και έναν
πελματιαίο ιμάντα.

- Επιτρέπει μόνο την έκταση και
κάμψη της ποδοκνημικής ενώ
αποτρέπει την στροφική κίνηση.
- Άνετη εφαρμογή εντός κάθε
είδους υποδήματος.
- Εύκολη και άνετη χρήση στην
εργασία, βάδιση, άθληση.

Μέγεθος

Αριστερό Κωδικός

Κωδικός Δεξί

Universal

AGISB/L

AGISB/R

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για αποκατάσταση σε:
-Διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής.
-Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων.
-Αποθεραπεία σε κατάγματα σφυρών, αστραγάλου μετά την αφαίρεση γύψου.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταση.
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- Κατασκευή από πλεκτό ύφασμα
υψηλής ποιότητας και εσωτερική
επένδυση αντιαλλεργική,
αντιεφιδρωτική.
- Πρόσθετα επιθέματα σιλικόνης
που αγκαλιάζουν τα οστά των
σφυρών και προστατεύουν τους
συνδέσμους και τους τένοντες.

- Η συνεχόμενη συμπίεση αυξάνει
την αιμάτωση μέσω της
συνεχούς μάλαξης και επιταχύνει
την απορρόφηση αιματωμάτων
οιδημάτων και φλεγμονών.
- Ιδανική κατά την εργασία,
άθληση και βάδιση.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Σφυρών

Χρώμα

Κωδικός

S

16-21 cm

Μαύρο

CAGS/S

M

21-26 cm

Μαύρο

CAGS/M

L

26-31 cm

Μαύρο

CAGS/L

XL

31-37 cm

Μαύρο

CAGS/XL

Ankle Braces & Support

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΣΤΑ ΣΦΥΡΑ ‘’Comfort Silicon Ankle’’

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για θεραπευτική - συντηρητική αποκατάσταση σε:
-Διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής.
-Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων.
-Αρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, εκφυλιστικές παθήσεις της ποδοκνημικής.
-Μετεγχειρητική – θεραπευτική αποκατάσταση.

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕ
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ‘’Achilles’’
- Κατασκευή από ελαστικό
υλικό υψηλής ποιότητας.
- Αεριζόμενη, αντιαλλεργική,
αντιεφιδρωτική.
- Εύκολη και άνετη χρήση
στην εργασία, βάδιση και
άθληση.
- Διαθέτει επίθεμα σιλικόνης
θέση του αχίλλειου τένοντα.

- Προκαλεί βαθμιαία συμπίεση στα
μαλακά μόρια και στους ιστούς
αυξάνοντας την αιματική ροή.
- Εύκολο πλύσιμο.
- Ανοιχτή πτέρνα.
- Εφαρμόζεται άνετα εντός κάθε
υποδήματος.

Μεγέθη

Περιφέρεια Σφυρών

Κωδικός

Universal

19-27 cm

FMPTP

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για θεραπευτική - συντηρητική αποκατάσταση σε:
-Μερική ρήξη αχίλλειου τένοντα.
-Τενοντίτιδες αχίλλειου τένοντα χρόνιας και οξείας μορφής.
-Μετεγχειρητικούς ερεθισμούς και άλγος του αχίλλειου τένοντα.

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ
ΣΠΙΡΑΛ & ΟΚΤΩΕΙΔΗ ΕΠΙΔΕΣΗ ‘’Deluxe’’
- Κατασκευή από ελαστικό υλικό
αεριζόμενο, αντιαλλεργικό,
αντιεφιδρωτικό.
- Εύκολη και άνετη χρήση στην
εργασία, βάδιση, άθληση.
- Διαθέτει πλαϊνές πλαστικές μπανέλες
που αυξάνουν τη σταθερότητα.
- Πρόσθιο κλείσιμο με δέστρες.

- Επιτρέπει μόνο την έκταση
και κάμψη σε μικρό βαθμό
της ποδοκνημικής ενώ
αποτρέπει την στροφική
κίνηση τελείως.
- Εφαρμόζεται εντός κάθε
υποδήματος.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Σφυρών

Κωδικός

S

19-21 cm

BMDAB/S

M

21-23 cm

BMDAB/M

L

23-25 cm

BMDAB/L

XL

25-27 cm

BMDAB/XL

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ
ΙΜΑΝΤΑ ΟΚΤΩΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΕΣΗΣ ‘’Stabilised’
- Κατασκευή από ελαστικό υλικό
αεριζόμενο, αντιαλλεργικό,
αντιεφιδρωτικό.
- Εύκολη και άνετη χρήση στην
εργασία, βάδιση, άθληση.
- Διαθέτει ιμάντα οκτωειδούς
επίδεσης που αυξάνουν τη
σταθερότητα.

- Επιτρέπει μόνο την έκταση και
κάμψη της ποδοκνημικής ενώ
αποτρέπει την στροφική
κίνηση.
- Εφαρμόζεται εντός κάθε
υποδήματος.
- Ανοικτή πτέρνα.

Μεγέθη

Περιφέρεια
Σφυρών

Κωδικός

S

19-21 cm

BMSAB/S

M

21-23 cm

BMSAB/M

L

23-25 cm

BMSAB/L

XL

25-27 cm

BMSAB/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για θεραπευτική - συντηρητική αποκατάσταση σε:
-Διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής.
-Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων.

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ
ΣΠΙΡΑΛ ‘’McDavid ’
- Κατασκευή από ελαστικό υλικό
Lycra -Nylon αεριζόμενο,
αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό.
- Διαθέτει πλαϊνές σπειροειδής
μπανέλες που αυξάνουν τη
σταθερότητα.
- Πρόσθιο κλείσιμο με δέστρες.

- Επιτρέπει μόνο την έκταση και
κάμψη της ποδοκνημικής ενώ
αποτρέπει την στροφική
κίνηση.
- Εφαρμόζεται εντός κάθε
υποδήματος.

Μεγέθη

Μέγεθος Υποδήματος

Κωδικός

S

Νο 38-40

MCD/S

M

Νο 41-43

MCD/M

L

Νο 44-46

MCD/L

XL

Πάνω από 46

MCD/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για θεραπευτική - συντηρητική αποκατάσταση σε:
-Διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής.
-Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων.
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- Κατασκευή από Neoprene
αεριζόμενο, αντιαλλεργικό,
αντιεφιδρωτικό.
- Εύκολη και άνετη χρήση στην
εργασία, βάδιση, άθληση.
- Πλαϊνό φερμουάρ.
- Ιμάντας οκτωειδούς επίδεσης.

- Επιτρέπει μόνο την έκταση
και κάμψη της ποδοκνημικής
ενώ αποτρέπει την στροφική
κίνηση.
- Εφαρμόζεται εντός κάθε
υποδήματος.
- Μπορεί να πλυθεί.

Μεγέθη

Μέγεθος Υποδήματος

Κωδικός

S

Νο 35,5-38

LAB/S

M

Νο 38-40

LAB/M

L

Νο 40-43

LAB/L

Ankle Braces & Support

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ NEOPRENE ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ‘’Lincoln’’

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για θεραπευτική - συντηρητική αποκατάσταση σε:
-Διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής.
-Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων.

KΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ & GEL
‘’Cryo Ankle’’
-Κατασκευή υλικά υψηλής
ποιότητας.
-Εφαρμόζονται εύκολα σε κάθε
ασθενή.
-Αποτελείται από τέσσερα
στρώματα.
-Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ύστερα από λίγα λεπτά στην
κατάψυξη.

-Φέρει ένα στρώμα αέρος, ένα
στρώμα με ειδικό gel, ένα
στρώμα για ψύξη, επένδυση από
ύφασμα υψηλής ποιότητας.
-Φέρει ειδικό πουάρ για αύξηση της
συμπίεσης.
-Μπορούν να πλυθούν.

Μέγεθος

Κωδικός

Universal

CRYO/A

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: -Ιδανικό για χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συστηματική κρυοθεραπεία.
-Μετεγχειρητικά σε αρθροσκόπηση ΠΔΚ και κάθε χειρουργική επέμβαση που απαιτεί κρυοθεραπεία.

ΕΠΙΣΤΡΑΓΑΛΙΔΑ NΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ‘’NeuroLift’’
- Κατασκευή από ύφασμα υψηλής
ποιότητας και εσωτερική επένδυση
αντιαλλεργική, αντιεφιδρωτική.
- Πολλαπλοί εξωτερικοί
αυτοκόλλητοι ιμάντες, που
σταθεροποιούν τον άκρο πόδα και
περιορίζουν την ΡαιβότηταΒλαισότητα αυτού.
- Βελτιώνει την ιπποποειδή βάδιση.
- Κατάλληλη για νευρολογικές
παθήσεις που επηρεάζουν την
βάδιση.

NeuroLift

Drop-Foot

-Η συνεχόμενη συμπίεση
αυξάνει την αιμάτωση μέσω
της συνεχούς μάλαξης και
επιταχύνει την απορρόφηση
αιματωμάτων οιδημάτων και
φλεγμονών.
- Ιδανική κατά την εργασία,
άθληση και βάδιση.

Μεγέθη

Περιφέρεια Σφυρών

Κωδικός

Κωδικός

ΧS

Έως 19 cm

NLO/XSL

NLO/XSR

S

19-21 cm

NLO/SL

NLO/SR

M

21-23 cm

NLO/ML

NLO/MR

L

23-25 cm

NLO/LL

NLO/LR

XL

25-27 cm

NLO/XLL

NLO/XLR

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για την σταθεροποίηση της βάδισης σε πάσχοντες από σπαστική παράλυση άκρου ποδός.
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΕΣΩ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ‘’Swedish AFO’’
- Κατασκευή από θερμοπλαστικό
διαμορφώσιμο υλικό.
- Διαθέτει ιμάντα στήριξης με
μαλακή επένδυση στην περιοχή
του γαστροκνημίου καθώς και
στην περιοχή των σφυρών.
- Διατίθεται και σε ¾.

3/4
PLS

- Ελαφρού βάρους.
- Ανοιχτή πτέρνα.
- Εφαρμόζει σε κάθε
υπόδημα κόβοντας το με
ένα ψαλίδι.
- Εύκολη και άνετη εφαρμογή
για καθημερινή χρήση.

Μεγέθη

Μέγεθος
Υπ/τος

Αριστερό
Κωδικός

Δεξί
Κωδικός

S

Νο 35-37

SAFO/SL

SAFO/SR

M

Νο 37-39

SAFO/ML

SAFO/MR

L

Νο 39-41

SAFO/ML

SAFO/LR

XL

Νο 41-46

SAFO/XLL

SAFO/XLR

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό στην χαλαρή πάρεση, παράλυση όπου υπάρχει πτώση ποδοκνημικής για να σταθεροποιεί
την βάδιση του ασθενή.
-Στο ιπποειδές σπαστικό βάδισμα λόγω κεντρικής ή περιφερειακής παράλυσης.
-Εύκαμπτη βλαισοπλατυποδία ή ραιβοκοιλοποδία.

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ‘’Toe Up’’
- Κατασκευή από υφασμάτινο
υλικό.
- Διαθέτει αυτοκόλλητους
συνδέσμους .
- Ιμάντας ρύθμισης της ιπποποδίας.

- Ελαφρού βάρους.
- Εφαρμόζει σε κάθε
υπόδημα.
- Εύκολη και άνετη εφαρμογή
για καθημερινή χρήση.

Μεγέθη

Δεξί

Universal

JTU/10

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό στην πάρεση της ποδοκνημικής.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ
‘’Night Splint’’
- Κατασκευή από άκαμπτο πλαστικό υλικό, υψηλής ποιότητας.
- Εσωτερική επένδυση από
αεριζόμενο, αντιαλλεργικό,
αντιεφιδρωτικό Foam.
- Δυο πλάγιοι ιμάντες ρύθμισης
κάμψης-έκτασης στη θέση
επιλογής προς ανάπαυση της
ποδοκνημικής.
Μεγέθη

- Διαθέτει τρεις αυτοκόλλητους
ιμάντες στήριξης με προστατευτικό μαξιλαράκι.
- Ειδικό σφηνοειδές μαξιλαράκι από
αφρώδες υλικό για να κρατά τα
δάχτυλα σε έκταση.
- Ιδανικό για ανάπαυση της
ποδοκνημικής κατά τις νυχτερινές
ώρες.

Μέγεθος υποδήματος

Κωδικός

S

Έως 39

UFO/S

M

40-43

UFOM

L

Πάνω από 44

UFO/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για ηρεμία της ποδοκνημικής ύστερα από περιπτώσεις:
-Πάρεσης, παράλυσης περονιαίου νεύρου.
-Χαλαρής σπαστικής ιπποποδίας.
-Εγκεφαλικής παράλυσης.
-Κεντρικής ή περιφερειακής παράλυσης.
-Μετεγχειρητική αποκατάσταη.
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- Κατασκευή από θερμοπλαστικό
υλικό ελαφρού βάρους.
- Εσωτερική και εξωτερική
επένδυση από αφρώδες υλικό,
αεριζόμενο, αντιαλλεργικό,
αντιεφιδρωτικό.
- Διαθέτει τρεις αυτοκόλλητους
ιμάντες στήριξης στην περιοχή
της κνήμης, των σφυρών και
στην περιοχή των μεταταρσίων.
- Αεροθάλαμοι πλαϊνοί.

- Πλάγιες άκαμπτες πλαστικές
μπανέλες.
- Πέλμα ανατομικής σχεδίασης
που απορρόφα τους κραδασμούς
‘’ROCKER BOTTOM’’ και προσομοιώνει τις κινήσεις της ποδοκνημικής με την φυσιολογική
βάδιση.
- Ακινητοποιεί πλήρως την
ποδοκνημική.

Μεγέθη

Μέγεθος υποδήματος

Κωδικός

S

Νο 37-40

AGWL/S

M

Νο 40-43

AGWL/M

L

Νο 43-46

AGWL/L

XL

Πάνω από No 47

AGWL/SXL
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ME ΑΕΡΑ ‘’AirGuard Walker’’

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για Θεραπευτική - συντηρητική αποκατάσταση σε:
-Σταθερά Κατάγματα μεταταρσίων.
-Σταθερό κάταγμα βάσης 5ου μεταταρσίου.
-Κατάγματα μεσοφαλλαγγικών αρθρώσεων.
-Κατάγματα μεσοφαλλαγγικών αρθρώσεων.
-Ρήξεις πλαγίων συνδέσμων και τενόντων.
-Πολλαπλά μεσοφαλλαγγικά εξαρθρήματα.
-Μετεγχειρητική χρήση σε οστά των μεταταρσίων.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ‘’Pro Walker’’
- Κατασκευή από θερμοπλαστικό
υλικό ελαφρού βάρους.
- Εσωτερική και εξωτερική
επένδυση από αφρώδες υλικό,
αεριζόμενο, αντιαλλεργικό,
αντιεφιδρωτικό.
- Διαθέτει τρεις αυτοκόλλητους
ιμάντες στήριξης στην περιοχή
της κνήμης, των σφυρών και
στην περιοχή των μεταταρσίων.

Rocker
Bottom
insole

- Πλάγιες άκαμπτες πλαστικές
μπανέλες.
- Πέλμα ανατομικής σχεδίασης
που απορρόφα τους κραδασμούς
‘’ROCKER BOTTOM’’ και προσομοιώνει τις κινήσεις της ποδοκνημικής με την φυσιολογική
βάδιση.
- Ακινητοποιεί πλήρως την
ποδοκνημική.

Μεγέθη

Μέγεθος
υποδήματος

Κωδικός

S

Νο 35-37

JWSA/S

M

Νο 38-41

JWSA/M

L

Νο 42-46

JWSA/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για Θεραπευτική - συντηρητική αποκατάσταση σε:
-Σταθερά Κατάγματα μεταταρσίων.
-Σταθερό κάταγμα βάσης 5ου μεταταρσίου.
-Κατάγματα μεσοφαλλαγγικών αρθρώσεων.
-Κατάγματα μεσοφαλλαγγικών αρθρώσεων.
-Ρήξεις πλαγίων συνδέσμων και τενόντων.
-Πολλαπλά μεσοφαλλαγγικά εξαρθρήματα.
-Μετεγχειρητική χρήση σε οστά των μεταταρσίων.

