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רשימת אביזרים  - מכבי שירותי בריאות

עמודקוד מכבישם המוצרהתוויהשם קבוצת אביזרים

ברך

NAמגן ברך ללא סיליקון

Patella X Strap9655614חבק ברך תת-פיקתי

Genumedi Pro9655715ברכיה עם טבעת סיליקון וציר צידי

StabiloGen Eco9655810ברכיה עם טבעת סיליקון

)POST-OP( מייצב ברך עם צירים X-Act ROM Lite9988823

NAמגן ברך לטיפול בשחיקת מפרק

Asymmetric Knee support 9310811 מייצב/מגן ברך לטיפול באי יציבות פיקה

ACL Everyday 9309420מייצב ברך לקרע ברצועות הצולבות ו/או צדיות

Stabimed9309516מייצב ברך לאי יציבות קדמית/אחורית

OA NANO9309616מייצב ברך לשחיקת מדור פנימי/חיצוני

M.4s OA9309617מייצב ברך לשחיקת מדור פנימי/חיצוני

StabiloHip Hip Protector9657924מגן ירכייםמגן ירכיים

NA מכשיר אבדוקציה לתינוקותמכשיר אבדוקציה לתינוקות

קרסול וכף רגל

medi elastic ankle support 5019655927קרסוליה אלסטית פשוטה

TaloStabil Eco9656027קרסוליה אלסטית עם סיליקון

MalleoForce9656028קרסוליה אלסטית עם סיליקון

Select AchilloStabill Plus9656229 מגן גיד אכילס עם סיליקון

AchilloStabill Eco9656229 מגן גיד אכילס עם סיליקון

Textil drop foot Orthosis9308634)מכשיר למניעת צניחת כף רגל )דיקטוס

NAמגף הליכה לאחר שבר או פצע כרוני

NAמגף הליכה לקרע בגיד אכילס/שריר הסובך

Laced Ankle Brace9307930מגן קרסול קשיח עם שרוכים

AFO סדAnkle Foot Orthosis LEAF SPRING9308735

NAסד שיקומי פיני לטיפול בצניחת כך רגל

NIGHT SPLINT סד לילהPlantar Fasciitis Stretch Splint9308078

Bunion Night Splint 9308178סד הלוקס ואלגוס

HALLUX VALGUS SPLINT9308177סד הלוקס ואלגוס

EUNICE MED - Silicone Heel Pads9308273עקב סיליקון בלי נקודה כחולה

EUNICE MED - Silicone heel cups9308373עקב סיליקון עם נקודה כחולה

EUNICE MED - Silicone Metatarsal Insoles9308472מדרס סיליקון מוכן עם נקודה כחולה

PRIM - Insoles with  Metatarsal pad9308473מדרס סיליקון מוכן עם נקודה כחולה

Med/Surg Shoe9308874 נעל גבס

POST OP נעל אחרי נתוח Surgical )Therapeutic( Shoe, open design9308975

POST OP נעל אחרי נתוח Med/Surg Shoe9308974

Post-op shoe )podapro(9309075נעל לאחר נתוח/לריפוי פצע עם הגבהה קידמית

NAנעל לאחר נתוח /ריפוי פצע עם הגבהה אחורית

Air Ankle Stirrup Brace9656133מייצב קרסול עם כרית אוויר

Dennis brown splint9415425נעליים אורתופדיות בהתוויה רפואית לתיקון עיוות בשוק
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רשימת אביזרים  - מכבי שירותי בריאות

עמודקוד מכבישם המוצרהתוויהשם קבוצת אביזרים

קרסול וכף רגל

Correction orthosis93092/9411576נעליים אורתופדיות בהתוויה רפואית לתיקון עיוות בשוק

Dennis brown splint9415425נעליים אורתופדיות בהתוויה רפואית לעיוות תיקון בציר הליכה

9309376)ציר + נעליים( Correction orthosisנעליים אורתופדיות בהתוויה רפואית לעיוות תיקון בציר הליכה

Correction orthosis93092/9411576נעליים אורתופדיות בהתוויה רפואית לתיקון עיוות בכף הרגל

גב

Premium panel binder - Elastic back support9888838חגורת גב אלסטית אוורירית

BODYSTRAP 269656440חגורת גב עם חיזוקים

Deluxe Maternity belt9656644 חגורת הריון

NAצווארון רך

California Collar 9309854 צווארון קשיח/חצי קשיח

JEWET חגורה/מייצב גב 3 או 4 נקודות תואםHyperextention Brace C35+ BASIC9988943

JEWETHyperextention Brace C35+ AVANT9988943 חגורה/מייצב גב 3 או 4 נקודות תואם

RIB BELT9989444חגורת שבת לצלעותצלעות

NAחגורת בטן לאחר ניתוח חזה / בטן לאחר ניתוח

כתף

NAמתלה ליד

Immo Sling & Swathe 9656850 מקבע כתף לאחר פריקות

UltraSling ER 9309952מייצב/מקבע כתף לאחר ניתוח בדרגות סיבוב משתנות

Shoulder Abduction Orthosis9310052מייצב/מקבע כתף לאחר ניתוח בדרוגות אבדוקציה משתנות

NAשמניה לכתף/ עצם הבריח

מרפק

NAשרוול אלסטי למרפק

EpiBasic9657056שרוול אלסטי למרפק עם סיליקון

Elastic elbow support9657057שרוול אלסטי למרפק עם סיליקון

medi Epibrace9657158חבק מרפק

שורש כף היד

Wrist Support with thumb opening9657260 .)חבק שורש כף יד )ללא סד

Respiform Wrist9657361חבק שורש כף יד עם סד

Eunice Med - Wrist brace9657361חבק שורש כף יד עם סד

Eunice Med - Wrist brace with thumb support9657463חבק שורש כף יד עם סד לאגודל

Thumb abduction orthosis9657564מייצב אגודל

Rhizomed soft9657565מייצב אגודל

גרביים אלסטיות

AD - מתחת לברך STOCKING AD 9657685

AD - מתחת לברך עם כותנהcotton stocking AD9657685

AF - מעל הברךStocking AF9989085

AG - עד המפשעהSTOCKING AG9989185

AG - עד המפשעה עם כותנהcotton stocking AG9989185

AT - מכנסייםMEDIVEN PLUS AT9989283

AT - מכנסייםSTOCKING AT9989285

AT - גרב אלסטית מכנס עם כותנהcotton stocking AT9989285

ATU גרבוני מכנס להריוןMEDIVEN PLUS ATU9657783



רשימת אביזרים  - צה"ל

עמודקוד צה"לשם המוצרהתוויהשם קבוצת אביזרים

ברך

ELASTIC KNEE SUPPORT50019ברכיה אלסטית פשוטה

KNITTED PATELLA ASSISTED KNEE SUPPORT500211ברכיה אלסטית עם טבעת סיליקון

Patella Strap500314חבק ברך תת-פיקתי

KNITTED PATELLA & LIGAMENT ASSISTED KNEE SUPPORT500411ברכייה אלסטית עם טבעת סיליקון וחיזוקים צידיים לתיקון ציר פיקה

Stabilax500614ברכייה אלסטית עם טבעת סיליקון וצירים, לפגיעות MCL/LCL קלות

מגן ברך לפגיעות חמורות ברצועות MCL/LCL | מגן ברך לחוסר יציבות קדמית ניכרת | 
מגן ברך לחוסר יציבות אחורית

Functional knee brace500718

Knee Immobilizer סד ללא צירים לקיבוע ברך אחרי חבלה / ניתוחImmob Splint 0°500822

X-Act ROM Lite500923סד ברך ארוך עם צירים מתכווננים

ACL מגן ברך לחוסר יציבות קדמית קלה/מצב מאוחר אחרי שחזורGenumedi Pro501015

קרסול ושוק

ELASTIC ANKLE SUPPORT501327קרסוליה אלסטית פשוטה

KNITTED ANKLE SUPPORT WITH SILICONE PAD501428קרסוליה אלסטית עם סיליקון

Laced Ankle Brace501530מגן קרסול קשיח למחצה עם שרוכים

protect.Achi501730קרסוליה אלסטית עם סיליקון לדלקת בגיד אכילס

Air Ankle Stirrup Brace501633מגן קרסול קשיח עם כריות אוויר

Nextep Contour Air502737מגף לטיפול בשברי קרסול )תחליף לגבס(

ELASTIC CALF SUPPORT506024שרוול אלסטי לשוק

גב/ בטן

Premium Panel Elastic Binder502838חגורת גב פשוטה

Lumbar Sacral Corset502940חגורת גב עם חיזוקים

JEWETT חגורת גבHyperextension C35 plus503043

כתף/ זרוע/ צוואר

Pouch Arm Sling503249מתלה ליד

CLAVICLE BANDAGE503354שמינייה לכתף / עצם הבריח

VELPEAU BANDAGE503449מקבע / מיצב כתף

Natural wedge מקבע כתףShoulder Abduction Orthosis606152

Soft Collar503154צווארון רך

Philadelphia Boyunluk505855)צווארון קשיח )פילדלפיה

מרפק

Premium Elasticated Elbow Support503556שרוול אלסטי למרפק

KNITTED ELBOW SUPPORT WITH SILICONE PAD503656שרוול אלסטי למרפק עם סיליקון

Tennis elbow – חבק מרפק לEPIKONDYLITIS BANDAGE503758

Epibrace506258חבק מרפק

שורש כף יד

WRISTLET WITH ABDUCTED THUMB SLEEVE503860חבק שורש כף יד כולל אגודל

WRIST BRACE503960מקבע שורש כף יד ללא אגודל

HAND WRIST BANDAGE503960חבק שורש כף היד ללא אגודל

KNITTED HAND-WRIST SPLINT504060מקבע שורש כף יד ללא אגודל

THUMB ASSISTED HAND-WRIST SPLINT504162חבק אמה קשיח כולל שורש כף היד ואגודל

מדרסים

-5020-זוג מדרסים בולמי זעזועים.

-5021-זוג מדרסים משופרים

-5022-זוג מדרסים על פי מידת גבס עם תוסף / הגבהה.

-5044-זוג מדרסים בהתאמה אישית )לפי הקשת הפלנטרית(

-5044-זוג מדרסים בהתאמה אישית )לפי קשת שטוחה(
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עמודקוד צה"לשם המוצרהתוויהשם קבוצת אביזרים

כף רגל ואצבעות

SILICONE BUNION PROTECTOR502374תומך סיליקון לבוניון

SILICONE PERFORATED INSOLE502474מדרס סיליקון שלם עם בולם עקב ומטטרזאלי

Med/Surg Shoe502575סנדל לגבס / נעל לאחר ניתוח

PodaPro502675נעל דרקו עם הגבהה

SILICONE HEEL CUPS501874זוג עקבים מסיליקון פשוט | זוג עקבים מסיליקון עם איזור הפחתת לחץ )נקודה כחולה(

MALLET סד לאצבעMallet Splint504265

גרבי לחץ

AD גרב אלסטי עד לברךCalf Stockings AD505285

AF גרב אלסטי מעל הברךThigh Stockings AF505385

AG גרב אלסטי שלם עד המפשעהThigh Stockings AG505485

AT/U גרבוני מכנס להריוןMaternity Panty ATU505585
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רשימת אביזרים  - צה"ל



ברך / שוק / ירך אורתופדיה  |

מק"ט 328000

ברכייה אלסטית להקלה על כאבי מפרקים ולשיפור זרימת הדם על ידי הפעלת לחץ ותמיכה במפרק הברך 
בכל צעד ובכל תנועה.

ייעוד המוצר: הברכייה מיועדת לסובלים מדלקות או נקעים בשרירים או ברצועות הברך, למטופלים לאחר 
ניתוח, לסובלים מדלקות מפרקים ולסובלים ממחלת מפרקים ניוונית.

Elastic Knee Support 601 - ברכייה אלסטית ללא סיליקון

היקף ירך ס"מהיקף שוק ס"ממידה
II28-3140-43
III31-3443-46
IV34-3746-49
V37-4049-52
VI40-4352-55
VII43-4655-58

INT - 012\3\4 מק"ט

ברכיה אלסטית ללא סיליקון, להקלה על כאבים בברך. מחממת את הברך, תורמת להזרמת הדם, מעניקה 
תמיכה בסיסית, סיוע לשרירים, קומפרסיה ופיזור לחצים.

ייעוד המוצר: כאב קל-בינוני בברך, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.

Premium Elasticated Knee Support - ברכייה אלסטית ללא סיליקון

קוד ירפ"אהיקף ברך ס"ממידה

S25-3233859
M32-3933861
L39-4633862
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מק"ט 222 ELASTIC KNEE SUPPORT - ברכייה אלסטית ללא סיליקון

קוד ירפ"אהיקף ברך בס"ממידה
S34-3614024
M36-3814021
L38-4114007

XL41-4414030
XXL44-4714031

ברכייה אלסטית ללא סיליקון, להקלה על כאבים בברך ולשיפור זרימת הדם

ייעוד המוצר: כאב קל-בינוני בברך, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.



מק"ט 114420

ברכיית הפרימיום של BORT - אריגה ייחודית המאפשרת גמישות מרבית בזמן פעילות וכיפוף הברך ומבטיחה 
התאמה אידיאלית בכל זוויות הכיפוף. שני מייצבים בכל צד מספקים יציבות מוגברת. תוספת הריפוד בצד 

האחורי מבטיחה נוחות אופטימאלית. נקודות סיליקון מיוחדות למניעת החלקה. טבעת סיליקון להפחתת לחץ 
מהפיקה, ייצובה ושמירה על מסלול תנועה תקין. מעסה את הרקמות ומפחיתה נפיחויות. תומכת בפעילות 

הרצועות ובהפחתת עומס מהמפרק.

ייעוד המוצר: לאחר חבלה, חוסר יציבות, חולשה, נפיחות במפרק, כאבים, מחלת מפרקים ניוונית, דלקת, 
פגיעה בגידים ורצועות, שחיקת סחוס, גירויים לאחר ניתוח.

StabiloGen® - ברכייה אלסטית עם סיליקון

קוד ירפ"אהיקף ירך ס"מהיקף שוק ס"ממידה
S26-2932-3637828
M29-3336-4037829

+M29-3340-4442934
L33-3740-4437830

+L33-3744-4842935
XL37-4144-4837831

+XL37-4148-5242936
XXL41-4552-5637832

+XXL41-4556-6042937
XXXL45-4960-6437833

+XXXL45-4964-6842938

מק"ט 114520

אריגה ייחודית המאפשרת גמישות מרבית בזמן פעילות וכיפוף הברך, ומבטיחה התאמה אידיאלית בכל זוויות 
הכיפוף. מייצב אחד בכל צד למתן יציבות. טבעת סיליקון איכותית להפחתת לחץ מהפיקה, ייצובה, ושמירה 
על מסלול תנועה תקין. מעסה את הרקמות ומפחיתה נפיחויות, תומכת בפעילות הרצועות ומפחיתה עומס 

מהמפרק. מונעת ביצוע של תנועות לא נכונות.

ייעוד המוצר: לאחר חבלה, חוסר יציבות, חולשה, נפיחות במפרק, כאבים, מחלת מפרקים ניוונית, דלקת 
מפרקים, פגיעה בגידים ורצועות, שחיקת סחוס, גירויים.

StabiloGen® Eco - ברכייה אלסטית עם סיליקון

קוד ירפ"אהיקף ירך ס"מהיקף שוק ס"ממידה
S26-2932-3646110
M29-3336-4046111

+M29-3340-4453448
L33-3740-4446112

+L33-3744-4853454
XL37-4144-4846113

+XL37-4148-5253462
XXL41-4552-5646114

+XXL41-4556-6053468
XXXL45-4960-6446115

+XXXL45-4964-6853469

11 ברך / שוק / ירך אורתופדיה  |



K10220 מק"ט

ברכייה אלסטית לייצוב מפרק הברך המצוידת בנקודות סיליקון לאחיזה מושלמת ולמניעת החלקות, טבעת 
סיליקון לעיסוי ותמיכה בפיקת הברך, לשיפור זרימת הדם ולהורדת הנפיחות והבצקת. הברכייה ארוגה מחומר 

נושם לנידוף זיעה ולחות וקלה ונוחה ללבישה ולהתאמה אישית.

ייעוד המוצר: הברכייה מיועדת לייצוב מפרק הברך, להורדת נפיחות ובצקת, להקלה על הכאבים, לסובלים 
מדלקות לאחר ניתוח או טראומה ולטיפול בדלקות מפרקים.

Genumedi - ברכייה אלסטית עם סיליקון

קוד ירפ"אהיקף ירך ס"מהיקף שוק ס"ממידה
I25-2837-4038089
II28-3140-4338252
III31-3443-4638253
IV34-3746-4938254
V37-4049-5238255
VI40-4352-5538256
VII43-4655-5838257

Extra-Wide היקף ירך ס"מהיקף שוק ס"ממידה
III Wide31-3446-49
IV Wide34-3749-52
V Wide37-4052-55
VI Wide40-4355-58
VII Wide43-4658-61

מק"ט 220400

הברכייה האלסטית מספקת לחץ ותמיכה למפרק הברך. הברכייה ארוגה במיוחד להתאמה מושלמת למבנה 
האנטומי של הברך והיא מצוידת בכרית סיליקון לנוחות מירבית.