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ‘’Air Shield’’
- Κατασκευή από πλαστικό υλικό
ελαφρού βάρους.
- Διαθέτει τρεις αυτοκόλλητους
ιμάντες στήριξης στην περιοχή
της κνήμης και δυο στην
περιοχή των μεταταρσίων.
- Οπίσθια και πρόσθια πλαστική
πελότα για αυξημένη ενίσχυση.

DUAL
AIRBAGS

-Εσωτερικό Foam με δυνατότητα
εισαγωγής αέρα με πουάρ.
- Πέλμα ανατομικής σχεδίασης
που απορρόφα τους κραδασμούς
‘’ROCKER BOTTOM’’ και προσομοιώνει τις κινήσεις της ποδοκνημικής
με την φυσιολογική βάδιση.
- Ακινητοποιεί πλήρως την
ποδοκνημική.

Μεγέθη

Μέγεθος
υποδήματος

Δεξί
Αριστερό

Κωδικός

S

Νο 34-37

Κοινό

JWA/S

M

Νο 37-40

Κοινό

JWA/M

L

Νο 41-44

Κοινό

JWA/L

XL

Πάνω από No 44

Κοινό

JWA/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για Θεραπευτική - συντηρητική αποκατάσταση σε:
-Κατάγματα σφυρών ποδοκνημικής, ταρσού και μεταταρσίου.
-Κατάγματα κνήμης και περόνης.
-Εξαρθρήματα σφυρών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ βαθμού.
-Σταθερό κάταγμα σκαφοειδούς και σφηνοειδών οστών.
-Ρήξη κνημοπερονιαίου συνδέσμου.
-Χειρουργημένο κάταγμα πτέρνης.
-Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΕΡΑ ‘’AirGuard Walker’’
- Κατασκευή από πλαστικό υλικό
- Πλάγιες άκαμπτες πλαστικές
ελαφρού βάρους.
μπανέλες.
- Πέλμα ανατομικής σχεδίασης
- Εσωτερική και εξωτερική
επένδυση από αφρώδες υλικό,
που απορρόφα τους κραδασμούς
αεριζόμενο, αντιαλλεργικό,
‘’ROCKER BOTTOM’’ και προσομοιώαντιεφιδρωτικό.
νει τις κινήσεις της ποδοκνημικής
- Διαθέτει δυο αυτοκόλλητους
με την φυσιολογική βάδιση.
- Ακινητοποιεί πλήρως την
ιμάντες στήριξης στην περιοχή
της κνήμης και δυο στην
ποδοκνημική.
περιοχή των μεταταρσίων. Πρόσθετα μαξιλαράκια αχίλλειου
Μεγέθη

Αριστερό

Δεξί

Universal

WAHPS/L

WAHPS/R

Μεγέθη

Μέγεθος υποδήματος

Κωδικός

S

Νο 37-40

AGW/S

M

Νο 40-43

AGW/M

L

Νο 43-46

AGW/L

XL

Πάνω από No 47

AGW/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για Θεραπευτική - συντηρητική αποκατάσταση σε:
-Κατάγματα σφυρών ποδοκνημικής, ταρσού και μεταταρσίου.
-Κατάγματα κνήμης και περόνης.
-Εξαρθρήματα σφυρών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ βαθμού.
-Σταθερό κάταγμα σκαφοειδούς και σφηνοειδών οστών.
-Ρήξη κνημοπερονιαίου συνδέσμου.
- Χειρουργημένο κάταγμα πτέρνης.
-Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων.
-Ρήξη αχίλλειου τένοντα.
-Ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου, έσω δελτοειδούς συνδέσμου.
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Διατίθεται και σε κοντό 11’’

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ME ΑΕΡΑ ‘’AirStride Walker’’
- Κατασκευή από πλαστικό
υλικό ελαφρού βάρους.
- Διαθέτει τρεις αυτοκόλλητους
ιμάντες στήριξης στην περιοχή
της κνήμης και δυο στην
περιοχή των μεταταρσίων.
- Οπίσθια και πρόσθια πλαστική
πελότα για αυξημένη ενίσχυση.

-Εσωτερικό Foam με δυνατότητα
εισαγωγής αέρα με πουάρ.
- Πέλμα ανατομικής σχεδίασης
που απορρόφα τους κραδασμούς
‘’ROCKER BOTTOM’’ και προσομοιώνει τις κινήσεις της ποδοκνημικής
με την φυσιολογική βάδιση.
- Ακινητοποιεί πλήρως την
ποδοκνημική.

Μεγέθη

Μέγεθος
υποδήματος

Κωδικός
Short 11’’

Κωδικός
Long 17’’

S

Νο 37-40

ASW11/S

ASW17/S

M

Νο 40-43

ASW11/M

ASW17/M

L

Νο 43-46

ASW11/L

ASW17/L

XL

Πάνω από No 47

ASW11/XL

ASW17/XL

Ankle Braces & Support

DUAL
AIRBAGS

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για Θεραπευτική - συντηρητική αποκατάσταση σε:
-Κατάγματα σφυρών ποδοκνημικής, ταρσού και μεταταρσίου.
-Κατάγματα κνήμης και περόνης.
-Εξαρθρήματα σφυρών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ βαθμού.
-Σταθερό κάταγμα σκαφοειδούς και σφηνοειδών οστών.
-Ρήξη κνημοπερονιαίου συνδέσμου.
-Χειρουργημένο κάταγμα πτέρνης.
-Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ME ΑΕΡΑ ‘’ProAir Walker’’

DUAL
AIRBAGS

- Κατασκευή από πλαστικό υλικό
ελαφρού βάρους.
- Διαθέτει τρεις αυτοκόλλητους
ιμάντες στήριξης στην περιοχή
της κνήμης και δυο στην
περιοχή των μεταταρσίων.
- Οπίσθια και πρόσθια πλαστική
πελότα για αυξημένη ενίσχυση.

-Εσωτερικό Foam με δυνατότητα
εισαγωγής αέρα με πουάρ.
- Πέλμα ανατομικής σχεδίασης
που απορρόφα τους κραδασμούς
‘’ROCKER BOTTOM’’ και προσομοιώνει τις κινήσεις της ποδοκνημικής
με την φυσιολογική βάδιση.

Πρόσθετα μαξιλαράκια αχίλλειου
Μεγέθη

Αριστερό

Δεξί

Universal

WAHPS/L

WAHPS/R

Μεγέθη

Μέγεθος υποδήματος

Κωδικός

S

Νο 37-40

PAW17/S

M

Νο 40-43

PAW17/M

L

Νο 43-46

PAW17/L

XL

Πάνω από No 47

PAW17/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για Θεραπευτική - συντηρητική αποκατάσταση σε:
-Κατάγματα σφυρών ποδοκνημικής, ταρσού και μεταταρσίου.
-Κατάγματα κνήμης και περόνης.
-Εξαρθρήματα σφυρών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ βαθμού.
-Σταθερό κάταγμα σκαφοειδούς και σφηνοειδών οστών.
-Ρήξη κνημοπερονιαίου συνδέσμου.
- Χειρουργημένο κάταγμα πτέρνης.
-Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων.
-Ρήξη αχίλλειου τένοντα.
-Ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου, έσω δελτοειδούς συνδέσμου.

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ‘’Fixed Walker’’
-Κατασκευή από πλαστικό υλικό
ελαφρού βάρους.
-Εσωτερική και εξωτερική
επένδυση από αφρώδες υλικό,
αεριζόμενο, αντιαλλεργικό,
αντιεφιδρωτικό.
-Διαθέτει τρεις αυτοκόλλητους
ιμάντες στήριξης στην περιοχή
της κνήμης και δυο στην
περιοχή των μεταταρσίων.

-Πλάγιες εύκαμπτες μεταλλικές
μπανέλες.
-Πέλμα ανατομικής σχεδίασης
που απορρόφα τους κραδασμούς
‘’ROCKER BOTTOM’’ και προσομοιώνει τις κινήσεις της ποδοκνημικής
με την φυσιολογική βάδιση.
-Ακινητοποιεί πλήρως την
ποδοκνημική.

Μεγέθη

Μέγεθος
υποδήματος

Κωδικός
Short 11’’

Κωδικός
Long 17’’

S

Νο 37-40

FW11/S

FW17/S

M

Νο 41-45

FW11/M

FW17/M

L

Νο 45-48

FW11/L

FW17/L

XL

Πάνω από 48

FW11/XL

FW17/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για Θεραπευτική - συντηρητική αποκατάσταση σε:
-Κατάγματα σφυρών ποδοκνημικής, ταρσού και μεταταρσίου.
-Κατάγματα κνήμης και περόνης.
-Εξαρθρήματα σφυρών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ βαθμού.
-Σταθερό κάταγμα σκαφοειδούς και σφηνοειδών οστών.
-Ρήξη κνημοπερονιαίου συνδέσμου.
-Χειρουργημένο κάταγμα πτέρνης.
-Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ ‘’ROM Walker’’
- Κατασκευή από πλαστικό
υλικό ελαφρού βάρους
-Εσωτερική και εξωτερική
επένδυση από αφρώδες υλικό,
αεριζόμενο, αντιαλλεργικό,
αντιεφιδρωτικό.
- Διαθέτει τρεις αυτοκόλλητους
ιμάντες στήριξης στην περιοχή
της κνήμης και δυο στην
περιοχή των μεταταρσίων.
- Πολυκεντρικός μηχανισμός
ρύθμισης κάμψης-έκτασης
0°-45° με επαύξηση ανά 7,5°.

- Πλάγιες εύκαμπτες μεταλλικές
μπανέλες.
- Πέλμα ανατομικής σχεδίασης
που απορρόφα τους κραδασμούς
‘’ROCKERBOTTOM’’ και προσομοιώνει τις κινήσεις της ποδοκνημικής
με την φυσιολογική βάδιση.
- Ακινητοποιεί πλήρως την ποδοκνημική.
- Εύκολη ρύθμιση χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία.

Μεγέθη

Μέγεθος υποδήματος

Κωδικός

S

Νο 37-40

ROMW17/S

M

Νο 41-45

ROMW17/M

L

Νο 45-48

ROMW17/L

XL

Πάνω από 48

ROMW17/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για Θεραπευτική - συντηρητική αποκατάσταση σε:
-Κατάγματα σφυρών ποδοκνημικής, ταρσού και μεταταρσίου.
-Κατάγματα κνήμης και περόνης.
-Εξαρθρήματα σφυρών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ βαθμού.
-Σταθερό κάταγμα σκαφοειδούς και σφηνοειδών οστών.
-Ρήξη κνημοπερονιαίου συνδέσμου.
- Χειρουργημένο κάταγμα πτέρνης.
-Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων.
-Ρήξη αχίλλειου τένοντα.
-Ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου, έσω δελτοειδούς συνδέσμου.
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-Κατασκευή από πλαστικό
υλικό ελαφρού βάρους.
-Εσωτερική και εξωτερική
επένδυση από αφρώδες υλικό,
αεριζόμενο, αντιαλλεργικό,
αντιεφιδρωτικό.
-Διαθέτει τρεις αυτοκόλλητους
ιμάντες στήριξης στην περιοχή
της κνήμης και δυο στην
περιοχή των μεταταρσίων.

DUAL
AIRBAGS

-Πλάγιες εύκαμπτες μεταλλικές
μπανέλες.
-Πέλμα ανατομικής σχεδίασης
που απορρόφα τους κραδασμούς
‘’ROCKER BOTTOM’’ και προσομοιώνει τις κινήσεις της ποδοκνημικής
με την φυσιολογική βάδιση.
-Ακινητοποιεί πλήρως την
ποδοκνημική.

Μεγέθη

Μέγεθος
υποδήματος

Κωδικός
Short 11’’

Κωδικός
Long 17’’

S

Νο 37-40

FWA11/S

FWA17/S

M

Νο 41-45

FWA11/M

FWA17/M

L

Νο 45-48

FWA11/L

FWA17/L

XL

Πάνω από 48

FWA11/XL

FWA17/XL

Ankle Braces & Support

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ‘’Air Fixed Walker’’

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για Θεραπευτική - συντηρητική αποκατάσταση σε:
-Κατάγματα σφυρών ποδοκνημικής, ταρσού και μεταταρσίου.
-Κατάγματα κνήμης και περόνης.
-Εξαρθρήματα σφυρών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ βαθμού.
-Σταθερό κάταγμα σκαφοειδούς και σφηνοειδών οστών.
-Ρήξη κνημοπερονιαίου συνδέσμου.
-Χειρουργημένο κάταγμα πτέρνης.
-Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ ‘’Air ROM Walker’’
- Κατασκευή από πλαστικό
υλικό ελαφρού βάρους
-Εσωτερική και εξωτερική
επένδυση από αφρώδες υλικό,
αεριζόμενο, αντιαλλεργικό,
αντιεφιδρωτικό.
- Διαθέτει τρεις αυτοκόλλητους
ιμάντες στήριξης στην περιοχή
της κνήμης και δυο στην
περιοχή των μεταταρσίων.
- Πολυκεντρικός μηχανισμός
ρύθμισης κάμψης-έκτασης
0°-45° με επαύξηση ανά 7,5°.

DUAL
AIRBAGS

- Πλάγιες εύκαμπτες μεταλλικές
μπανέλες.
- Πέλμα ανατομικής σχεδίασης
που απορρόφα τους κραδασμούς
‘’ROCKERBOTTOM’’και προσομοιώνει τις κινήσεις της ποδοκνημικής
με την φυσιολογική βάδιση.
- Ακινητοποιεί πλήρως την ποδοκνημική.
- Εύκολη ρύθμιση χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία.

Μεγέθη

Μέγεθος υποδήματος

Κωδικός

S

Νο 37-40

ROMWA17/S

M

Νο 41-45

ROMWA17/M

L

Νο 45-48

ROMWA17/L

XL

Πάνω από 48

ROMWA17/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για Θεραπευτική - συντηρητική αποκατάσταση σε:
-Κατάγματα σφυρών ποδοκνημικής, ταρσού και μεταταρσίου.
-Κατάγματα κνήμης και περόνης.
-Εξαρθρήματα σφυρών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ βαθμού.
-Σταθερό κάταγμα σκαφοειδούς και σφηνοειδών οστών.
-Ρήξη κνημοπερονιαίου συνδέσμου.
- Χειρουργημένο κάταγμα πτέρνης.
-Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων.
-Ρήξη αχίλλειου τένοντα.
-Ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου, έσω δελτοειδούς συνδέσμου.

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ‘’Prim Fixed ’’
- Κατασκευή από πλαστικό υλικό
ελαφρού βάρους.
- Εσωτερική και εξωτερική
επένδυση από αφρώδες υλικό,
αεριζόμενο, αντιαλλεργικό,
αντιεφιδρωτικό.
- Διαθέτει τρεις αυτοκόλλητους
ιμάντες στήριξης στην περιοχή
της κνήμης και δυο στην
περιοχή των μεταταρσίων.

- Πλάγιες εύκαμπτες μεταλλικές
μπανέλες.
- Πέλμα ανατομικής σχεδίασης
που απορρόφα τους κραδασμούς
‘’ROCKER BOTTOM’’ και προσομοιώνει τις κινήσεις της ποδοκνημικής
με την φυσιολογική βάδιση.
- Ακινητοποιεί πλήρως την
ποδοκνημική.

Μεγέθη

Μέγεθος
υποδήματος

Δεξί- Αριστερό

Κωδικός

S

Νο 35-37

Κοινό

W100/S

M

Νο 38-41

Κοινό

W100/M

L

Νο 42-46

Κοινό

W100/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για Θεραπευτική - συντηρητική αποκατάσταση σε:
-Κατάγματα σφυρών ποδοκνημικής, ταρσού και μεταταρσίου.
-Κατάγματα κνήμης και περόνης.
-Εξαρθρήματα σφυρών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ βαθμού.
-Σταθερό κάταγμα σκαφοειδούς και σφηνοειδών οστών.
-Ρήξη κνημοπερονιαίου συνδέσμου.
-Χειρουργημένο κάταγμα πτέρνης.
-Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ ‘’Prim ROM’’
- Κατασκευή από πλαστικό
υλικό ελαφρού βάρους
- Εσωτερική και εξωτερική
επένδυση από αφρώδες υλικό,
αεριζόμενο, αντιαλλεργικό,
αντιεφιδρωτικό.
- Διαθέτει τρεις αυτοκόλλητους
ιμάντες στήριξης στην περιοχή
της κνήμης και δυο στην
περιοχή των μεταταρσίων.
- Πολυκεντρικός μηχανισμός
ρύθμισης κάμψης-έκτασης
0°-45° με επαύξηση ανά 7,5°.