ייעוד המוצר: הברכייה מיועדת להקלה על כאבים שלאחר ניתוח או לאחר טראומה, לטיפול בבצקות בברך, 
לטיפול באי יציבות ברצועות הברך או לטיפול בדלקות מפרקים.

activemed Knee Support - ברכייה אלסטית עם סיליקון

קוד ירפ"אהיקף ירך ס"מהיקף שוק ס"ממידה
S26-2932-3645566
M29-3336-4045567
L33-3740-4445568

XL37-4144-4845569
XXL41-4552-5645570

XXXL45-4960-6445571

ברך / שוק / ירך אורתופדיה  | 12
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מק"ט 114700

המבנה המיוחד של הברכייה תורם לדחיפת הפיקה לכיוון המדיאלי ודיסטלי )דוחף את הפיקה למרכז(, בזכות 
רצועות אלסטיות, ותמיכה של חצי טבעת סיליקון צידית. משולב מייצב אחד בכל צד, תומך בברך ומייצב אותה. 

הברכייה מונעת תנועה לא נכונה של הפיקה. אריגה ייחודית מאפשרת גמישות מרבית בזמן פעילות וכיפוף 
הברך ומבטיחה התאמה אידיאלית בכל זוויות הכיפוף, הורדת עומס והגנה על הגידים והרקמות. נקודות סיליקון 

בחלק העליון מונעות החלקה של הברכיים מהרגל.

 )Patellofemoral Syndrome, Runners Knee( מפרק פיקה ירך ,AKP ,ייעוד המוצר: אי יציבות של הפיקה
כאב ברך קדמי או "כאב פטלופמורלי", סחוס פגוע.

 Asymmetric Knee Support - ברכייה אי-יציבות פיקה

קוד ירפ"א שמאלקוד ירפ"א ימיןהיקף ירך ס"מהיקף שוק ס"ממידה
S26-2932-3616112319
M29-3336-4017242338
L33-3740-4419352340

XL37-4144-4820552364
XXL41-4552-56100472386

XXXL45-4960-64100462387

13

ברכייה אלסטית עם טבעת סיליקון, הברכייה ארוגה מחומר נושם וגמיש, מספקת לחץ, תמיכה וייצוב למפרק הברך

ייעוד המוצר: ייצוב מפרק הברך, לאחר חבלות קלות לפיקה או לקדמת הברך

מק"ט 103 KNITTED PATELLA ASSISTED KNEE SUPPORT - ברכייה אלסטית עם סיליקון

קוד ירפ"אהיקף ברך בס"ממידה
S34-3613961
M36-3813960
L38-4113959

XL41-4413962
XXL44-4713963

מק"ט 104
ברכייה אי-יציבות פיקה 

KNITTED PATELLA & LIGAMENT ASSISTED KNEE SUPPORT

קוד ירפ"אהיקף ברך בס"ממידה
S34-3613967
M36-3813965
L38-4113964

XL41-4413977
XXL44-4713978

ברכייה אלסטית עם טבעת סיליקון לחיזוק ציר הפיקה

ייעוד המוצר: אי יציבות של הפיקה, Patellofemoral Syndrome, כאב ברך קדמי או "כאב פטלופמורלי"
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מק"ט 81-026

"טכנולוגיה חדשנית מוגנת בפטנט, לתמיכה והגנה במקרים של שינוי במסלול התנועה של הפיקה, שחיקת 
סחוס הפיקה, חוסר יציבות ודיסלוקציה של הפיקה. רצועה דינאמית, מתפצלת, תורמת לדחיפת הפיקה 
למרכז ומקלה על הכאב. מערכת כפולה של מייצבים, תומכים בברך, תורמים להפחתת הכאב ולייצוב של 

הפיקה. רצועות תומכות באזור הירך והשוק מבטיחות התאמה נוספת, חיזוק ומניעת תזוזה. אריג חדשני, 
אנטימיקרוביאלי, היפואלרגני ונושם מבטיח נוחות והתאמה מרבית. מערכת של צירי פלסטיק נשלפים

כלולה, להבטחת ייצוב נוסף.

 ChondroMalacia Patella ,Runners Knee ,מפרק פיקה ירך ,AKP ,ייעוד המוצר: אי יציבות של הפיקה

Tru-Pull Lite - ברכייה אי-יציבות פיקה

היקף ירך ס"ממידה
XS33-39
S39-47
M47-53
L53-60

XL60-67
XXL67-75

XXXL75-81

ימין/שמאל

K14 מק"ט

ברכייה אלסטית לייצוב מפרק הברך על ידי הפעלת לחץ, המצוידת בטבעת סיליקון לייצוב הפיקה. הברכייה 
ארוגה מחומר נושם לנידוף זיעה ולחות וקלה ונוחה ללבישה ולהתאמה אישית.

ייעוד המוצר: הברכייה מיועדת לייצוב מפרק הברך למטופלים לאחר ניתוח ולהקלה על הכאבים במקרים של 
פריקה או תזוזה של פיקת הברך.

Genumedi PT - ברכייה אי-יציבות פיקה

היקף ירך ס"מהיקף שוק ס"ממידה
I25-2837-40
II28-3140-43
III31-3443-46
IV34-3746-49
V37-4049-52
VI40-4352-55
VII43-4655-58

ימין/שמאל



K11022 מק"ט

ברכייה אלסטית לייצוב מפרק הברך המצוידת בנקודות סיליקון לאחיזה מושלמת ולמניעת החלקות, ובטבעת 
סיליקון לעיסוי ותמיכה בפיקת הברך, לשיפור זרימת הדם ולהורדת הנפיחות והבצקת. רצועת ירך ורצועת שוק 

מספקות תמיכה נוספת ומאפשרות התאמה אישית. הברכייה ארוגה מחומר נושם לנידוף זיעה ולחות וקלה 
ונוחה ללבישה ולהתאמה אישית.

ייעוד המוצר: הברכייה מיועדת לייצוב מפרק הברך, להורדת נפיחות ובצקת, להקלה על הכאבים, לסובלים 
מדלקות לאחר ניתוח או טראומה, לטיפול בדלקות מפרקים ובתסמונת כאב פטלופמורלית 

.)PFS - Patellofemoral pain syndrome(

Genumedi Plus - ברכייה אלסטית עם סיליקון + רצועות

היקף ירך ס"מהיקף שוק ס"ממידה
II28-3140-43
III31-3443-46
IV34-3746-49
V37-4049-52

K15040 מק"ט

ברכייה אלסטית המצוידת בנקודות סיליקון לאחיזה מושלמת ולמניעת החלקות ומשטחי סיליקון לעיסוי וייצוב 
הפיקה וגידי הברך.מערכת צירים לייצוב מפרק הברך, לפיזור העומס באופן שווה ולתמיכה בכל צעד ובכל 

תנועה. הברכייה ארוגה מחומר נושם לנידוף זיעה ולחות וקלה ונוחה ללבישה ולהתאמה אישית.

ייעוד המוצר: הברכייה מיועדת לסובלים ממחלת אוסגוד-שלטר )Osgood-Schlatter disease(, לייצוב מפרק 
הברך, להקלה על הכאבים, ולסובלים מפציעות או מדלקות בגידים.

Genumedi PSS - ברכייה אלסטית עם סיליקון + חבק ברך תת פיקתי

היקף ירך ס"מהיקף שוק ס"ממידה
I25-2837-40
II28-3140-43
III31-3443-46
IV34-3746-49
V37-4049-52
VI40-4352-55
VII43-4655-58

ברך / שוק / ירך 15אורתופדיה  |
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מק"ט 82-0012

ברכייה אלסטית עם צירים ניתנים להסרה המספקים יציבות ומאפשרים להתאים את תמיכת הברכייה לצרכי 
המטופל ולשלבי ההחלמה השונים. רצועת ירך ורצועת שוק לתמיכה מוגברת ולהתאמה אישית ומשען מיוחד 

לייצוב פיקת הברך. הברכייה ארוגה מחומר אלסטי, נושם ואוורירי לנוחות מירבית.

ייעוד המוצר: לתמיכה במפרק הברך לאחר פציעה קלה עד בינונית ברצועות ההיקפיות, לחוסר יציבות כרונית 
של מפרק הברך והפיקה ולתמיכה לאחר ניתוחי מניסקוס.

Stabilax - ברכייה אלסטית עם תמיכה לפיקה + רצועות + צירים

היקף ירך ס"ממידה
XS35-38
S38-42
M42-46
L46-49

XL49-53
XXL53-57

CPO-2606 מק"ט

חבק ברך תת פיקתי קל ונוח ללבישה ולהתאמה אישית, מספק לחץ ותמיכה לגידי הברך.

ייעוד המוצר: החבק מיועד להקלת הכאב לסובלים מדלקות בסחוס הברך.

Patella Strap - חבק ברך תת פיקתי

קוד ירפ"אמידה
45565אוניברסלי

מק"ט 11-1325

חבק ברך תת פיקתי המספק לחץ ותמיכה לגידי הברך להקלה על הכאבים. מותאם למבנה האנטומי של 
הברך, קל ונוח ללבישה ולהתאמה אישית.

ייעוד המוצר: החבק מיועד לסובלים מדלקת בגידי הברך ולסובלים ממחלת 
.)Osgood-Schlatter disease( אוסגוד-שלטר

 Patella X Strap - חבק ברך תת פיקתי

קוד ירפ"אהיקף ברך ס"ממידה
M> 35.5 44549
L< 35.544550



K12120 מק"ט

ברכייה אלסטית הכוללת שני צירים צידיים לייצוב מפרק הברך ולתמיכה בכל צעד ותנועה. בעלת שתי רצועות 
מעל ומתחת לברך לחיזוק ולקיבוע. טבעת סיליקון לעיסוי פיקת הברך ולהורדת הנפיחות והבצקת. נקודות 
סיליקון לאחיזה מושלמת ולמניעת החלקות, הברכייה ארוגה מחומר נושם לנידוף זיעה ולחות. קלה ונוחה 

ללבישה ולהתאמה אישית.

ייעוד המוצר: לטיפול בחוסר יציבות קל עד בינוני, פציעות במניסקוס וברצועות ההיקפיות, לייצוב לאחר ניתוח 
ולטיפול בדלקת מפרקים ניוונית.

 Genumedi Pro - ברכייה אלסטית עם סיליקון + רצועות + צירים

קוד ירפ"אהיקף ירך ס"מהיקף שוק ס"ממידה
I25-2837-4043694
II28-3140-4343695
III31-3443-4643696
IV34-3746-4943697
V37-4049-5243698
VI40-4352-5543699
VII43-4655-5843700

KN051 מק"ט

ברכייה מנאופרן עם בטנת ניילון לייצוב ולתמיכה במפרק הברך, ייצוב היקפי בעזרת הצירים מונע דפורמציות 
של הברך. רצועות תמיכה נוספות להתאמה אישית וליצוב אופטימלי.

ייעוד המוצר: למניעת עיוותים במפרק הברך ולייצוב במקרים של חולשת שרירים או פציעה ברצועות הברך.

Hinged Knee Support - ברכייה עם רצועות + צירים

קוד ירפ"אהיקף ברך ס"ממידה
S30-3445572
M34-3845574
L38-4245575

XL42-4645576
XXL46-5045577

XXXL50>45578

ברך / שוק / ירך אורתופדיה  |

מק"ט 11-3497

מייצב הברך Playmaker הינו הדגם המשופר של Playmaker Brace האמין והמוכר. אריג ה-Hi10 החדשני, 
מבטיח התאמה ונוחות מרבית. עוצב במיוחד למתן תמיכה במקרים של חוסר יציבות קלה, בהם אין צורך בסד 
אשר מגביל את התנועה יתר על המידה. הוא עשוי מבד אוורירי, אלסטי, נושם ועמיד במיוחד. מספק יציבות 

 ותמיכה מושלמת לפעילות יומיומית, ספורטיבית, ותורם להגנה ולמניעת פציעות.
 בעל מבנה ארגונומי והתאמה למבנה האנטומי של הרגל, רצועות מובנות בחלק העליון והתחתון למתיחה 

.)ROM( מבטיח שליטה על טווח התנועה הרצוי Donjoy של DIII-והתאמה קלה ומהירה. ציר ה
*גרסת כריכה

ייעוד המוצר: לפציעות קלות, חוסר יציבות, הגנה ומניעה של פציעות במהלך פעילות, פגיעה קלה-בינונית 
.)ACL/MCL/LCL( ברצועות

Playmaker II Wrap - מייצב ברך לאי יציבות קדמית/אחורית

היקף ירך ס"ממידה

XS33-39
S39-47
M47-53
L53-60

XL60-67
XXL67-75

XXXL75-81
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G07004 מק"ט

מייצב הברך שומר על הברך מפציעות ומקל על הכאבים על ידי הגבלת התנועתיות, מייצב את מפרק הברך 
בעזרת צירי תמיכה ומונע מתיחת יתר. המייצב עשוי מחומר נוח ללבישה והוא ניתן להתאמה אישית בקלות. 

 דרגות החופש ב - 
EXTENSION: 0°,10°,20°,30° 

FLEXION: 0°,10°,20°,30°,45°,60°,75°,90° 
IMMOBILISATION: 0°,10°,20°,30°,45°

*גרסת כריכה

ייעוד המוצר: המייצב מיועד לסובלים מחוסר יציבות היקפי ומפציעות במפרק הברך, לסובלים מפציעות 
במניסקוס, להקלה ופיזור העומס על המפרק ולסובלים ממחלות ניווניות של מפרק הברך.

Stabimed - מייצב ברך לאי יציבות קדמית/אחורית

קוד ירפ"אהיקף ירך ס"ממידה

XS31-3746344
S37-4546345
M45-5146346
L51-5746347

XL57-6546349
XXL65-7446351

XXXL74-8446362

11-121X מק"ט

המקבע מיוצר מ-Nano MAG - חומר קל וחדשני, ולכן הוא מקבע הברך הקל ביותר בעולם )402 גרם בלבד(. 
לטיפול ב-OA – דלקות מפרקים. בזכות השימוש בטכנולוגיית 3" נקודות אחיזה" לשחרור הלחץ, ניתן להעביר 

את העומס מהאזור הפגוע לאזור הבריא, הצד הפגוע נתמך ללא הפעלת לחץ עליו. מסגרת המגנזיום 
הגמישה, מאפשרת התאמה אישית ונוחות מרבית. שילוב פטנט " 4 נקודות האחיזה" במסגרת המקבע, 

מספקת הגנה נוספת לרצועות. העיצוב המיוחד של הזוויות, מותאם לקווי המתאר של הרגל ותורם לשיפור 
האחיזה גם בזמן פעילות. התאמה נוחה וקלה של הציר המתכוונן בזכות מפתח המגיע עם המקבע. הקלות 

והנוחות שהמקבע מקנה מאפשרת המשך של אורח חיים רגיל וספורטיבי, ללא הגבלה בתנועה, גם בזמן 
השימוש במקבע.

.OA ייעוד המוצר: דלקת פרקים קלה עד בינונית

OA Nano - מייצב ברך לשחיקת מדור פנימי/ חיצוני

היקף ירך ס"ממידה

XS33-39
S39-47
M47-53
L53-60

XL60-67
XXL67-75

XXXL75-81

MEDIAL/LATERAL ימין/שמאל

18
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G027/8X0 מק"ט

מייצב ברך בשיטת ""3 נקודות הלחץ"" להקלת העומס על צידי מפרק הברך ולהקלה על הכאבים. ייצוב 
אופטימלי של המפרק בשיטת ""4 נקודות האחיזה"" ובעזרת מסגרת קשיחה. הגבלה מתכווננת של זווית כיפוף 

 הברך להגנה על המפרק ולזירוז ההחלמה של פציעות. דרגות החופש ב – 
IMMOBILISATION: 0°,10°,20°,30°,45°  

EXTENSION: 0°,10°,20°,30°,45°  
FLEXION: 0°,10°,20°,30°,45°,60°,75°,90° 

ייעוד המוצר: המייצב מיועד לסובלים מחוסר יציבות ברצועות הברך, לסובלים מדלקת מפרקים, להקלת 
הכאבים בשברי לחץ, למטופלים לאחר ניתוח, להקלת העומס על צידי המפרק ולשימוש קבוע במקרים בהם לא 

ניתן לנתח. VALGUS - עיקום הברך כלפי מרכז הגוף. VARUS - עיקום הברך הרחק ממרכז הגוף.