- Πλάγιες εύκαμπτες μεταλλικές
μπανέλες.
- Πέλμα ανατομικής σχεδίασης
που απορρόφα τους κραδασμούς
‘’ROCKERBOTTOM’’ και προσομοιώνει τις κινήσεις της ποδοκνημικής
με την φυσιολογική βάδιση.
- Ακινητοποιεί πλήρως την ποδοκνημική.
- Εύκολη ρύθμιση χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία.

Μεγέθη

Μέγεθος
υποδήματος

Δεξί- Αριστερό

Κωδικός

S

Νο 35-37

Κοινό

W100R/S

M

Νο 38-41

Κοινό

W100R/M

L

Νο 42-46

Κοινό

W100R/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για Θεραπευτική - συντηρητική αποκατάσταση σε:
-Κατάγματα σφυρών ποδοκνημικής, ταρσού και μεταταρσίου.
-Κατάγματα κνήμης και περόνης.
-Εξαρθρήματα σφυρών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ βαθμού.
-Σταθερό κάταγμα σκαφοειδούς και σφηνοειδών οστών.
-Ρήξη κνημοπερονιαίου συνδέσμου.
- Χειρουργημένο κάταγμα πτέρνης.
-Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων.
-Ρήξη αχίλλειου τένοντα.
-Ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου, έσω δελτοειδούς συνδέσμου.
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- Κατασκευή από ημίσκληρη
άκαμπτη σόλα υψηλής
ποιότητας και αντοχής.
- Αντιολισθητική αναπαυτική
σόλα.
- Χαμηλό αναπαυτικό τακούνι
που προσφέρει άνεση και
σταθερότητα, ενώ δεν προκαλεί
ανισοσκελία.
- Εύκολη εφαρμογή και χρήση.

- Η Nylon κάλυψη του υποδήματος είναι κατασκευασμένη από
αεριζόμενα, αντιαλλεργικά,
αντιεφιδρωτικά υλικά.
- Διαθέτει αυτοκόλλητους ιμάντες που κλείνουν με Velcro.
- Μπορεί να πλυθεί.

Μεγέθη

Μέγεθος υποδήματος

Κωδικός

XS

35-37

POP/WS

S

37-39

POP/MS

M

39-41

POP/MM

L

41-43

POP/ML

Normal

Ankle Braces & Support

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ ΜΕ VELCRO
‘’PostOp Shoe’’

XL
43-47
POP/MXL
Bunion
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για μετεγχειρητική αποκατάσταση στο ραιβό-βλαισό δάκτυλο.
-Κατάλληλο για άμεση βάδιση στην πορεία της μετεγχειρητικής αποκατάστασης των μεταταρσίων, των δακτύλων
καθώς και άλλων μικροεπεμβάσεων του άκρου ποδός.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ ΜΕ VELCRO
‘’Off Loader’’
- Κατασκευή από ημίσκληρη άκαμπτη
σόλα υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Αντιολισθητική αναπαυτική σόλα.
- Χαμηλό αναπαυτικό τακούνι που
προσφέρει άνεση και σταθερότητα,
ενώ δεν προκαλεί ανισοσκελία.
- Διαθέτει εσωτερική σόλα ειδικής
διαμόρφωσης.
- Εύκολη εφαρμογή και χρήση.

Λόγω της ειδικής κατασκευής το
υπόδημα παρέχει τη δυνατότητα
αποφόρτισης του άκρου ποδός καθώς
και της περιοχής των μεταταρσίων
κατά τη στάση και την βάδιση.

- Η Nylon κάλυψη του υποδήματος είναι κατασκευασμένη από αεριζόμενα,
αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά υλικά.
- Διαθέτει αυτοκόλλητους
ιμάντες που κλείνουν με
Velco.
- Μπορεί να πλυθεί.

Μεγέθη

Μέγεθος υποδήματος

Κωδικός

XS

35-37

OWH/XS

S

37-39

OWH/S

M

39-41

OWH/M

L

41-43

OWH/L

XL

43-47

OWH/XL

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για μετεγχειρητική αποκατάσταση μεταταρσίων.
-Μετεγχειρητικά σε οστεοτομίες μεταταρσίων.
-Μετεγχειρητική από κατάσταση στο ‘’HALLUX-VALGUS’’ και ‘’HALLUX-RIGIDUS’’.

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
‘’Hallux -Valgus One ’’
- Κατασκευή από εύκαμπτο
πλαστικό υλικό.
- Επένδυση από αφρώδες
υλικό στις αρθρώσεις του
δακτύλου.
- Εύκολη και άνετη χρήση
στην εργασία, βάδιση
άθληση.

- Ιμάντας σταθεροποίησης που
κλείνει με αυτοκόλλητο Velcro.
- Ιδανικό για χρήση κατά τη
διάρκεια του ύπνου και τις
ελεύθερες ώρες στο σπίτι.
- Εύκολο πλύσιμο.

Μέγεθος

Αριστερό Κωδικός

Δεξί Κωδικός

Universal

P435/L

P435/R

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για Θεραπευτική - συντηρητική αποκατάσταση:
-Στο αρχικό στάδιο της πτώσης των κεφαλών του μεταταρσίου.
-Εξάρθρημα, ρευματοπάθεια, οστεοαρθρίτιδα μεγάλου δακτύλου.
-Μετεγχειρητική χρήση στη βλαισότητα μέγα δακτύλου.

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
‘’Hallux - Valgus’’ TALARMADE
- Κατασκευή από εύκαμπτο
πλαστικό υλικό.
- Επένδυση από αφρώδες
υλικό στις αρθρώσεις του
δακτύλου.
- Εύκολη και άνετη χρήση
στην εργασία, βάδιση
άθληση

- Ιμάντας σταθεροποίησης που
κλείνει με αυτοκόλλητο Velcro.
- Ιδανικό για χρήση κατά τη
διάρκεια του ύπνου και τις
ελεύθερες ώρες στο σπίτι.
- Εύκολο πλύσιμο.

Μέγεθος

Αριστερό
Κωδικός

Δεξί
Κωδικός

S

HVS/SL

HVS/SR

M

HVS/ML

HVS/MR

L

HVS/LL

HVS/LR

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
‘’Bunion Corrector’’
- Κατασκευή από ύφασμα
υψηλής ποιότητας.
- Επένδυση από μαλακό
υλικό εσωτερικά.
- Εσωτερική πλαϊνή μπανέλα
αλουμινίου.
- Εύκολη και άνετη χρήση
στην εργασία, βάδιση, άθληση.

- Ιμάντας σταθεροποίησης που
κλείνει με αυτοκόλλητο Velcro.
- Ιδανικό για χρήση κατά τη
διάρκεια του ύπνου και τις
ελεύθερες ώρες στο σπίτι.
- Μετεγχειρητική Χρήση.
- Εύκολο πλύσιμο.

Μέγεθος

Αριστερό Κωδικός

Δεξί Κωδικός

S

FMBC/SL

FMBC/SR

M

FMBC/ML

FMBC/MR

L

FMBC/LL

FMBC/LR

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για Θεραπευτική - συντηρητική αποκατάσταση:
-Στο αρχικό στάδιο της πτώσης των κεφαλών του μεταταρσίου.
-Εξάρθρημα, ρευματοπάθεια, οστεοαρθρίτιδα μεγάλου δακτύλου.
-Μετεγχειρητική χρήση στη βλαισότητα μέγα δακτύλου.
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Ορθοτικά Πέλματα
Foot Orthotics
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ΕΠΙΚΑΛΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
‘’Fabric Bunion Protector’’
-Κατασκευή από ελαστικό υλικό υψηλής ποιότητας.
-Διαθέτει εσωτερικό επίθεμα σιλικόνης.
-Εφαρμόζονται εύκολα εντός κάθε υποδήματος.
-Καθημερινή χρήση κατά τη βάδιση, εργασία και άθληση.
-Μπορούν να πλυθούν.
-Διατίθενται σε ζεύγη.

Μεγέθη

Μέγεθος
υποδήματος

Κωδικός

S

Νο 35-40

FMRPFBPS/S

L

No 40-45

FMRPFBPS/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για προστασία και ανακούφιση σε πάθηση
‘’BUNION PUD’’.
Προστατεύει από ερεθισμούς του δέρματος και μυκητιάσεις.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ‘’Active Gel Forefoot’’
-Κατασκευή από ελαστικό υλικό υψηλής ποιότητας.
-Διαθέτει εσωτερικό επίθεμα σιλικόνης.
-Εφαρμόζονται εύκολα εντός κάθε υποδήματος.
-Καθημερινή χρήση κατά τη βάδιση, εργασία και άθληση.
-Μπορούν να πλυθούν.
-Διατίθενται σε ζεύγη.

Μεγέθη

Μέγεθος υποδήματος

Κωδικός

S

Νο 35-40

FMRPGFC/S

L

No 40-45

FMRPGFC/L

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Άμεση προστασία δακτύλων και μεταταρσίων σε
περιπτώσεις μετατόπισης.
-Κατάλληλο για γαμψοδακτυλία και σφυροδακτυλία.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΜΕ
ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ‘’Active Gel Heel’’
-Κατασκευή από ελαστικό υλικό υψηλής ποιότητας.
-Διαθέτει εσωτερικό επίθεμα σιλικόνης.
-Εφαρμόζονται εύκολα εντός κάθε υποδήματος.
-Καθημερινή χρήση κατά τη βάδιση, εργασία και άθληση.
-Μπορούν να πλυθούν.
-Διατίθενται σε ζεύγη.

Μεγέθη

Μέγεθος υποδήματος

Κωδικός

L

No 47-45

FMRPGHS

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Άμεση προστασία στις τραυματισμένες ή ανοιχτές πτέρνες
-Κατάλληλο για ασθενείς με χρόνιες πληγές στην πτέρνα.
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ΠΕΛΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΛΕΠΤΟ ΜΕ
ΠΤΕΡΝΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ‘’Anatomic Sole’’

ΠΕΛΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ ¾
‘’Metatarsal Sole’’

Foot Orthotics

Μεγέθη

Μέγεθος
υποδήματος

Κωδικός

Μεγέθη

Μέγεθος
υποδήματος

Κωδικός

S

Νο 35-38

AH/0735/S

S

Νο 34-38

AH/0736/S

M

No 39-42

AH/0735/M

L

Νο 39-42

AH/0736/L

L

Νο 43-46

AH/0735/L

ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
ΠΤΕΡΝΑΣ ‘’Heel Sole’’

Μεγέθη

Μέγεθος
υποδήματος

Κωδικός

S

Νο 35-37

AH/0731/S

M

No 38-40

AH/0731/M

L

Νο 41-43

AH/0731/L

ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΚΑΝΘΑΣ
ΜΕ ΟΠΗ ‘’Heel Spurs’’

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
- Κατασκευή από εύκαμπτο
ελαφρύ αλουμίνιο.
- Εσωτερική επένδυση από
ελαστικό Foam ειδικού τύπου.
- Ακινητοποιούν την πρώτη και
δεύτερη φάλαγγα του δακτύλου.
- Κατάλληλο για όλα τα δάκτυλα
της άκρας χείρας.
- Άριστη εφαρμογή και άνετη
χρήση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

- Ιδανικό για κατάγματα φαλαγγών
του δακτύλου.
- Κακώσεις συνδέσμων και
τενόντων του δακτύλου.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ
‘’Silicon Foot Care’’

Διαχωριστικό
Δακτύλου

Μαξιλαράκι
Μεταταρσίου
Μεγέθη

Μέγεθος υποδήματος

Κωδικός

S

Νο 35-38

AH/0737/S

M

No 39-42

AH/0737/M

L

Νο 43-46

AH/0737/L

Βοήθημα
Σφυροδακτυλίας

Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε στο φιλικό μας τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών στο:
+30 210.77.72.725 ή στείλτε μας
email: gmimedical@yahoo.gr

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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GMI Ltd.
Footmedics Foot Comfort Products

Our Product Range

Πολλοί είναι οι άνθρωποι που αντιμετωπίσουν
πόνο και κούραση στα πόδια. Ο πόνος και η
κούραση μπορούν να επιδεινωθούν με την
πάροδο του χρόνου. Πολλά υποδήματα είναι η
κύρια αιτία για τις παθήσεις του άκρου πόδα και
του πέλματος.
Τα προϊόντα της Footmedics έχουν σχεδιαστεί για
να ανακουφίσουν τον πόνο από όλες τις περιοχές
του άκρου πόδα, ανεξάρτητα από το είδος του
παπουτσιού που φοράμε.
Κάθε προϊόν Footmedics έχει αναπτυχθεί από
κορυφαίους ειδικούς, με άριστες γνώσεις στις
παθήσεις του άκρου ποδός καλύπτοντας έτσι
όλες τις παθήσεις που μας ταλαιπωρούν.
Η σωστή διάγνωση της πάθησης που ταλαιπωρεί
τον εκάστοτε ασθενή θα βοηθήσει τον ίδιο και
εσάς για την σωστή επιλογή του κατάλληλου
προϊόντος που θα τον απαλλάξει από κάθε
είδους πόνο.
Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε στο φιλικό μας τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών στο:
+30 210.77.72.725 ή στείλτε μας
email: gmimedical@yahoo.gr

Αναφέρετε στους Τεχνικούς μας την πάθηση
του ασθενούς σας και θα φροντίσουμε να
επιλέξουμε το κατάλληλο προϊόν που θα σας
λύσει τα χερια.
Η GMI διαθέτει μια ολοκληρωμένη μελέτη
για κάθε πάθηση που αφορά το πέλμα και
δίνει λύσεις οριστικές και αποτελεσματικές.

…Sole Distributors in Greece
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Anti Embolism Stocking
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Antiembolism Stocking

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΛΤΣΕΣ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
‘’Class I’’

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΛΤΣΕΣ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΩ
ΓΟΝΑΤΟΣ ‘’Class I’’

Μεγέθη

Περιφέρεια ασταγάλου

Κωδικός

Μεγέθη

Περιφέρεια ασταγάλου

Κωδικός

S

cB 19-22 cm

AH/1312/S

S

cB 19-22 cm

AH/1311/S

M

cB 22-25 cm

AH/1312/M

M

cB 22-25 cm

AH/1311/M

L

cB 25-28 cm

AH/1312/L

L

cB 25-28 cm

AH/1311/L

XL

cB 28-30 cm

AH/1312/XL

XL

cB 28-30 cm

AH/1311/XL

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ ΜΟΝΗ
Ισχυρής Συμπίεσης
Κατάλληλη για
μετεγχειρητική
χρήση σε
επεμβάσεις γόνατος
ACL, PCL, MCL, LCL.

Μεγέθη

Περιφέρεια ασταγάλου

Κωδικός

S

cB 19-22 cm

T44/S

M

cB 22-25 cm

T44/M

L

cB 25-28 cm

T44/L

XL

cB 28-30 cm

T44/XL

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
-Ελαστικές κάλτσες
διαβαθμισμένης συμπίεσης
17-22 mmHg από 48,3%
Nylon και 51,7% Lycra.
- Υπενδεδυμένες από
λάστιχο ισχυρής
συμπίεσης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

-Ιδανικές σε θρομβώσεις.
-Mετεγχειρητική χρήση για
προστασία θρομβώσεων,
θρομβοφλεβίτιδας κ.α.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

-Ιδανικές σε θρομβώσεις.
-Mετεγχειρητική χρήση για
προστασία θρομβώσεων.

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ,
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ
ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΤΩ
ΓΟΝΑΤΟΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ,
ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ
ΚΑΛΤΣΕΣ
ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
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- Αντιεμβολικές- αντιθρομβωτικές
κάλτσες 17-22 mmHg από 80,1%
πολυαμίδιο και 19,9% Lycra.
-Κλειστή πτέρνα.
- Επιτυγχάνουν σταδιακή
μείωση της ασκούμενης πίεσης
από τον αστράγαλο ως τον μηρό
με αποτέλεσμα να ενεργοποιούν
και να τονώνουν την κυκλοφορία
του αίματος.
-Βοηθούν στην αποφυγή
θρομβώσεων και μειώνουν την
αίσθηση βάρους στα κάτω άκρα.