 M.4s OA - מייצב ברך לשחיקת מדור פנימי/ חיצוני

היקף ירך ס"ממידה
XS31-37
S37-45
M45-51
L51-57

XL57-65
XXL65-74

VARUS/VALGUS ימין/שמאל

11-144X מק"ט

מייצב ברך בעל עיצוב חדשני ע"פ שיטת "4 נקודות האחיזה", מסגרת אלומיניום איכותית, קלה, גמישה וחזקה 
ופלטת מתכת חיצונית להגנה וחיזוק נוסף, עמיד וקשיח. ציר FourcePoint – ציר מיוחד המספק התנגדות 

מתגברת בשלבי היישור האחרונים של הברך, להגנה מפציעה חוזרת. זוויות מיוחדות המותאמות למבנה 
האנטומי של הירך והברך לנוחות מרבית. אידיאלי לפעילות ספורטיבית )אופנועים, סקי ועוד( בזכות המסגרת 

העמידה. להגנה על הרצועה הצולבת הקדמית. ניתן לבצע הזמנה מיוחדת/מותאמת אישית ולבחור את סוג 
הציר, הצבע, מידות מיוחדות, גובה וכו'.

ייעוד המוצר: פציעות בינוניות עד קשות ברצועות הברך )ACL ,MCL ,LCL(, חוסר יציבות כרונית.

 Armor FourcePoint - מייצב ברך קשיח לקרע ברצועות צדיות ו/או צולבות

היקף ירך ס"ממידה
S39-47
M47-53
L53-60

XL60-67
XXL67-75

XXXL75-81

ימין/ שמאל קצר/ ארוך
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11-025X מק"ט

מייצב ברך בעל עיצוב חדשני, ע"פ שיטת "4 נקודות האחיזה", עשוי מאלומיניום איכותי, קל במיוחד, גמיש, 
בעל מסגרת מתכווננת מותאמת אישית, נוח ללבישה. ציר FourcePoint – ציר מיוחד המספק התנגדות 

מתגברת לקראת סוף טווח היישור בברך ומסייע בהגנה מפציעה חוזרת. זוויות מיוחדות מותאמות למבנה 
האנטומי של הירך והברך לנוחות מרבית. אידיאלי לאורח חיים ספורטיבי ולפעילויות יום יומיות.

.)ACL/MCL/LCL( ייעוד המוצר: פציעות בינוניות עד קשות ברצועות הברך

FullForce - מייצב ברך קשיח לקרע ברצועות צדיות ו/או צולבות

היקף ירך ס"ממידה
S39-47
M47-53
L53-60

XL60-67
XXL67-75

XXXL75-81

ימין/שמאל

ברך / שוק / ירך אורתופדיה  |

KN034 מק"ט

מקבע ברך על פי העיקרון של "4 נקודות האחיזה". ציר פוליצנטרי, ניתן להתאמה לדרגות חופש שונות 
של כיפוף ויישור Extension: 0°, 10°, 20°, 30° וב-Flexion: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°. חומר קשיח, חזק וקל 

במיוחד. התאמה נוחה וקלה, ניתן לבצע פעילות גופנית מתונה.

ייעוד המוצר: לאחר שברים, חולשת שרירים קשה, פציעות חמורות, חוסר יציבות קשה, דלקת פרקים קשה, 
קרעים ברצועות הצולבות, )PCL, ACL(, קרעים ברצועות ההיקפיות )LCL, MCL( קיבוע לאחר ניתוחים.

Functional knee brace - מייצב ברך קשיח לקרע ברצועות צדיות ו/או צולבות

קוד ירפ"א שמאלקוד ירפ"א ימיןהיקף ירך ס"מהיקף שוק ס"ממידה
S29-3739-4735233557
M37-4347-5435243657
L43-5054-6035263671

XL50-5760-6735283672
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11-042X מק"ט

מייצב ברך, עם טכנולוגיית ""4 נקודות האחיזה"", עשוי מאלומיניום איכותי, מכוסה בכיסוי פולימרי העמיד 
למים ולמלחים ולכן מתאים גם לפעילות בים/מים מתוקים. מגיע ב 7 מידות שונות, להתאמה מרבית. מגיע עם 

סט נוסף של ריפוד הניתן להסרה/החלפה, רפידות אווריריות למתן נוחות והתאמה נוספת. שנה אחריות על 
 המסגרת והציר. ניתן לכוון בזויות של: 

EXTENSION: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°  
FLEXION: 45°, 60°, 75°, 90° 

.)ACL/MCL/LCL( ייעוד המוצר: פציעות בינוניות עד קשות ברצועות הברך

 LEGEND - מייצב ברך קשיח לקרע ברצועות צדיות ו/או צולבות

היקף ירך ס"ממידה
XS33-39
S39-47
M47-53
L53-60

XL60-67
XXL67-75

XXXL75-82.5

)ACL/PCL( ימין/שמאל ורצועה צולבת קדמית/אחורית
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11-160X מק"ט

מייצב הברך Everyday הינו מייצב הברך הנוח ביותר לשימוש, קל במיוחד )425 גר'(, קצר )33 ס"מ( ואידיאלי 
לשימוש יומיומי. מספק תמיכה מושלמת לפעילות יומיומית, ספורטיבית קלה. בעל טכנולוגיית 4 נקודות 
האחיזה, פרופיל נמוך, מסגרת אלומיניום איכותית, מבנה ארגונומי והתאמה למבנה האנטומי של הרגל 

להבטחת נוחות מרבית. רצועות היפואלרגניות, מעצור רך לבלימת זעזועים בסוף טווחי התנועה. שליטה בכיפוף 
וביישור הברך. 

.)ACL,MCL,LCL( ייעוד המוצר: לפציעות בינוניות, חוסר יציבות, קרע ברצועות

 ACL Everyday - מייצב ברך קשיח לקרע ברצועות צדיות ו/או צולבות

היקף ירך ס"ממידה
XS33-39
S39-47
M47-53
L53-60

XL60-67
XXL67-75

XXXL75-82.5

ימין/שמאל

G037X0 מק"ט

מייצב ברך בשיטת "4 נקודות האחיזה" להקלת העומס על מפרק הברך ולהקלה על הכאבים. ייצוב אופטימלי 
של צידי המפרק בעזרת מסגרת קשיחה. הגבלה מתכווננת של זווית כיפוף הברך להגנה על המפרק ולזירוז 

 ההחלמה של פציעות. דרגות החופש ב –
IMMOBILISATION: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°  

EXTENSION: -5°, 0°, 10°, 20°, 30°, 45°  
FLEXION: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120° 

ייעוד המוצר: לטיפול שמרני או לאחר ניתוח במקרים של קריעת הרצועות הצולבות או ההיקפיות, לטיפול 
שמרני במקרים של חוסר יציבות או לשימוש לאחר ניתוח במניסקוס או בסחוס הברך.

 M.4s comfort - מייצב ברך קשיח לקרע ברצועות צדיות ו/או צולבות

היקף ירך ס"ממידה
XS31-37
S37-45
M45-51
L51-57

XL57-65
XXL65-74

ימין/שמאל
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G061X0 מק"ט

"מייצב ברך בשיטת "4 נקודות האחיזה" להקלת העומס על מפרק הברך ולהקלה על הכאבים. המייצב מאפשר 
נעילה של המפרק או שחרורו תוך כדי תמיכה בתנועות וכדי לאפשר ביצוע פעולות ותרגילים. ניתן להתאים את 
רפידות התמיכה כך שלא יפעילו לחץ על התפרים לאחר ניתוח. הגבלה מתכווננת של זווית כיפוף הברך להגנה 

 על המפרק ולזירוז ההחלמה של פציעות. המייצב עמיד במים וניתן לשטיפה. דרגות החופש ב – 
IMMOBILISATION: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°  

EXTENSION: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°  
FLEXION: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° 

ייעוד המוצר: לקיבוע המניסקוס, לשימוש לאחר ניתוח בגידי הברך, בסחוס, או בפיקת הברך, לאחר ניתוח 
השתלת מניסקוס ולטיפול שמרני לאחר פריקת הפיקה או פציעה ברצועות הברך.

 M.4 X-Lock - מייצב ברך קשיח לקרע ברצועות צדיות ו/או צולבות

היקף ירך ס"ממידה
XS31-37
S37-45
M45-51
L51-57

XL57-65
XXL65-74

עמיד במיםימין/שמאל

G081X0 מק"ט

מייצב ברך בשיטת "4 נקודות האחיזה" עם פד אחורי הניתן להתאמה אישית והמפעיל לחץ על עצם השוק 
)tibia( על מנת לקבע אותה. ייצוב אופטימלי של צידי המפרק בעזרת מסגרת קשיחה. הגבלה מתכווננת של 

 זווית כיפוף הברך להגנה על המפרק ולזירוז ההחלמה של פציעות. דרגות החופש ב – 
IMMOBILISATION: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°  

EXTENSION: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°  
FLEXION: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° 

ייעוד המוצר: לטיפול שמרני או לאחר ניתוח לשחזור הרצועה הצולבת האחורית.