Μεγέθη

Περιφέρεια αστραγάλου

Κωδικός

Μεγέθη

Περιφέρεια αστραγάλου

Κωδικός

S

cB 19-22 cm

AH/1340/S

S

cB 19-22 cm

AH/1341/S

M

cB 22-25 cm

AH/1340/M

M

cB 22-25 cm

AH/1341/M

L

cB 25-28 cm

AH/1340/L

L

cB 25-28 cm

AH/1341/L

XL

cB 28-30 cm

AH/1340/XL

XL

cB 28-30 cm

AH/1341/XL

GMI Orthopaedics Για τις παραγγελίες σας καλέστε στο: (+30) 210.77.72.725 ή στείλτε Fax στο: (+30) 210.77.72.704

Walking Aids
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Walking Aids/Frames/Sticks
.

Κωδικός: DE1
Περιπατητήρας
Σταθερός Ψηλός

Κωδικός: TR5
Βακτηρίες μασχάλης
με μπίλια

Κωδικός: TR6

Κωδικός: DE2
Περιπατητήρας
Σταθερός S.M

Κωδικός: ST3
Βακτηρίες αγκώνος
Ρυθμιζόμενου ύψους

Κωδικός: TR7

Κωδικός: DE4
Περιπατητήρας
Σπαστός

Κωδικός: ST2

Κωδικός: DE7
Περιπατητήρας
Σπαστός με ρόδες

Κωδικός: ST1

Βακτηρίες αγκώνος
Ρυθμιζόμενου ύψους

Βακτηρίες αγκώνος
Ρυθμιζόμενου ύψους

Κωδικός: TR8

Κωδικός: TR1

Τετράποδο
Ρυθμιζόμενου ύψους

Τετράποδο
Ρυθμιζόμενου ύψους

Τρίποδο
Ρυθμιζόμενου ύψους

Μπαστούνι σπαστό
Ρυθμιζόμενου ύψους

Ειδικό Stand
Μπαστουνιών

Μπαστούνια ξύλινα &
αλουμινίου

Μπαστούνια ξύλινα
Όλων των τύπων

Ανταλλακτικά
εξαρτήματα

…Βοηθούμε τους ασθενείς να σταθούν στα πόδια τους!
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Βοηθήματα Μπάνιου & WC
Bath & WC Aids

Home Care Products
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Bath & WC Aids

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10 cm
ΜΕ ΣΦΙΓΤΗΡΕΣ
- Κατασκευή από
πολυπροπυλένιο υψηλής
ποιότητας και αντοχής.
- Ύψος 10 cm.
- Διαθέτει δυο πλαϊνούς
σφιγκτήρες για την στήριξή
του στην λεκάνη.
- Προσαρμόζεται σε κάθε
είδους λεκάνη.

Ανταλλακτικό
δοχείο συλλογής
(Κωδ.: BA14)

- Πολυπροπυλένιο χαμηλής
τοξικότητας που το καθιστά
ευχάριστο στην αφή και
ακίνδυνο στην συγκράτηση
μικροβίων.
- Επικάλυψη από γυαλιστικό
υλικό ώστε να μην
συγκρατεί οσμές.
- Μπορεί να απολυμανθεί.

Μεγέθη

Ύψος

Μέγιστο βάρος
ασθενή

Κωδικός

Κοινό

10 cm

200Κg

ΒΑ12

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ.
- Κατασκευή από
πολυπροπυλένιο υψηλής
ποιότητας και αντοχής.
- Ύψος 10 & 14 cm.
- Διαθέτει δυο πλαϊνούς
σφιγκτήρες για την στήριξή
του στην λεκάνη.
- Προσαρμόζεται σε κάθε
είδους λεκάνη.
- Διαθέτει καπάκι
ανακλινόμενο.

- Πολυπροπυλένιο χαμηλής
τοξικότητας που το καθιστά
ευχάριστο στην αφή και
ακίνδυνο στην συγκράτηση
μικροβίων.
- Επικάλυψη από γυαλιστικό
υλικό ώστε να μην
συγκρατεί οσμές.
- Μπορεί να απολυμανθεί.
- Διατίθεται σε τρεις
διαστάσεις.

Μεγέθη

Ύψος

Μέγιστο
βάρος ασθενή

Κωδικός

Κοινό

10 cm

200Κg

BA12C

Κοινό

14 cm

200Κg

BA13

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ME ΒΙΔΑ
- Κατασκευή από
πολυπροπυλένιο υψηλής
ποιότητας και αντοχής.
- Ύψος 10 &14 cm.
- Διαθέτει κεντρική βίδα
για την στήριξή
του στην λεκάνη.
- Προσαρμόζεται σε κάθε
είδους λεκάνη.

- Πολυπροπυλένιο χαμηλής
τοξικότητας που το καθιστά
ευχάριστο στην αφή και
ακίνδυνο στην συγκράτηση
μικροβίων.
- Επικάλυψη από γυαλιστικό
υλικό ώστε να μην
συγκρατεί οσμές.
- Μπορεί να απολυμανθεί.

Μέγιστο
βάρος ασθενή

Ύψος

Κωδικός

130Kg

10 cm

ΒΑ9

130Kg

14 cm

ΒΑ10

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ιδανικό για ασθενείς που αντιμετωπίσουν κινητικά προβλήματα.
-Μετεγχειρητικές καταστάσεις σε ημιολική ή ολική αρθροπλαστική ισχίου.
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ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ‘’COMMODE ΒΑ1’’

Bath & WC Aids

- Το πλαίσιο είναι από
ανοδιωμένο αλουμίνιο, με
διάμετρο 2,54cm το οποίο
εγγυάται τη μέγιστη
σταθερότητα.
- Ρυθμιζόμενο ύψος.
- Διαθέτει μαλακές
επενδύσεις στις χειρολαβές.
- Φέρει αποσπώμενο
δοχείο με χειρολαβή
και καπάκι.

- Χρησιμοποιείται ως
κάθισμα τουαλέτας, ως
ανυψωτικό λεκάνης χωρίς
το δοχείο και ως καρέκλα
μπάνιου.
- Επικάλυψη από γυαλιστικό
υλικό ώστε να μην
συγκρατεί οσμές.
- Μπορεί να απολυμανθεί.

Ρυθμιζόμενο
ύψος

Αποστάσεις
χειρολαβών
(πλάτος)

Βάθος
καθίσματος

Μέγιστο
βάρος
ασθενή

Κωδικός

41-56 cm

47 cm

40 cm

130Kg

BA1

Ανταλλακτικό δοχείο
Κωδ.: BA1/2

ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ
‘’COMMODE BA15’’
- Το πλαίσιο είναι από
χαλύβδινες σωλήνες με
λευκό φινίρισμα, το οποίο
εγγυάται τη μέγιστη
σταθερότητα.
- Πτυσσόμενο για εύκολη
μεταφορά.
- Ρυθμιζόμενο ύψος.
- Διαθέτει μαλακές
επενδύσεις στις χειρολαβές.
- Φέρει αποσπώμενο
δοχείο με χειρολαβή
και καπάκι.

- Χρησιμοποιείται ως
κάθισμα τουαλέτας, ως
ανυψωτικό λεκάνης χωρίς
το δοχείο και ως καρέκλα
μπάνιου.
- Επικάλυψη από γυαλιστικό
υλικό ώστε να μην
συγκρατεί οσμές.
- Μπορεί να απολυμανθεί.

Ύψος

Αποστάσεις
χειρολαβών
(πλάτος)

Βάθος

Μέγιστο
βάρος
ασθενή

Κωδικός

43,5-53,5 cm

47 cm

40 cm

130Kg

BA15

ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ‘’COMMODE BA15’’
- Χρησιμοποιείται ως
κάθισμα τουαλέτας, ως
ανυψωτικό λεκάνης χωρίς
το δοχείο και ως καρέκλα
μπάνιου.
- Επικάλυψη από γυαλιστικό
υλικό ώστε να μην
συγκρατεί οσμές.
- Μπορεί να απολυμανθεί.

- Το πλαίσιο είναι από
χαλύβδινες σωλήνες με
λευκό φινίρισμα, το οποίο
εγγυάται τη μέγιστη
σταθερότητα.
- Πτυσσόμενο για εύκολη
μεταφορά.
- Ρυθμιζόμενο ύψος.
- Διαθέτει μαλακές
επενδύσεις στις χειρολαβές.
- Φέρει αποσπώμενο
δοχείο με χειρολαβή
και καπάκι.

Ρυθμιζόμενο
ύψος
καθίσματος

Αποστάσεις
χειρολαβών
(πλάτος)

Βάθος
καθίσματος

Μέγιστο
βάρος
ασθενή

Κωδικός

43,5-53,5 cm

47 cm

40 cm

130Kg

BA31

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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Bath & WC Aids

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ‘’SE1’’
- Το πλαίσιο είναι από
ανοδιωμένο αλουμίνιο,
το οποίο εγγυάται τη
μέγιστη σταθερότητα.
- Διαθέτει πτυσσόμενα
μπράτσα υπενδεδυμένα με
μαλακό υλικό.
-Επένδυση καθίσματος και
πλάτης υψηλής ποιότητας
δερματίνη.
- Αποσπώμενο κομμάτι
καθίσματος.
- Φέρει αποσπώμενο
δοχείο με χειρολαβή και
καπάκι.

- Προσθαφαιρούμενη
πλάτη.
- Δυνατότητα ρύθμισης του
ύψους των ποδιών.
- Υποπόδια ρυθμιζόμενου
ύψους με δυνατότητα
αναδίπλωσης στα πλάγια
αλλά και αφαίρεσης.
- Φέρει 4 περιστρεφόμενες
ρόδες 10cm εκ των οποίων
οι δυο διαθέτουν φρένα.
- Μεταφορά με τη βοήθεια
συνοδού φροντιστή.
- Σχεδιασμένο κατάλληλα
ώστε να χωρά και πάνω
από τη λεκάνη της
τουαλέτας.

Ύψος καθίσματος
από έδαφος

Πλάτος
καθίσματος

Βάθος
καθίσματος

Διαστάσεις
πλάτης

Εξωτερικές
διαστάσεις

Μέγιστο
βάρος
ασθενή

Κωδικός

53,5cm

43cm

42 cm

42x24cm

59x52x83cm

100Kg

SE1

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ‘’SE3’’
- Πλαίσιο από χαλύβδινους
σωλήνες, σε ένα μπλε
φινίρισμα,
οι οποίοι εγγυώνται τη
μέγιστη σταθερότητα.
- Διαθέτει σταθερά
μπράτσα υπενδεδυμένα με
μαλακό υλικό.
-Επένδυση καθίσματος και
πλάτης υψηλής ποιότητας
δερματίνη.
- Αποσπώμενο κομμάτι
καθίσματος.
- Φέρει αποσπώμενο
δοχείο με χειρολαβή και
καπάκι.
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- Προσθαφαιρούμενη πλάτη.
- Δυνατότητα ρύθμισης του
ύψους των ποδιών.
- Υποπόδια ρυθμιζόμενου
ύψους με δυνατότητα
αναδίπλωσης στα πλάγια
αλλά και αφαίρεσης.
- Φέρει 4 περιστρεφόμενες
ρόδες 12cm εκ των οποίων
όλες διαθέτουν φρένα.
- Μεταφορά με τη βοήθεια
συνοδού φροντιστή.
-Μπορεί να πλυθεί εύκολα.
- Πολύ ελαφρού βάρους.

Ύψος καθίσματος
από έδαφος

Πλάτος
καθίσματος

Βάθος
καθίσματος

Διαστάσεις
πλάτης

Εξωτερικές
διαστάσεις

Μέγιστο
βάρος
ασθενή

Κωδικός

51cm

42,5 cm

42 cm

42x24cm

59x52x83cm

100Kg

SE3
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ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ‘’STEEL FRAME COMMODE’’
- Προσθαφαιρούμενη πλάτη.
- Δυνατότητα ρύθμισης του
ύψους των ποδιών.
- Φέρει λάστιχα
αντιολισθητικά από
καουτσούκ.
- Σχεδιασμένο κατάλληλα
ώστε να χωρά και πάνω
από τη λεκάνη της
τουαλέτας.
- Πολύ ελαφρού βάρους.
- Καθαρίζεται εύκολα.

Ύψος
καθίσματος
από έδαφος

Ύψος
μπράτσου
από
έδαφος

Ύψος
μπράτσου
από
κάθισμα

Πλάτος
καθίσματος

Βάθος
καθίσματος

Διαστάσεις
πλάτης

Εξωτερικές
διαστάσεις

Μέγιστο
βάρος
ασθενή

Κωδικός

49cm

65cm

16,5cm

47cm

44 cm

42x24cm

59x52x83cm

120Kg

SE4

Bath & WC Aids

- Κατασκευή από
χάλυβα, με ένα ελκυστικό
γκρι φινίρισμα,
το οποίο εγγυάται τη
μέγιστη σταθερότητα.
- Διαθέτει πτυσσόμενα
μπράτσα υπενδεδυμένα με
δερματίνη.
- Επένδυση καθίσματος και
πλάτης υψηλής ποιότητας
δερματίνη.
- Πρόσθετο κάθισμα χωρίς
οπή.
- Φέρει αποσπώμενο
δοχείο με χειρολαβή και
καπάκι.

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ
‘’STEEL FRAME COMMODE WHEELS’’
- Πλαίσιο από χαλύβδινους
σωλήνες, σε ένα γκρι
φινίρισμα, το οποίο
εγγυάται τη μέγιστη
σταθερότητα.
- Διαθέτει σταθερά
μπράτσα υπενδεδυμένα με
μαλακό υλικό.
- Επένδυση καθίσματος και
πλάτης υψηλής ποιότητας
δερματίνη.
- Αποσπώμενο κομμάτι
καθίσματος.
- Φέρει αποσπώμενο
δοχείο με χειρολαβή και
καπάκι.

- Προσθαφαιρούμενη πλάτη.
- Δυνατότητα ρύθμισης του
ύψους των ποδιών.
- Υποπόδια ρυθμιζόμενου
ύψους με δυνατότητα
αναδίπλωσης στα πλάγια
αλλά και αφαίρεσης.
- Φέρει 4 περιστρεφόμενες
ρόδες 10cm των οποίων
όλες διαθέτουν φρένα.
- Μεταφορά με τη βοήθεια
συνοδού φροντιστή.
- Μπορεί να πλυθεί εύκολα.
- Πολύ ελαφρού βάρους.

Ύψος
καθίσματος
από έδαφος

Ύψος
μπράτσου
από
έδαφος

Ύψος
μπράτσου
από
κάθισμα

Πλάτος
καθίσματος

Βάθος
καθίσματος

Διαστάσεις
πλάτης

Εξωτερικές
διαστάσεις

Μέγιστ
ο βάρος
ασθενή

Κωδικός

49cm

65cm

16,5cm

47cm

44 cm

42x24cm

59x52x83cm

80Kg

SE5
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Bath & WC Aids

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
‘’B17’’
- Περιστρεφόμενη καρέκλα
μπάνιου με ανοξείδωτο
μεταλλικό σκελετό σε ένα
ελκυστικό λευκό
φινίρισμα.
- Το κάθισμα είναι άνετο
πλαστικό με λευκά
μπράτσα χάλυβα.

- Μπορεί εύκολα να
τοποθετηθεί στο
εσωτερικό της μπανιέρας,
χάρη στις πλαϊνές βάσεις
τοποθέτησης με μη
ολισθαίνοντες βραχίονες.
- Φέρει μοχλό για την
ελεγχόμενη περιστροφή.

Μέγιστο βάρος
ασθενή

Διαστάσεις

Κωδικός

100Kg

42x42x36 cm

B17

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗ ‘’BA18’’
- Κατασκευή από
ανοδιωμένο αλουμίνιο.
- Το κάθισμα είναι άνετο
πλαστικό, αντιολισθητικό.
- Διαθέτει οπές για την
απομάκρυνση του νερού
από αυτό.

- Μπορεί εύκολα να
τοποθετηθεί στο
εσωτερικό της μπανιέρας,
χάρη στις πλαϊνές βάσεις
τοποθέτησης με μη
ολισθαίνοντες βραχίονες.
- Φέρει ειδικό μηχανισμό για
την αύξηση του μήκους.

Μέγιστο βάρος
ασθενή

Διαστάσεις

Κωδικός

90Kg

41x23 cm

BA18

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗ ‘’BA19’’
- Κατασκευή από
ανοδιωμένο αλουμίνιο.
- Το κάθισμα είναι άνετο με
πλαστικούς πήχεις,
αντιολισθητικούς.
- Διαθέτει κενά για την
απομάκρυνση του νερού
από αυτό.

- Μπορεί εύκολα να
τοποθετηθεί στο
εσωτερικό της μπανιέρας,
χάρη στις πλαϊνές βάσεις
τοποθέτησης με μη
ολισθαίνοντες βραχίονες.
- Φέρει ειδικό μηχανισμό για
την αύξηση του μήκους.

Μέγιστο
βάρος
ασθενή

Ρυθμιζόμενο
Μήκος

Διαστάσεις

Κωδικός

100Kg

53-67cm

53/67x37x17 cm

BA19

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗ ‘’BA20’’
- Κατασκευή από
ανοδιωμένο αλουμίνιο.
- Το κάθισμα είναι άνετο με
πλαστικούς πήχεις,
αντιολισθητικούς.
- Διαθέτει κενά για την
απομάκρυνση του νερού
από αυτό.
- Διαθέτει πλάτη στήριξης
του ασθενή.
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- Μπορεί εύκολα να
τοποθετηθεί στο
εσωτερικό της μπανιέρας,
χάρη στις πλαϊνές βάσεις
τοποθέτησης με μη
ολισθαίνοντες βραχίονες.
- Φέρει ειδικό μηχανισμό
για την αύξηση του μήκους.

Μέγιστο
βάρος
ασθενή

Ρυθμιζόμενο
Μήκος

Διαστάσεις

Κωδικός

100Kg

53-67cm

53/67x37x32 cm

BA20

GMI Orthopaedics Για τις παραγγελίες σας καλέστε στο: (+30) 210.77.72.725 ή στείλτε Fax στο: (+30) 210.77.72.704

ΣΚΑΜΠΟ ΜΠΑΝΙΟΥ ‘’ΒΑ4’’
- Τα πόδια είναι
κατασκευασμένα από 2,54
cm σωλήνες και στις άκρες
φέρουν λάστιχα
καουτσούκ για την
ολίσθηση.
- Ρυθμίζονται καθ’ ύψος
με μπουτόν ασφαλείας.
- Μπορεί εύκολα να
τοποθετηθεί στο
εσωτερικό της μπανιέρας.

Μέγιστο
βάρος
ασθενή

Διαστάσεις
καθίσματος

Ρυθμιζόμενο
ύψος

Κωδικός

135Kg

31x51cm

35-51cm

BΑ4

Bath & WC Aids

- Ρυθμιζόμενου ύψους
σκαμπό από ανοδιωμένο
αλουμίνιο.
- Κάθισμα από πλαστικό
υλικό υψηλής πυκνότητας
με μη ολισθηρή επιφάνεια.
- Διαθέτει χειρολαβές
στήριξης του ασθενή και
οπές για την απομάκρυνση
του νερού.

ΣΚΑΜΠΟ ΜΠΑΝΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ‘’ΒΑ4’’
-Ρυθμιζόμενου ύψους
σκαμπό από ανοδιωμένο
αλουμίνιο.
- Κάθισμα από πλαστικό
υλικό υψηλής πυκνότητας
με μη ολισθηρή επιφάνεια.
- Διαθέτει οπές για την
απομάκρυνση του νερού.
- Χρησιμοποιείται σε μικρές
μπανιέρες.

- Τα πόδια είναι
κατασκευασμένα από 2,54
cm σωλήνες και στις άκρες
φέρουν λάστιχα
καουτσούκ για την
ολίσθηση.
- Ρυθμίζονται καθ’ ύψος
με μπουτόν ασφαλείας.
- Μπορεί εύκολα να
τοποθετηθεί στο
εσωτερικό της μπανιέρας.

Μέγιστο
βάρος
ασθενή

Διάμετρος
καθίσματος

Ρυθμιζόμενο
ύψος

Κωδικός

130Kg

32cm

33-47cm

BΑ5

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΠΑΝΙΟΥ
- Εμαγιέ λαβή μπάνιου με
ατσάλινη μπάρα 2,5cm.
- Διευκολύνει
την ασφαλή μετακίνηση
μέσα και έξω από την
μπανιέρα.
- Κατάλληλη για όλες τις
μπανιέρες.

- Εφαρμόζει και ασφαλίζει
εύκολα με κοχλία.
- Yπενδεδυμένη εσωτερικά
με λάστιχο για μην
φθείρονται τα τοιχώματα
του μπάνιου.

Ύψος

Μήκος

Κωδικός

37,5cm

15cm

BA6

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ‘’ΜΒΑ’’
- Εμαγιέ λαβές μπάνιου με
ατσάλινη μπάρα 2,5cm.
- Διευκολύνει
την ασφαλή μετακίνηση
μέσα και έξω από την
μπανιέρα.
- Κατάλληλη για όλες τις
μπανιέρες.

- Εφαρμόζει σε κάθε σημείο
ανάλογα με τις ανάγκες των
ασθενών.
- Κατάλληλες για την
πρόληψη ατυχημάτων.

MBA-6 81,28x40,64cm
MBA-6 81,28x40,64cm
MBA-5 81,28cm
MBA-4 60,96cm
MBA-3 45,72cm

Μεγέθη

Κωδικός

1 έως 7

MBA-1 έως 7

MBA-2 40,64cm
MBA-1 30,48cm
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ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Bath & WC Aids

- Ρυθμιζόμενου ύψους
κάθισμα από ανοδιωμένο
αλουμίνιο.
- Κάθισμα από πλαστικό
υλικό υψηλής πυκνότητας
με μη ολισθηρή επιφάνεια.
- Διαθέτει μια πλαϊνή
χειρολαβή στήριξης του
ασθενή και οπές για την
απομάκρυνση του νερού.
- Προσθαφαιρούμενη πλάτη.

- Τα πόδια είναι
κατασκευασμένα από 2,54
cm σωλήνες και στις άκρες
φέρουν λάστιχα
καουτσούκ για την
ολίσθηση.
- Ρυθμίζονται καθ’ ύψος
με μπουτόν ασφαλείας.
- Χρησιμοποιείται για τη
μεταφορά του ασθενή
τόσο από τη δεξιά όσο και
από την αριστερή πλευρά.

Μέγιστο
βάρος
ασθενή

Μήκος

Βάθος

Ύψος
πλάτης

Ρυθμιζόμενο
ύψος
Ποδιών

Κωδικός

135Kg

65 cm

42cm

38cm

43-56 cm

BA3

ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ME ΠΛΑΤΗ ‘’ΒΑ2’’
- Ρυθμιζόμενου ύψους
κάθισμα από ανοδιωμένο
αλουμίνιο.
- Κάθισμα από πλαστικό
υλικό υψηλής πυκνότητας
με μη ολισθηρή επιφάνεια.
- Διαθέτει χειρολαβές
στήριξης του ασθενή και
οπές για την απομάκρυνση
του νερού.
- Προσθαφαιρούμενη πλάτη.

- Τα πόδια είναι
κατασκευασμένα από
2,54 cm σωλήνες και στις
άκρες φέρουν λάστιχα
καουτσούκ για την
ολίσθηση.
- Ρυθμίζονται καθ’ ύψος
με μπουτόν ασφαλείας.
- Μπορεί εύκολα να
τοποθετηθεί στο
εσωτερικό της μπανιέρας.

Μέγιστο
βάρος
ασθενή

Μήκος

Βάθος

Ύψος
πλάτης

Ρυθμιζόμενο
ύψος
Ποδιών

Κωδικός

135Kg

51cm

31cm

35cm

35-51 cm

BA2

ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΦΟΡΗΤΟ ‘’BA23’’
- Βοήθημα μπάνιου με
ανατομικό κάθισμα
και οπές εύκολης ροής
του νερού.
- Ιδιαίτερα εύχρηστο
στη μεταφορά και
αποθήκευση.
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- Φέρει πλαϊνή λαβή που
προσαρμόζεται και στις
δύο άκρες της
μπανιέρας για την
ασφάλεια του χρήστη.
- Εφαρμόζει εύκολα σε
όλες τις μπανιέρες.

Μεγέθη

Διαστάσεις

Κωδικός

Κοινό

69 & 74 cm

BA23
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
‘’ANESIS HOME ELECTRIC’’
- Κατασκευή από
μορφοσωλήνα 50x30x1,5mm.
- Ηλεκτροστατική βαφή για
προστασία από τη
διάβρωση.
- Προσθαφαιρούμενες
μετώπες από ειδικό
συνθετικό υλικό υψηλής
αντοχής και MDF.
- Επιφάνεια κατάκλισης4
τμημάτων εκ των οποίων τα
3 είναι ηλεκτρικά με
ενσύρματο χειριστήριο.
- Ρυθμιζόμενο ύψος με κλίση
Trendelenburg και Reverse
Trendelenburg.

- Φέρει δυο βάσεις
τοποθέτησης στατώ
ορού στην περιοχή της
πλάτης και μια βάσει
τοποθέτησης του
αναρτήρα έλξης.
- Το ερεισίνωτο μπορεί να
λάβει κλίση έως και 70 μοίρες
ενώ διαθέτει σύστημα άμεσης
οριζοντίωσης με μηχανικό
μοχλό (θέση CPR).
- Φέρει ελαστικούς
προσκρουστήρες 90mm.
- Δυνατότητα προσθήκης,
αναρτήρα, ρόδες με φρένα,
πλαϊνά κάγκελα.

Βάρος
Ασθενή

Διαστάσεις

Βάρος
Κλίνης

Κωδικός

250Kg

220x95cm

95Kg

BED/AHE

Ρόδες κλίνης

Ρόδες κλίνης με φρένα

Αναρτήρας κλίνης

Πλαϊνά κάγκελα κλίνης

Στατώ ορού

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ‘’ANESIS LUX HOME ELECTRIC’’
- Κατασκευή από
ατσάλινο σκελετό και
επένδυση από ξύλο.
- Ηλεκτροστατική βαφή για
προστασία από τη
διάβρωση.
- Προσθαφαιρούμενες
μετώπες από ειδικό
συνθετικό υλικό υψηλής
αντοχής και MDF.
- Επιφάνεια κατάκλισης4
τμημάτων εκ των οποίων τα
3 είναι ηλεκτρικά με
ενσύρματο χειριστήριο.
- Ρυθμιζόμενο ύψος με κλίση
Trendelenburg και Reverse
Trendelenburg.

Ρόδες κλίνης
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Ρόδες κλίνης με φρένα

- Φέρει δυο βάσεις
τοποθέτησης στατώ
ορού στην περιοχή της
πλάτης και μια βάσει
τοποθέτησης του
αναρτήρα έλξης.
- Το ερεισίνωτο μπορεί να
λάβει κλίση έως και 70 μοίρες
ενώ διαθέτει σύστημα άμεσης
οριζοντίωσης με μηχανικό
μοχλό (θέση CPR).
- Φέρει ελαστικούς
προσκρουστήρες 90mm.
- Δυνατότητα προσθήκης,
αναρτήρα, ρόδες με φρένα,
πλαϊνά κάγκελα.

Βάρος
Ασθενή

Διαστάσεις

Βάρος
Κλίνης

Κωδικός

250Kg

220x95cm

95Kg

BED/LUX

Αναρτήρας κλίνης

Πλαϊνά κάγκελα κλίνης

Στατώ ορού

GMI Orthopaedics Για τις παραγγελίες σας καλέστε στο: (+30) 210.77.72.725 ή στείλτε Fax στο: (+30) 210.77.72.704
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΟΝΟΣΠΑΣΤΗ
- Διαθέτει πλαϊνές μετώπες
από επινικελωμένο
χάλυβα υψηλής
αντοχής.
- Ενισχυμένο πλαίσιο από
επιχρωμιωμένο ατσάλι με
ράβδους στήριξης.
-Χρωματιστά ξύλινα πάνελ
από MDV.
- Διαθέτει νίκελ μανιβέλα,
ρύθμισης του πλαισίου της
κεφαλής.

- Σπαστή μανιβέλα που
αναδιπλώνεται για την
πρόληψη τραυματισμών.
-Δυνατότητα ανύψωσης μόνο
του πλαισίου της κεφαλής.
-Εύκολη μεταφορά.
- Δυνατότητα προσθήκης,
αναρτήρα, ρόδες με φρένα,
πλαϊνά κάγκελα.
- Μέγιστο βάρος ασθενή
140Kg.

Βάρος

Διαστάσεις

Βάρος
Κλίνης

Κωδικός

36kg

Υ: 50cm, M: 200cm,
Π:85cm

36Kg

BED/L1

Ρόδες κλίνης

Ρόδες κλίνης με φρένα

Αναρτήρας κλίνης

Πλαϊνά κάγκελα κλίνης

Στρώματα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ
- Διαθέτει πλαϊνές μετώπες
από επινικελωμένο χάλυβα
υψηλής αντοχής.
- Ενισχυμένο πλαίσιο από
επιχρωμιωμένο ατσάλι με
ράβδους στήριξης.
- Χρωματιστά ξύλινα πάνελ
από MDV.
- Διαθέτει δυο νίκελ
μανιβέλες, ρύθμισης του
πλαισίου της κεφαλής και
των κάτω άκρων.

Ρόδες κλίνης

Ρόδες κλίνης με φρένα

-Σπαστές μανιβέλες που
αναδιπλώνονται για την
πρόληψη τραυματισμών.
- Δυνατότητα ανύψωσης
του πλαισίου της κεφαλής
και των κάτω άκρων.
- Εύκολη μεταφορά.
- Δυνατότητα προσθήκης,
αναρτήρα, ρόδες με φρένα,
πλαϊνά κάγκελα.

Βάρος

Διαστάσεις

Κωδικός

45kg

Υ: 50cm Π: 200cm, M:85cm

BED/L2

Αναρτήρας κλίνης

Πλαϊνά κάγκελα κλίνης

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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ΠΛΑΪΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΙΝΗΣ
‘’FIXED BED RAIL’’
- Πλαϊνό προστατευτικό
κάγκελο από χρώμιο.
- Στήριξη με ειδική βιδωτή
ασφάλεια που επιτρέπει
την εύκολη τοποθέτηση
και αποσύνδεση.

- Διατίθεται σε ζευγάρι αλλά
και ανά μονάδα.
-Πολύ ελαφρού βάρους.
- Κατάλληλα για κάθε είδους
κλίνη.
- Τοποθετούνται εύκολα.

Ύψος
Πλαϊνού

Μήκος
Πλαϊνού

Βάρος ανά
τεμάχιο

Κωδικός

44cm

200cm

4,5 Kg

SP1

ΠΛΑΪΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ
ΚΛΙΝΗΣ ‘’SWING - DOWN BED RAIL’’
- Πλαϊνό προστατευτικό
κάγκελο από χρώμιο.
- Στήριξη με ειδική ελατήρια
ασφαλείας που επιτρέπει
την εύκολη τοποθέτηση
και αποσύνδεση.
- Δυνατότητα παραμονής
πάνω στην κλίνη χωρίς να
αφαιρεθούν.

- Δεν εμποδίζουν τον ασθενή
όταν επιθυμεί να σηκωθεί.
- Διατίθεται σε ζευγάρι αλλά
και ανά μονάδα.
-Πολύ ελαφρού βάρους.
- Κατάλληλα για κάθε είδους
κλίνη.
- Τοποθετούνται εύκολα.