 M.4s PCL Dynamic - מייצב ברך קשיח לקרע ברצועות צדיות ו/או צולבות

היקף ירך ס"ממידה
S37-45
M45-51
L51-57

XL57-65

ימין/שמאל
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מק"ט 565022

מקבע ברך לאחר ניתוח ייחודי, המספק תמיכה לרצועה הצולבת האחורית ולעצם השוק. סדי תמיכה קשיחים 
וניתנים להסרה בשני צדדי המקבע ובצידו האחורי, וכרית תמיכה אחורית הניתנת להתאמה אישית ומיועדת 

להקל על כאבי ברכיים. המקבע עשוי מחומר נוח, ידידותי לעור וניתן לכיבוס.

ייעוד המוצר: לקיבוע ולטיפול שמרני או לאחר ניתוח ברצועה הצולבת האחורית )PCL(, להקלה על כאבים 
.)PFS - Patellofemoral Pain Syndrome( בברך ולטיפול בתסמונת כאב פטלופמורלית

 Medi PTS  - POST OP מקבע ברך

אורך המקבע ס"ממידה
U45
U55
U60
U65

מק"ט 145000

מקבע הברך מאפשר כיפוף של מפרק הברך עד לזווית של 20 מעלות, עשוי משלושה חלקים ובעל פתח 
לפיקת הברך לנוחות מירבית. מקבע הברך מסתגל לצורתה הטבעית של הרגל והוא מרופד בחומר מיוחד 

הסופג לחות וזיעה. ניתן להסיר את מוטות האלומיניום המקבעים על מנת לשטוף את התמך.

ייעוד המוצר: מקבע הברך מיועד למטופלים לפני ולאחר ניתוח, לאחר טראומה למפרק הברך ולסובלים 
מפציעות ברצועות הברך או בשרירים.

Immob Splint 0°  - POST OP מקבע ברך

קוד ירפ"אגובה המטופל ס"מאורך הסד ס"מ
45145-15545579
50155-16545580
55165-18045581
60<18045582
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79-80X מק"ט

מקבע ברך לאחר ניתוח המורכב מ-3 חלקים. קל ונוח להתאמה אישית וללבישה בזכות רצועות התמיכה 
המתכווננות. משולב מייצב בכל צד, רצועת תמיכה בפיקה ושלושה סדי אלומיניום בצד האחורי לקיבוע מירבי.

ייעוד המוצר: לתמיכה ולקיבוע הברך לאחר ניתוחים.

3-Panel Knee Splint  - POST OP מקבע ברך

אורך המקבע ס"ממידה
U40
U50
U55
U60



RS-3000 מק"ט

מקבע ברך לאחר ניתוח המאפשר מגוון רחב של זוויות קיבוע ומזרז את תהליך השיקום לאחר ניתוחי ברכיים. 
כריות ריפוד מיוחדות מחומר נושם ולמניעת החלקה או סיבוב של המקבע סביב הרגל, ניתן לקבע את מפרק 

הברך בזוויות של 0°, 15° או 30°, ורצועות להתאמה אישית קלה ונוחה של המקבע.

ייעוד המוצר: לשימוש לפני או לאחר ניתוחי ברכיים, להקלה על הכאבים, ולזירוז תהליך ההחלמה.

מידה
אוניברסלי

POST-OP Knee Brace  - POST OP מקבע ברך עם צירים

מק"ט 11-2151-9

מקבע הברך של DONJOY מספק תנאי החלמה מיטביים לאחר ניתוח בזכות הנוחות, מידת ההתאמה האישית 
והתפקודיות שהוא מאפשר. הוא קל ונוח לחבישה ולהסרה, מאובזר בצירי אלומיניום להגנה מושלמת ולדרגות 

 חופש שונות ומאובזר ברצועות מתכווננות מסביב לירך ולשוק לאחיזה ולתמיכה מוגברת.
דרגות החופש ב-EXTENSION )-10°(-)90°( , )-10°(-)120°( :FLEXION בקפיצות של 10°. 

ונעילה מהירה בזוויות של 0°,15°,30°.

ייעוד המוצר: לקיבוע מפרק הברך או לטווח תנועה מוגבל בעקבות פציעה וניתוחים ברצועות הברך השונות או 
במניסקוס.

X-Act ROM Knee  - POST OP מקבע ברך עם צירים

אורך הסד ס"מהיקף ירך ס"ממידה
7148-63.5 <אוניברסלי

מק"ט 11-2161-9

מקבע הברך הטלסקופי Lite פשוט וחכם, קל ונוח לשימוש. כולל ריפוד היקפי של המסגרת והרצועות למניעת 
חיכוך. מערכת רצועות הניתנות לחיתוך ולהתאמה אישית. מאפשר רמת תפקוד גבוהה ותורם להחלמה מהירה 

לאחר ניתוחים. ניתן לקבוע את האורך ע"פ הצורך )מ-46 ס"מ ועד ל-65 ס"מ(. מאפשר טווח תנועה מוגן 
בהתאם לרמת ההחלמה של המטופל, ניתן לקבוע את טווח התנועה ע"פ הוראות הרופא:

.Flexion: 10-120° \ Extension: 10-90°

ייעוד המוצר: הגנה לאחר ניתוחים, קיבוע הברך.

  X-Act ROM Lite - POST OP מקבע ברך עם צירים

קוד ירפ"אהיקף ירך ס"ממידה
7644552 <אוניברסלי
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KN059 מק"ט

מקבע ברך מנאופרן עם בטנת ניילון לחימום ולשיפור זרימת הדם. אזור הפיקה פתוח להפחתת לחץ ולייצוב 
הפיקה במקומה. מרופד במיוחד למתן נוחות מרבית. התאמה אופטימלית באמצעות ROM מתכוונן. ניתן 

לקבע בזוויות של 0°,15°,30°, 60°, 90°, נסגר בכריכה.

ייעוד המוצר: לאחר שברים, חולשת שרירים קשה, פציעות חמורות, חוסר יציבות קשה, דלקת פרקים קשה, 
קרעים ברצועות צולבות, קיבוע לאחר ניתוחים.

ROM Hinged Knee Support  - POST OP מקבע ברך עם צירים

קוד ירפ"אהיקף ברך ס"ממידה
S30-3446519
M34-3846520
L38-4246521

XL42-4646522
XXL46-5046523



מק"ט 201100

מכנס מכותנה ולייקרה. רך, נעים ואלסטי במיוחד, מגנים העשויים מקצף ויסקו אלסטי גמיש, נעים ואוורירי. 
בולמי זעזועים המשולבים בכיסים הפנימיים משני צידי המכנס ומגנים על אזור הירך. המגנים ניתנים להסרה 

בקלות )ניתן להוציא ולכבס(.

ייעוד המוצר: הגנה ומניעה מפני שברי ירך בעקבות נפילות, שמירה על אזור הירך לאחר ניתוחים, עזרה 
ביציבות )פרופריוספציה(.

StabiloHip®  - מגן ירכיים

היקף מתניים ס"מ מידה
גברים

היקף אגן ס"מ 
גברים

היקף מתניים ס"מ 
נשים

היקף אגן ס"מ 
נשים

קוד ירפ"א

S7896729737715
M83997610037716
L881028010337717

XL931058510637718
XXL98-102108-11190-96.5109-11437719

XXXL107-111114-117103-109.5119-12437720

מק"ט 11-3233

מקבע ירך לאחר ניתוח קל משקל המאובזר בחגורת תמיכה לגב התחתון. המקבע מספק הגנה וייצוב למפרק 
הירך, מונע פריקה של העצם על ידי כרית תמיכה לאטרלית ומאפשר הגבלה של טווח התנועה לפי הצורך. 

המקבע ניתן להתאמה אישית בקלות ובנוחות.

ייעוד המוצר: לאחר ניתוחים במפרק ירך, ניתוחי המסטרינג וניתוחים בשרירי הירך.

X-Act ROM Hip  - POST OP מקבע ירך

היקף אגן ס"ממידה
66-167אוניברסלי

ברך / שוק / ירך אורתופדיה  |

(Waist) 
(Iliac crest) 
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מק"ט 224 ELASTIC CALF SUPPORT - שרוול אלסטי לשוק

קוד ירפ"אהיקף שוק ס"ממידה
S29-3214069
M32-3514068
L35-3814053

XL38-4214276
XXL42-4814319

מגן שוק אלסטי, להקלה על כאב בשוק. מחמם את השוק, תורם להזרמת הדם, מעניק תמיכה בסיסית, 
קומפרסיה, סיוע לשרירים, פיזור לחצים.

ייעוד המוצר: כאב קל-בינוני בשוק, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.