Ύψος
Πλαϊνού

Μήκος
Πλαϊνού

Βάρος ανά
τεμάχιο

Κωδικός

44cm

200cm

5,5 Kg

SP2

ΠΛΑΪΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΚΛΙΝΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΓΙΑ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ‘’UNIVERSAL BED RAILS’’
- Πλαϊνό προστατευτικό
κάγκελο από χρώμιο.
- Στήριξη με ειδική ελατήρια
ασφαλείας που επιτρέπει
την εύκολη τοποθέτηση
και αποσύνδεση.
- Δυνατότητα προσαρμογής
σε κάθε είδος κρεβατιού.
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- Ρυθμιζόμενου μήκους,
πλάτους και ύψους.
-Διατίθεται σε ζευγάρι.
-Πολύ ελαφρού βάρους.
- Κατάλληλα για κάθε είδους
κλίνη.
- Τοποθετούνται και
αφαιρούνται εύκολα.

Ύψος
Πλαϊνού

Μήκος
Πλαϊνού

Πλάτος
Πλαϊνού

Βάρος
Πλαϊνού

Κωδικός

Ρυθμιζόμενο

122-184cm

98,5-170cm

5,5Kg

SP3

GMI Orthopaedics Για τις παραγγελίες σας καλέστε στο: (+30) 210.77.72.725 ή στείλτε Fax στο: (+30) 210.77.72.704

- Κατασκευή από χάλυβα
χρωμίου.
- Δυνατότητα προσαρμογής
σε οποιαδήποτε θέση της
μετώπης, ανάλογα με τις
ανάγκες των ασθενών.
- Ειδική βάση στήριξης από
χάλυβα.

- Διαθέτει τριγωνική ανατομική
λαβή συγκράτησης με ιμάντα
ρυθμιζόμενου ύψους.
- Φέρει ρυθμιστή ύψους.
- Σχεδιασμένο για να
εξυπηρετήσει τους ασθενείς
που δυσκολεύονται να
σηκωθούν από το κρεβάτι.

Βάρος

Μέγιστο Βάρος
ασθενή

Κωδικός

4,5kg

120Κg

SO1

Hospital Beds & Accessories

ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΕΛΞΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΕΛΞΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
- Κατασκευή από
επιχρωμιωμένο χάλυβα.
- Στήριξη στην μετώπη της
κεφαλής της κλίνης με ειδικό
σύστημα ασφαλείας.
- Ρυθμιζόμενο ύψος με βιδωτή
ασφάλεια.

- Διαθέτει τριγωνική ανατομική
λαβή συγκράτησης με ιμάντα
ρυθμιζόμενου ύψους.
- Δυνατότητα προσαρμογής σε
οποιαδήποτε θέση της μετώπης,
ανάλογα με τις ανάγκες των
ασθενών.

Ύψος

Μέγιστο Βάρος
ασθενή

Κωδικός

Ρυθμιζόμενο

120Κg

SO2

ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ‘’STEEL I.V STAND’’
- Κατασκευή από
επινικελωμένο χάλυβα
υψηλής αντοχής.
- Πλαστική βάση στήριξης με
πέντε περιστρεφόμενες ρόδες.
- Ρυθμίζεται καθ’ ύψος.

- Φέρει πλαστικές κρεμάστρες
στήριξης τω ν φιαλών.
- Πολύ ελαφρού βάρους.
- Εύκολη μετακίνηση.

Διάμετρος βάσης

Ύψος ρυθμιζόμενο

Κωδικός

50cm

120-210cm

AS1

email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
- Σύστημα ανύψωσης ατόμων με
κινητικά προβλήματα.
- Περιλαμβάνει δικτυωτό
αναρτήρα (σάκο) με
υποστήριγμα κεφαλής.
- Το εύρος του ανοίγματος
της βάσης ρυθμίζεται μηχανικά
με μεταλλικό μοχλό,
επιτυγχάνοντας ισορροπία και
σταθερότητα του γερανού.
- Κατασκευή σταθερή, κατάλληλη
για χρήση στο σπίτι και το
νοσοκομείο.
- Σχεδιασμένος ν’ ανυψώνει
και να μεταφέρει τον ασθενή.

- Διαθέτει 4 περιστρεφόμενους
τροχούς εκ των οποίων οι δυο
φέρουν φρένα.
- Φέρει ειδικό υδραυλικό σύστημα
για την ανύψωση των ασθενών.
- Ηλεκτροστατική βαφή από ένα
μπλε φινίρισμα.
- Κατάλληλο για την ανύψωση των
ασθενών ακόμη και από το
έδαφος.
- Πλεονεκτεί σε σχέση με τα
ηλεκτρικά διότι δεν χρειάζεται
φόρτιση μπαταρίας και
αντικατάσταση αυτής με την
πάροδο του χρόνου.

Μήκος

Πλάτος
Βάσης
(Κλειστό)

Πλάτος
Βάσης
(Ανοιχτό)

Επίπεδο
Ανύψωσης

Ύψος

Βάρος

Μέγιστο βάρος
ασθενή

Κωδικός

114cm

64cm

112 cm

71-200cm

139cm

46Κg

130Kg

SO5

ΔΙΧΤΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
‘’STANDARD SLING’’
- Ενισχυμένο δίχτυ, από
ανθεκτικό υφασμάτινο
υλικό που αντέχει και τον
πιο βαρύ ασθενή.
- Καλύπτει και υποστηρίζει
μόνο την περιοχή του
κορμού και των κάτω
άκρων.

Standard

- Φέρει πολλαπλούς
ανθεκτικούς ιμάντες
στήριξης.
- Διαθέτει εργονομικό
σχεδιασμό και δεν προκαλεί
πόνο στον ασθενή κατά την
ανύψωση.
- Μπορεί να πλυθεί.

Κωδ.:SO5/1

ΔΙΧΤΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
‘’HEADREST SLING’’
- Ενισχυμένο δίχτυ, από
ανθεκτικό υφασμάτινο
υλικό που αντέχει και τον
πιο βαρύ ασθενή.
- Καλύπτει και υποστηρίζει
την περιοχή του
κορμού, των κάτω
άκρων και της κεφαλής.
100

- Φέρει πολλαπλούς
ανθεκτικούς ιμάντες
στήριξης.
- Διαθέτει εργονομικό
σχεδιασμό και δεν προκαλεί
πόνο στον ασθενή κατά την
ανύψωση.
- Μπορεί να πλυθεί.

Headrest
Κωδ.:SO5/2

GMI Orthopaedics Για τις παραγγελίες σας καλέστε στο: (+30) 210.77.72.725 ή στείλτε Fax στο: (+30) 210.77.72.704
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ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΑΝΤΛΙΑ ‘’7500/195WF’’
- Το στρώμα είναι
κατασκευασμένο από PVC
υγειονομικής χρήσης.
- Αποτελείται από
195 φυσαλίδες σε 39 γραμμές για
να διανείμουν αποτελεσματικά
το βάρος του ασθενούς.
- Με την εναλλαγή των σημείων
επαφής του ασθενούς, το
σύστημα, που αποτελείται από
την αντλία αέρα και το στρώμα
του αέρα, ευνοεί την αύξηση
της ροής του αίματος και
οξυγόνου στους ιστούς,
αποτρέποντας την εμφάνιση
κατακλίσεων.

- Εδικές προεκτάσεις για την
στήριξη κάτω από το κανονικό
στρώμα.
- Πολύ ελαφρού βάρους.
- Υψηλής αντοχής και ποιότητας.
- Επίστρωση δυο στρωμάτων.
- Κατάλληλο για όλα τα
νοσοκομειακά κρεβάτια.
- Αντλία κατασκευασμένη από
σκληρό και ιδιαίτερα ανθεκτικό
PVC.
- Είναι συμπαγές και αθόρυβο και
μπορεί να τοποθετηθεί στο
δάπεδο σε τέσσερις στάσεις από
καουτσούκ, ή κρεμασμένη στην
άκρη του κρεβατιού, καθώς
διαθέτει δύο άγκιστρα.

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ‘’7500’’
Βάρος
φουσκωμένο

2,2 Κg

Διαστάσεις
στρώματος
φουσκωμένο

Μέγιστο
Βάρος
ασθενή

Κωδικός

Υ: 6,7cm
Μ: 200cm,
Π:96cm

100Kg

7500

ΑΝΤΛΙΑ ‘’195WF’’

Τάση
ρεύματος

Διαστάσεις
αντλίας

Παραγωγή
αέρα

Κύκλος
Παραγωγής

Βάρος
αντλίας

Μήκος
καλωδίου

Κωδικός

AC 220v/50-60Hz

12x26x11,3cm

5 lt/min.

5min.

1,5Kg

365 cm

195WF

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΜΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ‘’8500/198WF’’
- Το στρώμα είναι
κατασκευασμένο από PVC
υγειονομικής χρήσης.
- Αποτελείται από
195 φυσαλίδες σε 39 γραμμές για
να διανείμουν αποτελεσματικά
το βάρος του ασθενούς.
- Με την εναλλαγή των σημείων
επαφής του ασθενούς, το
σύστημα, που αποτελείται από
την αντλία αέρα και το στρώμα
του αέρα, ευνοεί την αύξηση της
ροής του αίματος και οξυγόνου
στους ιστούς, αποτρέποντας την
εμφάνιση του κατακλίσεων.
- Εδικές προεκτάσεις για την
στήριξη κάτω από το κανονικό
στρώμα.
- Πολύ ελαφρού βάρους.
- Υψηλής αντοχής και ποιότητας.

- Επίστρωση δυο στρωμάτων.
- Κατάλληλο για όλα τα
νοσοκομειακά κρεβάτια.
- Αντλία κατασκευασμένη από
σκληρό και ιδιαίτερα ανθεκτικό
PVC.
- Διαθέτει δυο λυχνίες που
δείχνουν την πίεση στο στρώμα.
- Ρυθμιστές πίεσης.
- Είναι συμπαγές και αθόρυβο και
μπορεί να τοποθετηθεί στο
δάπεδο σε τέσσερις στάσεις από
καουτσούκ, ή κρεμασμένη στην
άκρη του κρεβατιού, καθώς
διαθέτει δύο άγκιστρα.

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ‘’8030’’
Βάρος
φουσκωμένο

3,8 Κg

ΑΝΤΛΙΑ ‘’198WF’’
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Διαστάσεις
στρώματος
φουσκωμένο

Μέγιστο
Βάρος
ασθενή

Κωδικός

Υ: 8,8cm
Μ: 180cm, Π:89cm

120Kg

8030

Τάση
ρεύματος

Διαστάσεις
αντλίας

Παραγωγή
αέρα

Κύκλος
Παραγωγής

Βάρος
αντλίας

Μήκος
καλωδίου

Κωδικός

AC 220v/50-60Hz

11,5x25,5x9,3cm

6 lt/min.

10min.

1,5Kg

365 cm

198WF

GMI Orthopaedics Για τις παραγγελίες σας καλέστε στο: (+30) 210.77.72.725 ή στείλτε Fax στο: (+30) 210.77.72.704

- Στρώμα κατασκευασμένο
από αφρό πολυουρεθάνης με
κυψελωτή επιφάνεια για να
παρέχει ελεύθερη
κυκλοφορία του αέρα.
- Διαχέει την θερμότητα του
σώματος, κρατώντας τον
ασθενή δροσερό, άνετο και
στεγνό.
- Εξαιρετικά ανθεκτικό, με
εξαιρετική πυκνότητα.

- Πλένεται με ατμό στους 120
βαθμούς.
- Πολύ ελαφρού βάρους.
- Υψηλής αντοχής και
ποιότητας.
- Επίστρωση δυο στρωμάτων.
- Κατάλληλο για όλα τα
νοσοκομειακά κρεβάτια.
- Φέρει κατ’ επιλογή ειδικό
κάλυμμα F10,F14,FI10,FI14.
- Ιδανικό για προστασία κατά
των κατακλίσεων.

Ύψος
στρώματος

Διαστάσεις
στρώματος

Μέγιστο Βάρος
ασθενή

Κωδικός

10cm

65x85x10

100Kg

A07/10

14cm

65x85x14

100Kg

A07/14

Mattresses & Decubitus Aids

ΣΤΡΩΜΑ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΣΤΡΩΜΑ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
- Στρώμα κατασκευασμένο
από αφρό πολυουρεθάνης
με κυψελωτή επιφάνεια για
να παρέχει ελεύθερη
κυκλοφορία του αέρα.
- Διαχέει την θερμότητα του
σώματος, κρατώντας τον
ασθενή δροσερό, άνετο και
στεγνό.
- Εξαιρετικά ανθεκτικό, με
εξαιρετική πυκνότητα.

- Πλένεται με ατμό στους 120
βαθμούς.
- Πολύ ελαφρού βάρους.
- Υψηλής αντοχής και ποιότητας.
- Επίστρωση δυο στρωμάτων.
- Κατάλληλο για όλα τα
νοσοκομειακά κρεβάτια.
- Φέρει κατ’ επιλογή ειδικό
κάλυμμα F10,F14,FI10,FI14.
- Ιδανικό για προστασία κατά
των κατακλίσεων.

Ύψος
στρώματος

Διαστάσεις
στρώματος

Μέγιστο Βάρος
ασθενή

Κωδικός

10cm

65x85x10

100Kg

A06/10

14cm

65x85x14

100Kg

A06/14

ΣΤΡΩΜΑ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
- Στρώμα κατασκευασμένο
από αφρό πολυουρεθάνης με
κυψελωτή επιφάνεια για να
παρέχει ελεύθερη
κυκλοφορία του αέρα.
- Διαχέει την θερμότητα του
σώματος, κρατώντας τον
ασθενή δροσερό, άνετο και
στεγνό.
- Εξαιρετικά ανθεκτικό, με
εξαιρετική πυκνότητα.

Αδιάβροχο

- Πλένεται με ατμό στους
120 βαθμούς.
- Πολύ ελαφρού βάρους.
- Υψηλής αντοχής και
ποιότητας.
- Επίστρωση δυο στρωμάτων.
- Κατάλληλο για όλα τα
νοσοκομειακά κρεβάτια.
- Φέρει κατ’ επιλογή ειδικό
κάλυμμα F10,F14,FI10,FI14.
- Ιδανικό για προστασία
κατά των κατακλίσεων.

Ύψος
στρώματος

Διαστάσεις
στρώματος

Μέγιστο Βάρος
ασθενή

Κωδικός

14cm

65x85x14

100Kg

A06/14

Αδιάβροχο

Κάλυμμα στρώματος Α07/10 Κάλυμμα στρώματος Α07/14 Κάλυμμα στρώματος Α07/10Κάλυμμα στρώματος Α07/14
Κωδ.: FI10
Κωδ.: FI14
Κωδ.: F10
Κωδ.: F14
email: gmimedical@yahoo.gr ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα στο: www.gmiltd.gr
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ΣΤΡΩΜΑ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΤΡΙΩΝ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΩΝ
- Στρώμα κατασκευασμένο
από αφρό πολυουρεθάνης
με κυψελωτή επιφάνεια για
να παρέχει ελεύθερη
κυκλοφορία του αέρα.
- Κατασκευή από υλικά
τριών διαφορετικών
πυκνοτήτων σε τρεις
διαφορετικές στρώσεις.
- Διαχέει την θερμότητα του
σώματος, κρατώντας τον
ασθενή δροσερό, άνετο και
στεγνό.

- Πλένεται με ατμό στους 120
βαθμούς.
- Πολύ ελαφρού βάρους.
- Υψηλής αντοχής και ποιότητας.
- Κατάλληλο για όλα τα
νοσοκομειακά κρεβάτια.
- Φέρει κατ’ επιλογή ειδικό
κάλυμμα F10,F14,FI10,FI14.
- Ιδανικό για προστασία κατά
των κατακλίσεων.
- Προτεινόμενα καλύμματα:
FI14,F14.
- Εξαιρετικά ανθεκτικό.

Ιδιότητες:
Το πρώτο στρώμα (κίτρινο) είναι κατασκευασμένο από ένα αργό memory
foam και είναι κατάλληλο για την σωστή κατανομή του βάρους του ασθενούς
(Πυκνότητα: 50Kg/m³). To δεύτερο στρώμα εξασφαλίζει την κυκλοφορία του
αέρα (Πυκνότητα: 35Kg/m³), ενώ το τρίτο διασφαλίζει τη σταθερότητα
(Πυκνότητα: 30Kg/m³).

Ύψος
στρώματος

Διαστάσεις
στρώματος

Μέγιστο Βάρος
ασθενή

Κωδικός

18cm

195x85x18

120Kg

A09

ΣΤΡΩΜΑ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΩΝ
- Στρώμα κατασκευασμένο
από αφρό πολυουρεθάνης
με κυψελωτή επιφάνεια για
να παρέχει ελεύθερη
κυκλοφορία του αέρα.
- Κατασκευή από υλικά
τεσσάρων διαφορετικών
πυκνοτήτων.
- Διαχέει την θερμότητα του
σώματος, κρατώντας τον
ασθενή δροσερό, άνετο και
στεγνό.
- Εξαιρετικά ανθεκτικό.

- Πλένεται με ατμό στους 120
βαθμούς.
- Πολύ ελαφρού βάρους.
- Υψηλής αντοχής και ποιότητας.
- Κατάλληλο για όλα τα
νοσοκομειακά κρεβάτια.
- Φέρει κατ’ επιλογή ειδικό
κάλυμμα F10,F14,FI10,FI14.
- Ιδανικό για προστασία κατά
των κατακλίσεων.
- Προτεινόμενα καλύμματα:
FI14,F14.

Ύψος
στρώματος

Διαστάσεις
στρώματος

Μέγιστο Βάρος
ασθενή

Κωδικός

14cm

195x85x14

120Kg

A09

25Kg/m³

35Kg/m³
30Kg/m³

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Κατασκευή από 100% βαμβάκι. Διαθέτουν φερμουάρ στις
τρεις πλευρές. Πλένονται εύκολα. Διατίθενται σε ύψος 10cm
και 14cm.

Αδιάβροχο

Αδιάβροχο

Κάλυμμα στρώματος Α07/10 Κάλυμμα στρώματος Α07/14 Κάλυμμα στρώματος Α07/10Κάλυμμα στρώματος Α07/14
Κωδ.: FI10
Κωδ.: FI14
Κωδ.: F10
Κωδ.: F14
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- Κατασκευή από μαλακό
υλικό ‘’fibrefill’’ (ίνες
πολυεστέρα).
- Η δομή των ινών επιτρέπει
να περάσει αέρας και έτσι
βελτιστοποιεί τη δερματική
διαπνοή.
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο
Velcro.
- Πολύ ελαφρού βάρους.

- Φέρει ειδικό κάλυμμα 100%
βαμβακερό.
-Ιδανικό για προστασία κατά
των κατακλίσεων,
μετεγχειρητικών τραυμάτων
αλλά και τραυμάτων της
πτέρνης.
- Μπορεί να πλυθεί.

Μέγεθος

Κωδικός

Universal

A10

ΥΠΟΑΓΚΩΝΙΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
‘’FIBERFILL ELBOW CUSHION’’
- Κατασκευή από μαλακό υλικό
‘’fibrefill’’ (ίνες πολυεστέρα).
- Η δομή των ινών επιτρέπει
να περάσει αέρας και έτσι
βελτιστοποιεί τη δερματική
διαπνοή.
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο
Velcro.
- Πολύ ελαφρού βάρους.

Mattresses & Decubitus Aids

ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
‘’FIBERFILL HEEL CUSHION’’

- Φέρει ειδικό κάλυμμα
100% βαμβακερό.
-Ιδανικό για προστασία
κατά των κατακλίσεων,
μετεγχειρητικών
τραυμάτων αλλά και
τραυμάτων του
αγκώνα.
- Μπορεί να πλυθεί.

Μέγεθος

Κωδικός

Universal

A11

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
‘’FIBERFILL LEG CUSHION’’
- Κατασκευή από μαλακό
υλικό ‘’fibrefill’’ (ίνες
πολυεστέρα).
- Η δομή των ινών επιτρέπει
να περάσει αέρας και έτσι
βελτιστοποιεί τη δερματική
διαπνοή.
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο
Velcro.
- Πολύ ελαφρού βάρους.

- Φέρει ειδικό κάλυμμα 100%
βαμβακερό.
-Ιδανικό για προστασία κατά
των κατακλίσεων,
μετεγχειρητικών τραυμάτων
αλλά και τραυμάτων των
κάτω άκρων.
- Μπορεί να πλυθεί.

Μέγεθος

Κωδικός

Universal

A12

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ
ΣΤΗΛΗΣ ‘’FIBERFILL ELBOW CUSHION’’
- Κατασκευή από μαλακό υλικό
‘’fibrefill’’ (ίνες πολυεστέρα).
- Η δομή των ινών επιτρέπει
να περάσει αέρας και έτσι
βελτιστοποιεί τη δερματική
διαπνοή.
- Πολύ ελαφρού βάρους.

- Φέρει ειδικό κάλυμμα 100%
βαμβακερό.
-Ιδανικό για προστασία
κατά των κατακλίσεων,
μετεγχειρητικών τραυμάτων
αλλά και τραυμάτων της Σ.Σ.
- Κατάλληλο και για
αναπηρικό αμαξίδιο.
- Μπορεί να πλυθεί.

Μέγεθος

Διαστάσεις

Κωδικός

Universal

45x60cm

A17
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ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
‘’FIBERFILL THREE SECTIONS’’
- Κατασκευή από μαλακό
υλικό ‘’fibrefill’’ (ίνες
πολυεστέρα).
- Η δομή των ινών επιτρέπει
να περάσει αέρας και έτσι
βελτιστοποιεί τη δερματική
διαπνοή.
- Πολύ ελαφρού βάρους.

- Φέρει ειδικό κάλυμμα 100%
βαμβακερό.
- Ιδανικό για προστασία κατά
των κατακλίσεων, προστασία
και θεραπεία του δερματικού
έλκους λόγω κατακλίσεων.
- Μπορεί να πλυθεί.

Μέγεθος

Διαστάσεις

Κωδικός

Universal

42x42x10cm

A13

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΘΟΥΛΩΜΑ
‘’FIBERFILL CENTRAL DEPRESSION’’
- Κατασκευή από μαλακό υλικό
‘’fibrefill’’ (ίνες πολυεστέρα).
- Ειδικό βαθούλωμα στο
κέντρο.
- Η δομή των ινών επιτρέπει
να περάσει αέρας και έτσι
βελτιστοποιεί τη δερματική
διαπνοή.
- Πολύ ελαφρού βάρους.

- Φέρει ειδικό κάλυμμα 100%
βαμβακερό.
- Ιδανικό για προστασία κατά
των κατακλίσεων, προστασία
και θεραπεία του δερματικού
έλκους λόγω κατακλίσεων.
- Μπορεί να πλυθεί.

Μέγεθος

Διαστάσεις

Κωδικός

Universal

42x42x10cm

A14

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΟΠΗ
‘’FIBERFILL CENTRAL OPENING’’
- Κατασκευή από μαλακό υλικό
‘’fibrefill’’ (ίνες πολυεστέρα).
- Οπή στο κέντρο.
- Η δομή των ινών επιτρέπει
να περάσει αέρας και έτσι
βελτιστοποιεί τη δερματική
διαπνοή.
- Πολύ ελαφρού βάρους.

- Φέρει ειδικό κάλυμμα 100%
βαμβακερό.
- Ιδανικό για προστασία κατά
των κατακλίσεων, προστασία
και θεραπεία του δερματικού
έλκους λόγω κατακλίσεων.
- Μπορεί να πλυθεί.

Μέγεθος

Διαστάσεις

Κωδικός

Universal

42x42x10cm

A15

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ
ΣΤΗΛΗΣ ‘’FIBERFILL SHAPED CUSHION’’
- Κατασκευή από μαλακό
υλικό ‘’fibrefill’’ (ίνες
πολυεστέρα).
- Η δομή των ινών επιτρέπει
να περάσει αέρας και έτσι
βελτιστοποιεί τη δερματική
διαπνοή.
- Κατάλληλο και για
αναπηρικό αμαξίδιο.
- Πολύ ελαφρού βάρους.
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- Φέρει ειδικό κάλυμμα 100%
βαμβακερό.
- Ιδανικό για προστασία κατά
των κατακλίσεων,
προστασία
και θεραπεία του
δερματικού
έλκους λόγω κατακλίσεων.
- Κατάλληλο και για
αναπηρικό αμαξίδιο.

Μέγεθος

Διαστάσεις

Κωδικός

Universal

42x42x10cm

A16
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- Κατασκευή από μαλακό
υλικό ‘’fibrefill’’
(ίνες πολυεστέρα).
- Η δομή των ινών επιτρέπει
να περάσει αέρας και έτσι
βελτιστοποιεί τη δερματική
διαπνοή.
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητα
Velcro.
- Πολύ ελαφρού βάρους.

- Φέρει ειδικό κάλυμμα 100%
βαμβακερό.
- Ιδανικό για προστασία
κατά των κατακλίσεων,
προστασία και θεραπεία
του δερματικού έλκους
λόγω κατακλίσεων.
- Μπορεί να πλυθεί.

Mattresses & Decubitus Aids

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ
ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ‘’FIBERFILL ΒΑCK CHAIR’’

Νέο! Πρωτοποριακό μαξιλάρι
αναπηρικού αμαξιδίου!
Μέγεθος

Διαστάσεις

Κωδικός

Universal

45x60cm

A18

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΚΥΨΕΛΕΣ
‘’AIR CELL’’
- Κατασκευή από PVC.
- Ειδικές αεροκυψέλες,
σχεδιασμένες κατάλληλα για
να κατανέμουν το βάρος του
ασθενούς σωστά και η
κυκλοφορία του αίματος να
γίνεται φυσιολογικά.
- Ειδική βαλβίδα ρύθμισης της
πίεσης του αέρα.
- Διατίθεται και με διπλή
βαλβίδα που μπορεί ο
ασθενής να ρυθμίσει
διαφορετικά την πίεση στα
δυο τμήματα.
- Πολύ ελαφρού βάρους.
- Μπορεί να πλυθεί.

-Εξωτερικό κάλυμμα από 100%
βαμβάκι ή από αδιάβροχο
υλικό, με αντιολισθητική
επιφάνεια.
-Ιδανικό για προστασία κατά
των κατακλίσεων,
πρόληψη και θεραπεία του
δερματικού έλκους λόγω
κατακλίσεων.
- Ιδανικό για άτομα που
πάσχουν από αιμορροΐδες.

36x36x6cm
40x36x6cm
40x40x6cm
40x44x6cm

Kωδικός: AIR CELL

44x44x6cm

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ VISCO ELASTIC
‘’ANATOMICAL CUSHION’’
- Κατασκευή από ένα στρώμα
visco elastic.
- Ανατομικά σχεδιασμένο για
να μειώνει τα σημεία πίεσης.
- Επίστρωση gel στα
σημεία πίεσης.
- Εξωτερικό κάλυμμα από
100%
βαμβάκι ή από αδιάβροχο
υλικό, με αντιολισθητική
επιφάνεια.
- Διαθέτει φερμουάρ για
εύκολο πλύσιμο.
- Πολύ ελαφρού βάρους.

- Διαθέτει δυο πλαϊνές
χειρολαβές για εύκολη
μεταφορά.
- Ιδανικό για προστασία
κατά των κατακλίσεων,
πρόληψη και θεραπεία του
δερματικού έλκους λόγω
κατακλίσεων.
- Ιδανικό για άτομα που
πάσχουν από αιμορροΐδες.

Βάρος

Διαστάσεις

Κωδικός

2,9Kg

42x42x6cm

003/C
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ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
‘’SOLID SILICONE CUSHION’’
- Κατασκευή από σιλικόνη
2,5 Kg.
- Εξωτερικό κάλυμμα από 100%
βαμβάκι ή από αδιάβροχο
υλικό, με αντιολισθητική
επιφάνεια.
- Διαθέτει φερμουάρ για
εύκολο πλύσιμο.
- Πολύ ελαφρού βάρους.

- Διαθέτει δυο πλαϊνές
χειρολαβές για εύκολη
μεταφορά.
- Ιδανικό για προστασία
κατά των κατακλίσεων,
πρόληψη και θεραπεία του
δερματικού έλκους λόγω
κατακλίσεων.
- Ιδανικό για άτομα που
πάσχουν από αιμορροΐδες.

Βάρος

Διαστάσεις

Κωδικός

2,5Kg

40x40x1,8cm

003/A

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
‘’SOLID SILICONE OPENING’’
- Κατασκευή από σιλικόνη
2Kg κεντρική οπή.
- Εξωτερικό κάλυμμα από 100%
βαμβάκι ή από αδιάβροχο
υλικό, με αντιολισθητική
επιφάνεια.
- Διαθέτει φερμουάρ για
εύκολο πλύσιμο.
- Πολύ ελαφρού βάρους.
- Μπορεί να πλυθεί.

- Διαθέτει δυο οπίσθια κορδόνια
για στήριξη στο αμαξίδιο ή στην
καρέκλα.
- Ιδανικό για προστασία κατά
των κατακλίσεων,
πρόληψη και θεραπεία του
δερματικού έλκους λόγω
κατακλίσεων.
- Ιδανικό για άτομα που πάσχουν
από αιμορροΐδες.

Βάρος

Διαστάσεις

Κωδικός

2Kg

40x40x1,8cm

003/Β

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
‘’SOLID SILICONE/LATEX CUSHION’’
- Κατασκευή από ένα στρώμα
σιλικόνης και ένα στρώμα
latex.
- Εξωτερικό κάλυμμα από 100%
βαμβάκι ή από αδιάβροχο
υλικό, με αντιολισθητική
επιφάνεια.
- Διαθέτει φερμουάρ για
εύκολο πλύσιμο.
- Πολύ ελαφρού βάρους.

- Διαθέτει δυο πλαϊνές
χειρολαβές για εύκολη
μεταφορά.
- Ιδανικό για προστασία
κατά των κατακλίσεων,
πρόληψη και θεραπεία του
δερματικού έλκους λόγω
κατακλίσεων.
- Ιδανικό για άτομα που
πάσχουν από αιμορροΐδες.

Βάρος

Διαστάσεις

Κωδικός

2,9Kg

42x42x6cm

003/C

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
‘’SOLID SILICONE CUSHION’’
- Κατασκευή υδροδιαλυτό gel.
- Εξωτερικό κάλυμμα από PVC
ή από 100%
βαμβάκι ή, με αντιολισθητική
επιφάνεια.
- Διαθέτει φερμουάρ για
εύκολο πλύσιμο.
- Πολύ ελαφρού βάρους.
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- Διαθέτει δυο πλαϊνές
χειρολαβές για εύκολη
μεταφορά.
- Ιδανικό για προστασία κατά
των κατακλίσεων,
πρόληψη και θεραπεία του
δερματικού έλκους λόγω
κατακλίσεων.

Βάρος

Διαστάσεις

Κωδικός

2,9Kg

42x42x4cm

003/D
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ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

Wheelchairs
.

- Ενισχυμένος σκελετός από
επινικελωμένο μέταλλο με
μπλε φινίρισμα.
- Αποσπώμενα πλαϊνά τύπου
‘’desk’’.
- Προσθαφαιρούμενα υποπόδια
και ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος.
- Οπίσθιοι τροχοί διαμέτρου
600mm με αεροθάλαμο.
- Πολύ ελαφρού βάρους.

- Εμπρόσθιοι συμπαγείς
διαμέτρου 200mm.
- Στεφάνη κίνησης
προσαρμοσμένη στους
οπίσθιουςτροχούς.
- Φρένα ακινητοποίησης του
αμαξιδίου.
- Ταπετσαρία από δερματίνη
με αντιολισθητική επιφάνεια.
- Οπίσθια θήκη για τη
μεταφορά αντικειμένων.

Συνολικό
Βάρος

Μέγιστο
Βάρος
ασθενή

Πλάτος
καθίσματος

Κωδικός

19Kg

100Κg

46cm

CAR/PB

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
- Ενισχυμένος σκελετός από
επινικελωμένο μέταλλο με
μπλε φινίρισμα.
- Αποσπώμενα πλαϊνά τύπου
‘’desk’’ ρυθμιζόμενου ύψους.
- Προσθαφαιρούμενα υποπόδια
και ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος.
- Οπίσθιοι τροχοί διαμέτρου
600mm με αεροθάλαμο.
- Πολύ ελαφρού βάρους.
- Ενισχυμένο με χιαστή ράβδους
κάτω από το κάθισμα.