PH801 מק"ט

מכשיר אבדוקציה לתינוקות המקבע ומייצב את מפרק הירך על מנת לאפשר התפתחות תקינה. האביזר מרופד 
ומעוצב לספק נוחות מירבית לתינוק והוא קל ונוח ללבישה ולהתאמה אישית.

ייעוד המוצר: המכשרי מיועד לתינוקות הסובלים מדפורמציית ירך, לעידוד התפתחות תקינה ולמניעת פריקות.

Pavlik Harness  - מכשיר אבדוקציה לתינוקות

קוד ירפ"אהיקף חזה ס"מגיל חודשיםמידה
S0-336-4130008
M3-641-4630009
L6-946-5330024

מק"ט 115

מכשיר אבדוקציה לתינוקות המקבע ומייצב את מפרק הירך על מנת לאפשר התפתחות תקינה. ניתן לכוונן 
את המכשיר לכל ירך בנפרד בהתאם לצורך והוא מאפשר תנועה על מנת למנוע נזק לרקמת העצם. המכשיר 

ניתן להסרה מהירה בעזרת אבזם.

ייעוד המוצר: המכשיר מיועד לתינוקות הסובלים מנקע מולד של מפרק הירך ומפריקת מפרק הירך

Pavlik Harness  - מכשיר אבדוקציה לתינוקות

קוד ירפ"אהיקף חזה ס"ממידה
XS23-3345634
S33-4045635
M40-5045636
L50-6045637

C29 מק"ט

מכשיר אבדוקציה לתינוקות המקבע ומייצב את מפרק הירך. המכשיר נוח ללבישה בזכות משטחי ריפוד 
לירכיים וקל משקל אך חזק )עשוי מפלדת אל-חלד(.

ייעוד המוצר: המכשיר מיועד לתינוקות הסובלים מנקע מולד של מפרק הירך ומפריקת מפרק הירך

Dennis Brown Splint  - מכשיר אבדוקציה לתינוקות

קוד ירפ"אמרחק מירבי בין הברכיים ס"ממידה
XS>1845630
S18-2345631
M24-2945632
L30-4045633

ברך / שוק / ירך 27אורתופדיה  |
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ייעוד המוצר - הסד נועד לטיפול בפציעות בינוניות עד קשות ובחוסר יציבות ברצועות הברך השונות. 
הסד מתאים גם לסובלים מדלקת מפרקים ניוונית

*הסד ניתן להזמנה בהתאמה אישית בלבד

היקף שוק בס"מהיקף ירך בס"ממידה

31.826מינימום

9766.5מקסימום

DONJOY DEFIANCE III מציב סטנדרט חדש לסדי הברכיים בהתאמה 
אישית בכך שהוא מאפשר מגוון עצום של אפשרויות התאמה המבטיחות 

הגנה מושלמת לברכיים שלכם. בשילוב טכנולוגיית "4 נקודות האחיזה" 
לתמיכה מרבית, סד DONJOY DEFIANCE III מוביל את השוק מבחינה 

טכנולוגית, מבחינת איכות החומרים ומבחינת העיצוב הייחודי שלו.

מסגרת חזקה וקלה העשויה מסיבי פחמן	 
 	)ACL( טכנולוגיית "4 נקודות האחיזה" הוכחה מחקרית כיעילה בהגנה על הרצועה הצולבת הקדמית
 	)OA-Osteoarthritis( רמות לחץ צדדי משתנות בהתאם לצורך לטיפול בדלקת מפרקים ניוונית
שליטה על רמות הכיפוף והיישור	 
רצועות למניעת החלקה לאחיזה מושלמת	 
אחריות לכל החיים על המסגרת והצירים	 

אפשרויות להתאמה אישית:

מתלים: FourcePoint, DropLock, OA Hinges או Polycentric סטנדרטי.	 
 	.)CO-Combined instability( או לחוסר יציבות משולב )PCL( האחורית ,)ACL( רצועות תמיכה: לרצועה הצולבת הקדמית
התאמת מסגרת 	 
מעל ל-40 צבעים שונים	 
שכבת סיבי פחמן נוספת לחיזוק מוגבר	 
התאמת אבזמים	 
צירי פלדת אל-חלד, מומלץ לספורטאים	 
ציפוי פנימי מעור או מזמש	 

למידע נוסף: 
שי שמריהו, מנהל תחום אורטופדיה דין דיאגנוסטיקה - 052-7715387
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מק"ט 327001

קרסולייה אלסטית המספקת הקלה לכאבי מפרקים ומשפרת את זרימת הדם על ידי הפעלת לחץ ועיסוי 
המפרק. עשוי מחומר קל ונושם לנוחות מירבית.

ייעוד המוצר: לטיפול בנקעים או דלקות במפרק הקרסול וכטיפול מונע בזמן פעילות גופנית.

 Elastic Ankle Support 501 - קרסוליה אלסטית ללא סיליקון

קוד ירפ"אהיקף קרסול ס"ממידה
I17-2043701
II20-2243702
III22-2443703
IV24-2643704
V26-2843705
VI28-3043706

INT - 015\6\7 מק"ט

קרסוליה אלסטית ללא סיליקון, להקלה על כאבים בקרסול. מחממת את הקרסול, תורמת להזרמת הדם, 
מעניקה תמיכה בסיסית, סיוע לשרירים, קומפרסיה ופיזור לחצים.

ייעוד המוצר: כאב קל-בינוני בקרסול, חבלה, נפיחות, חוסר יציבות קל.

 Premium Elasticated Ankle Support - קרסוליה אלסטית ללא סיליקון

קוד ירפ"אהיקף קרסול ס"ממידה
S18-2533863
M25-3233864
L32-3933878

מק"ט 225 ELASTIC ANKLE SUPPORT - קרסוליה אלסטית ללא סיליקון

קוד ירפ"אהיקף קרסול ס"ממידה
S20-2214342
M22-2414341
L24-2614337

XL26-2814343
XXL28-3114344

קרסוליה אלסטית ללא סיליקון, להקלה על כאבים בקרסול ולשיפור זרימת הדם.

ייעוד המוצר: לאחר נקע פשוט או דלקות במפרק הקרסול, להקלה על כאב וכטיפול מונע.
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מק"ט 82-0028

קרסוליה אלסטית בעלת אריגה ייחודית המאפשרת חופש תנועה של הקרסול אך מייצבת את הקרסול והעקב. 
מצוידת בשתי כריות סיליקון לעיסוי ולהקלת הלחץ על בסיס הקרסול.

ייעוד המוצר: לקיבוע ולתמיכה בקרסול לאחר ניתוח או טראומה, לטיפול בדלקות כרוניות, נקעים, פציעה של 
רצועות המפרק, נפיחות וכאבים כתוצאה מעומס יתר.

 Malleoforce™ - קרסוליה אלסטית עם סיליקון

קוד ירפ"אהיקף קרסול ס"ממידה
XS17-1944554
S19-2144583
M21-2344584
L23-2544625

XL25-2744635
XXL27-2944648

K01021 מק"ט

קרסוליה אלסטית עם כריות סיליקון להפחתת הנפיחות )בצקות( ולעיסוי המפרק. הקרסוליה מספקת לחץ 
וקומפרסיה לייצוב מפרק הקרסול ולזירוז ההחלמה. ארוג מחומר אלסטי, אוורירי ונושם לנוחות מרבית. 

מצורפים באריזה גרב המסייע בלבישת הקרסוליה.

ייעוד המוצר: לטיפול בחוסר יציבות של מפרק הקרסול, נקעים, דלקת מפרקים, נפיחות ודלקות כרוניות לאחר 
ניתוח או טראומה.

 Levamed - קרסוליה אלסטית עם סיליקון

קוד ירפ"אהיקף קרסול ס"ממידה
I17-2037904
II20-2237906
III22-2437996
IV24-2638086
V26-2838087
VI28-3038088

מק"ט 054600

קרסוליה בעלת אריגה ייחודית, עם שתי כריות סיליקון לעיסוי ולהקלת הלחץ בבסיס הקרסול )אזור הנפיחות(. 
תומכת ברקמות ובכך עוזרת לרצועות בתפקיד האחיזה ומסייעת בשחרור / מנוחת המפרק. 

מונעת ביצוע תנועות לא נכונות.

ייעוד המוצר: הקלה על כאב לאחר חבלה, נקעים, Arthrosis, חוסר יציבות במפרק, לאחר הסרת גבס, עיסוי 
וקומפרסיה של אזורי הנפיחות, טיפול בדלקות סביב הקרסול.

 TaloStabil ® Eco - קרסוליה אלסטית עם סיליקון

קוד ירפ"אהיקף קרסול ס"ממידה
S21 37791עד
M21-2337795
L23-2537796

XL25-2737805
XXL27-2949092
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P705BG מק"ט

קרסוליה אלסטית עם כריות סיליקון להפחתת עומס מהקרסול ולהגברת היציבות. ארוג מחומר מיוחד הנושם, 
מנדף זיעה ולחות, ומספק נוחות מירבית.