- Εμπρόσθιοι συμπαγείς
διαμέτρου 200mm
ρυθμιζόμενου ύψους δυο
θέσεων.
- Στεφάνη κίνησης
προσαρμοσμένη στους
οπίσθιους τροχούς.
- Φρένα ακινητοποίησης του
αμαξιδίου.
- Ταπετσαρία από δερματίνη
με αντιολισθητική επιφάνεια.
- Οπίσθια θήκη για τη μεταφορά
αντικειμένων.

Συνολικό
Βάρος

Μέγιστο
Βάρος
ασθενή

Πλάτος
καθίσματος

Κωδικός

15,6Kg

110Κg

46cm

CAR/PL

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
- Ενισχυμένος σκελετός από
επινικελωμένο μέταλλο με
μπλε φινίρισμα.
- Αποσπώμενα πλαϊνά τύπου
‘’desk’’.
- Προσθαφαιρούμενα υποπόδια
και ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος.
- Οπίσθιοι τροχοί διαμέτρου
600mm με αεροθάλαμο.
- Πολύ ελαφρού βάρους.
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- Εμπρόσθιοι συμπαγείς
διαμέτρου 200mm 2 θέσεων.
- Στεφάνη κίνησης
προσαρμοσμένη στους
οπίσθιουςτροχούς.
- Φρένα ακινητοποίησης του
αμαξιδίου.
- Ταπετσαρία από δερματίνη με
αντιολισθητική επιφάνεια.
- Οπίσθια θήκη για τη μεταφορά
αντικειμένων.

Συνολικό
Βάρος

Μέγιστο
Βάρος
ασθενή

Πλάτος
καθίσματος

Κωδικός

19Kg

110Κg

46cm

CAR/PS
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ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
- Εμπρόσθιοι συμπαγείς
διαμέτρου 200mm.
- Στεφάνη κίνησης
προσαρμοσμένη στους
οπίσθιουςτροχούς.
- Φρένα ακινητοποίησης του
αμαξιδίου.
- Ταπετσαρία από δερματίνη
με αντιολισθητική επιφάνεια.
- Οπίσθια θήκη για τη
μεταφορά αντικειμένων.

Συνολικό
Βάρος

Μέγιστο
Βάρος
ασθενή

Πλάτος
καθίσματος

Κωδικός

19Kg

100Κg

46cm

CAR/PBT

Wheelchairs
.

- Ενισχυμένος σκελετός από
επινικελωμένο μέταλλο με
μπλε φινίρισμα.
- Αποσπώμενα πλαϊνά τύπου
‘’desk’’.
- Προσθαφαιρούμενα υποπόδια
και ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος.
- Οπίσθιοι τροχοί διαμέτρου
300mm με αεροθάλαμο.
- Πολύ ελαφρού βάρους.

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ
- Ενισχυμένος σκελετός από
επινικελωμένο μέταλλο με
μπλε φινίρισμα.
- Αποσπώμενα πλαϊνά τύπου
‘’desk’’.
- Προσθαφαιρούμενα υποπόδια
και ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος.
- Οπίσθιοι τροχοί διαμέτρου
300mm με αεροθάλαμο.
- Πολύ ελαφρού βάρους.

- Εμπρόσθιοι συμπαγείς
διαμέτρου 200mm δυο
θέσεων.
- Στεφάνη κίνησης
προσαρμοσμένη στους
οπίσθιουςτροχούς.
- Φρένα ακινητοποίησης
του αμαξιδίου.
- Ταπετσαρία από δερματίνη
με αντιολισθητική επιφάνεια.
- Οπίσθια θήκη για τη μεταφορά
αντικειμένων.

Συνολικό
Βάρος

Μέγιστο
Βάρος
ασθενή

Πλάτος
καθίσματος

Κωδικός

19Kg

110Κg

46cm

CAR/PST

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΛΑΦΡΟΥ
ΤΥΠΟΥ
- Ελαφρού τύπου αμαξίδιο
μεταφοράς ασθενών.
- Σκελετός από κράμα αλουμινίου.
- Χάρη στις μικρές διαστάσεις του,
είναι πρακτικό, εύχρηστο και
ιδιαίτερα ευέλικτο στη μεταφορά
και την αποθήκευση.
- Χειρόφρενα ασφαλείας συνοδού.

- Πλήρως αναδιπλούμενo
ανοδιωμένο πλαίσιο
αλουμινίου.
- Διπλό σταυρωτό στήριγμα
κάτω από το κάθισμα.
- Οπίσθιοι τροχοί διαμέτρου
200mm.
- Μπράτσα ανακλινόμενα.
- Βρόχους ποδιών.
- Ζώνης ασφαλείας.

Διαστάσεις
ανοιχτό

Διαστάσεις
κλειστό

Μέγιστο
Βάρος
ασθενή

Ύψος
καθίσματος

Κωδικός

45x85x89

26x71x62

100Κg

45cm

CAR/PT
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ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ‘’PO600’’

Wheelchairs
.

- Μεταλλικός σκελετός σε
ελκυστικό μπλε φινίρισμα.
- Κάλυψη Vinyl για εύκολο
καθάρισμα.
- Μαλακή επένδυση
καθισμάτων, με αφαιρούμενο
κεντρικό τμήμα για τη
διευκόλυνση των ασθενών
υγιεινής.

- Αφαιρούμενα μπράτσα.
- Ύψος και κλίση ρυθμιζόμενου
υποπόδια με αναδιπλούμενη
μακριά και ρυθμιζόμενο
legrests.
- Κουβαδάκι WC αφαιρείται
εύκολα από το πίσω μέρος.
- Μαλακό, παραγεμισμένο
ερεισίνωτο, ανάκλισης και
αφαιρούμενη.

Ύψος

Βάθος

Πλάτος

Εξωτερικές
διαστάσεις

Κωδικός

55cm

47cm

43cm

63x119x105

CAR/PBT

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ‘’PO200’’
- Μεταλλικός σκελετός σε
ελκυστικό μπλε φινίρισμα.
- Κάλυψη Vinyl για εύκολο
καθάρισμα.
- Μαλακή επένδυση
καθισμάτων, με αφαιρούμενο
κεντρικό τμήμα για τη
διευκόλυνση των ασθενών
υγιεινής.

- Μαλακή επένδυση,
αφαιρούμενα μπράτσα.
- Ύψος και κλίση ρυθμιζόμενου
υποπόδια με αναδιπλούμενη
μακριά και ρυθμιζόμενο
legrests.
- Κουβαδάκι WC αφαιρείται
εύκολα από το πίσω μέρος.
- Μαλακό, παραγεμισμένο
ερεισίνωτο, ανάκλισης και
αφαιρούμενη.

Βάρος

Διαστάσεις

Κωδικός

36kg

Υ: 50cm Π: 200cm, M:85cm

BED/1M

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ‘’PO100’’
- Μεταλλικός σκελετός σε
ελκυστικό μπλε φινίρισμα.
- Κάλυψη Vinyl για εύκολο
καθάρισμα.
- Μαλακή επένδυση
καθισμάτων, με αφαιρούμενο
κεντρικό τμήμα για τη
διευκόλυνση των ασθενών
υγιεινής.
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- Μαλακή επένδυση,
αφαιρούμενα μπράτσα.
- Ύψος και κλίση ρυθμιζόμενου
υποπόδια με αναδιπλούμενη
μακριά και ρυθμιζόμενο
legrests.
- Κουβαδάκι WC αφαιρείται
εύκολα από το πίσω μέρος.
- Μαλακό, παραγεμισμένο
ερεισίνωτο, ανάκλισης και
αφαιρούμενη.

Βάρος

Διαστάσεις

Κωδικός

36kg

Υ: 50cm Π: 200cm, M:85cm

BED/1M
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Orthotics & Prosthetics

Our Product Range
Protect, Support, Correct

Scoliosis & Kyphosis Laboratory
H GMI E.Π.Ε διανύοντας μια δυναμική
πορεία καταγράφοντας τις ανάγκες και τα
προβλήματα των ασθενών προχωρά δυναμικά
καινοτομώντας σε ένα νέο τομέα για αυτή, στον
τομέα των ορθoτικών.
Προχωρούμε δυναμικά στις κατασκευές ειδικών κηδεμόνων
για τις παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης (Σκολίωση & Κύφωση).
Η εμπειρία, αξιοπιστία, η ευαισθησία και το ενδιαφέρον μας για το
χώρο της υγείας μας ωθεί καθημερινώς στην αναζήτηση νέων
τεχνολογιών που συμβαδίζουν και υποστηρίζουν τον ασθενή με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσπαθούμε συνεχώς να
ανακαλύψουμε τα μέσα εκείνα που θα κάνουν πιο ευπρεπή, πιο
ευχάριστη και πιο άνετη την καθημερινότητα του εκάστοτε ασθενή.
Η GMI διαθέτει την μεγαλύτερη εμπειρία στην κατασκευή των
κηδεμόνων σκολίωσης και κύφωσης. Η αξιοπιστία των υλικών που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των κηδεμόνων προσδίδουν
επιτυχή αποτελέσματα στην θεραπεία και άνεση στον ασθενή.
Κατασκευάζουμε με δική σας εντολή κηδεμόνες τύπου Boston,
Cheneau, DDB, Charleston, Milwaukee κ.α. Η υποστήριξη παρέχεται
εντελώς δωρεάν καθ’ολη τη διάρκεια χρήσης των κηδεμόνων από
τον εκάστοτε ασθενή. Οι τεχνικοί του εργαστηρίου μας είναι
πάντοτε στη διάθεση των ασθενών .

-

GMI Laboratory
Orthotics
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Protect, Support, Correct

Orthotics Laboratory (AFO & KAFO)
H GMI Ε.Π.Ε διανύοντας μια δυναμική
πορεία καταγράφοντας τις ανάγκες και τα
προβλήματα των ασθενών προχωρά δυναμικά
καινοτομώντας σε ένα νέο τομέα για αυτή, στον
τομέα των ορθoτικών κηδεμόνων κάτω άκρων.

Our Product Range

Προχωρούμε δυναμικά στις κατασκευές ειδικών
κηδεμόνων για τις παθήσεις των κάτω άκρων όπως:
α) Ημιπληγία.
β) Πλήρης ή μερική αδυναμία τετρακεφάλου.
γ) Υπερέκταση γόνατος.
δ) Μεγάλες παραμορφώσεις της άρθρωσης
του γόνατος π.χ βλαισότητα, ραιβότητα.
ε) Πολιομυελίτιδα.
ζ) Παραμορφώσεις στον άκρο πόδα.
η) Σκλήρυνση κατά πλάκας.
Η εμπειρία, αξιοπιστία, η ευαισθησία και το ενδιαφέρον μας για το
χώρο της υγείας μας ωθεί καθημερινώς στην αναζήτηση νέων
τεχνολογιών που συμβαδίζουν και υποστηρίζουν τον ασθενή με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσπαθούμε συνεχώς να
ανακαλύψουμε τα μέσα εκείνα που θα κάνουν πιο ευπρεπή, πιο
ευχάριστη και πιο άνετη την καθημερινότητα του εκάστοτε ασθενή.
ΗGMI διαθέτει την μεγαλύτερη εμπειρία στην κατασκευή των
κηδεμόνων που θα στηρίζουν τους ασθενείς
και θα διευκολύνουν την βάδιση. Η αξιοπιστία των υλικών που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των κηδεμόνων προσδίδουν
επιτυχή αποτελέσματα στην θεραπεία και άνεση στον ασθενή.
Κατασκευάζουμε με δική σας εντολή, θερμοπλαστικούς
κνημοποδικούς κηδεμόνες με άρθρωση αστραγάλου ή χωρίς,
μηροκνημοποδικούς κηδεμόνες με άρθρωση γόνατος και άρθρωση
αστραγάλου τύπου ΚLΕΤΖΑΚ, κηδεμόνες τύπου WALKABOUT κ.α.
Η υποστήριξη παρέχεται εντελώς δωρεάν καθ’ολη τη διάρκεια
χρήσης των κηδεμόνων από τον εκάστοτε ασθενή. Οι τεχνικοί του
εργαστηρίου μας είναι πάντοτε στη διάθεση των ασθενών.

-
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Orthotics & Prosthetics

Our Product Range
Protect, Support, Correct

Prosthetics Laboratory
H GMI E.Π.Ε διανύοντας μια δυναμική
πορεία καταγράφοντας τις ανάγκες και τα
προβλήματα των ασθενών προχωρά δυναμικά
καινοτομώντας σε ένα νέο τομέα για αυτή, στον
τομέα των προθέσεων.
Προχωρούμε δυναμικά στις κατασκευές ειδικών κηδεμόνων ,
τεχνητών μελών όλων των άκρων , προκειμένου να
αντικαταστήσουμε με επιτυχία όλα τα ακρωτηριασμένα μέλη.
Η εμπειρία, αξιοπιστία, η ευαισθησία και το ενδιαφέρον μας για το
χώρο της υγείας μας ωθεί καθημερινώς στην αναζήτηση νέων
τεχνολογιών που συμβαδίζουν και υποστηρίζουν τον ασθενή με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσπαθούμε συνεχώς να
ανακαλύψουμε τα μέσα εκείνα που θα κάνουν πιο ευπρεπή, πιο
ευχάριστη και πιο άνετη την καθημερινότητα του εκάστοτε ασθενή.
Η GMI διαθέτει την μεγαλύτερη εμπειρία στην κατασκευή των
προθέσεων. Η αξιοπιστία των υλικών που χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή αυτών, προσδίδουν επιτυχή αποτελέσματα στην
λειτουργική και ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών.
Κατασκευάζουμε με δική σας εντολή προθέσεις κάτω άκρων όπως:
προθέσεις ρητίνης, προθέσεις τύπου Modular, προθέσεις τύπου
Modular με μηριαία αντιστηρίγματα, προσωρινές προθέσεις κνήμης
ή απεξάρθρωσης γόνατος, προθέσεις απεξάρθρωσης ισχίου κ.α.
Επίσης η κατασκευές μας επεκτείνονται και στις προθέσεις άνω
άκρων όπως: προθέσεις δακτύλων και παλάμης από σιλικόνη,
προθέσεις απεξάρθρωσης αγκώνα-βραχιονίου, καρπού και
αντιβραχίου κ.α Η υποστήριξη παρέχεται εντελώς δωρεάν καθ’ολη
τη διάρκεια χρήσης των κηδεμόνων από τον εκάστοτε ασθενή. Οι
τεχνικοί του εργαστηρίου μας είναι πάντοτε στη διάθεση των
ασθενών .

-

GMI Laboratory
Prosthetics
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NEW
Αποτελεσματικό σύστημα ψυχρού
επιθέματος, με ενσωματωμένο
αεροθάλαμο για πρόσθετη συμπίεση.
Χάριν στον ειδικό σχεδιασμό και την
εξωτερική επένδυση πάνω από το ψυχρό
επίθεμα επιτρέπεται η εφαρμογή απευθείας
στο δέρμα.
Ιδανικό για αθλητικούς τραυματισμούς
διαστρέμματα, κακώσεις συνδέσμων,
μετεγχειρητικά σε χειρουργικές επεμβάσεις
αποκατάστασης τραυματισμών.

Ο συνδυασμός του κρύου και της συμπίεσης οδηγεί το κρύο
βαθιά μέσα στους τραυματισμένους ιστούς, επιταχύνει τη
διαδικασία της αποκατάστασης και υποβοηθούν την γρήγορη
ανάρρωση.

CCT προσφέρει κρυοθεραπεία και συμπίεση
ταυτόχρονα

CCT παρέχει έναν αποτελεσματικό τρόπο για
τον έλεγχο του πόνου και του οιδήματος που
προκαλείται από τραυματισμούς, κακώσεις
μυών, κακώσεις συνδέσμων, τενόντων κ.α.
Για καλύτερα αποτελέσματα τοποθετήστε τα επιθέματα στο
ψυγείο για 2 ώρες πριν από τη χρήση και εφαρμόστε στην
τραυματισμένη περιοχή για 10-15 λεπτά, περιοδικά.

Protect, Support, Correct

Φαραντάτων 34 &
Μιχαλακοπούλου
11527-Αθήνα
Τηλ.:210.77.72.725
Fax.:210.77.72.704
gmimedical@yahoo.gr
www.gmiltd.gr