ייעוד המוצר: לטיפול בדלקות במפרק הקרסול, פציעות קלות וחוסר יציבות.

 AQTIVO Skin Ankle Brace - קרסוליה אלסטית עם סיליקון

היקף קרסול ס"ממידה
S17-20
M20-23
L23-26

מק"ט 105 KNITTED ANKLE SUPPORT WITH SILICONE PAD - קרסוליה אלסטית עם סיליקון

קוד ירפ"אהיקף קרסול ס"ממידה
S20-2213981
M22-2413980
L24-2613979

XL26-2813982
XXL28-3113999

קרסוליה אלסטית עם סיליקון, הקרסוליה ארוגה מחומר נושם וגמיש, מספקת לחץ, תמיכה וייצוב לקרסול. 
עם כריות סיליקון הממוקמות בצידי הקרסול לעיסוי המפרק והזרמת הדם

ייעוד המוצר: לטיפול בחוסר יציבות של מפרק הקרסול, נקעים ודלקות 

K0112 מק"ט

קרסוליה אלסטית עם כריות סיליקון להפחתת הנפיחות )בצקות( ולעיסוי המפרק. הקרסוליה מספקת 
לחץ וקומפרסיה לייצוב מפרק הקרסול ולזירוז ההחלמה. רצועות תמיכה לייצוב מוגבר, להגנה על המפרק 

ולהתאמה אישית. ארוג מחומר אלסטי, אוורירי ונושם לנוחות מרבית. מצורף באריזה גרב המסייע בלבישת 
הקרסוליה.

ייעוד המוצר: לטיפול בנקעים, חוסר יציבות או פציעות של רצועות מפרק הקרסול, כאבים כרוניים לאחר ניתוח 
או טראומה ולטיפול בשברים שאינם מצריכים גבס.

 Levamed Active - קרסוליה אלסטית עם סיליקון ורצועה מייצבת

היקף קרסול ס"ממידה
I17-20
II20-22
III22-24
IV24-26
V26-28
VI28-30

ימין/שמאל
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K02021 מק"ט

מגן גיד אכילס עם כריות סיליקון להפחתת הנפיחות )בצקות( ולעיסוי המפרק. ארוג מחומר אלסטי, אוורירי 
ונושם לנוחות מרבית. מצורפים באריזה גרב המסייע בלבישת הקרסוליה ושתי כריות סיליקון לעקב על מנת 

להפחית את העומס מגיד האכילס ולהקל על הכאבים, מומלץ להשתמש בשתי כריות העקב )אפילו כשאין צורך 
ברגל השנייה( על מנת למנוע הפרשי גבהים בין הרגליים.

ייעוד המוצר: לטיפול בדלקות אקוטיות וכרוניות בגיד האכילס, לשימוש לאחר ניתוח או טראומה ולסובלים 
.)Achillobursitis( מדלקת בבורסת האכילס

 Achimed - מגן גיד אכילס עם סיליקון

היקף קרסול ס"ממידה
I17-20
II20-22
III22-24
IV24-26
V26-28
VI28-30

מק"ט 053100

מגן גיד אכילס מסדרת ה-Select, בד ארוג רך במיוחד עם גימור מיקרוביאלי, מעניק תמיכה ותחושת הקלה 
באזור גיד האכילס באמצעות כריות הסיליקון המשולבות בבד. בעל תפר פנימי רך ומרופד במיוחד לנוחות 

מרבית. קרסוליה גבוהה התומכת לכל אורך הגיד. משולבת כרית עקב להגבהה של הקרסול. מומלץ לשימוש 
בזמן פעילות גופנית להגנה ולמניעת פציעות.

ייעוד המוצר: דלקת כרונית או אקוטית בגיד האכילס, קרע בגיד האכילס, לטיפול לאחר ניתוח בגיד האכילס.

 AchilloStabil ® Plus - מגן גיד אכילס עם סיליקון

קוד ירפ"אהיקף קרסול ס"ממידה
S21 44866עד
M21-2344867
L23-2544868

XL25-2744869

מק"ט 054900

מגן גיד אכילס המעניק תחושת הקלה באזור גיד האכילס באמצעות כריות סיליקון המשולבות בבד ארוג רך 
וגמיש. להקלה נוספת ולמניעת מתח בגיד ובשרירי השוקיים, מצורפות כריות עקב להגבהה של הקרסול. מומלץ 

לשים את כרית העקב המצורפת גם בנעל השנייה על מנת למנוע הפרש גבהים.

ייעוד המוצר: דלקת כרונית או אקוטית בגיד האכילס, קרע בגיד האכילס, לטיפול לאחר ניתוח בגיד האכילס.

 AchilloStabil® Eco - מגן גיד אכילס עם סיליקון

קוד ירפ"אהיקף קרסול ס"ממידה
S21 37785עד
M21-2337786
L23-2537787

XL25-2737790
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AN051 מק"ט

מייצב קרסול עם שרוכים, עשוי מבד עמיד ומרופד המותאם לקרסול מבחינה אנטומית. עם תמיכה של מייצב 
אלומיניום אחד בכל צד, לשמירה על הקרסול ולמתן יציבות. משולב בשרוכים להתאמה אישית ולאחיזה חזקה.

ייעוד המוצר: מייצב קרסול, לעיוות קל עד מתון בקרסול, טיפול בנקע חריף )חלופה לחבישת שמינייה(, חוסר 
יציבות כרוני בקרסול, לטיפול מונע פציעות בזמן פעילות גופנית.

 Laced Ankle Brace - מייצב קרסול עם שרוכים

קוד ירפ"אהיקף קרסול ס"ממידה
S15-2025318
M20-2525319
L25-3025320

XL30-3525321

K61081 מק"ט protect.Achi- מגן גיד אכילס עם סיליקון

קוד ירפ"אהיקף קרסול ס"ממידה
S20-2214535
M22-2414536
L24-2614540

XL26-2814541
XXL28-3014558

מגן גיד אכילס עם כריות סיליקון המעניקות תמיכה ותחושת הקלה, ארוג מחומר אלסטי, 
אוורירי ונושם לנוחות מרבית.

ייעוד המוצר: לטיפול בדלקות אקוטיות וכרוניות בגיד האכילס, לשימוש לאחר ניתוח או טראומה ולסובלים 
.)Achillobursitis( מדלקת בבורסת האכילס

K0123 מק"ט

מגן קרסול המורכב משלושה חלקים – מייצב קשיח לשמירה על הקרסול, לשונית מתכווננת הנועלת את עצמות 
כף הרגל במידת הלחץ הרצויה בעזרת השרוכים ומאפשרת חבישה נוחה של הקרסוליה בזכות פתח גדול במיוחד 

כאשר הלשונית פתוחה, ורצועת תמיכה המייצבת את כף הרגל במיקומה הנכון לזירוז תהליך ההחלמה. מגן 
הקרסול ארוג מחומר אלסטי, נושם ואוורירי לנוחות מרבית ומספק לחץ וקומפרסיה לקרסול להורדת הנפיחות 

והבצקת.

ייעוד המוצר: לטיפול בנקעי קרסול, חוסר יציבות כרונית של מפרקי הקרסול ולשימוש לאחר ניתוח ברצועות 
הקרסול.

Levamed Stabili-Tri - מייצב קרסול עם שרוכים

היקף קרסול ס"ממידה
I17-21
II21-24
III24-27
IV27-30

ימין/שמאל
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81-02M מק"ט

מעטפת חצי קשיחה, בשילוב מערכת "תאי האוויר" הייחודית של AIRCAST אשר הוכחה קלינית כתורמת 
להחלמה, טיפול ומניעת פגיעות בקרסול. רצועות קדמיות צולבות )ATF( המעניקות יציבות, חיזוק וקיבוע לקרסול. 

המייצב עוטף את קדמת כף הרגל והשוקה כיחידה אחת, למתן תמיכה מרבית. מכוסה בבד כותנה להגברת 
העמידות. העיצוב הייחודי )Step-In( בו האצבעות נכנסות ראשונות ורוחב העקב מותאם ע"פ המבנה האנטומי 

של הרגל, מאפשר לבישה מהירה וקלה. השימוש במייצב תורם לזרימת דם טובה יותר ולהפחתת הנפיחות 
והכאבים במקרים של פגיעה בקרסול )עיסוי וקומפרסיה(. לשימוש החל מהשלב האקוטי ועד לשלב ההחלמה. 

ניתן להכניס לנעל )מומלץ ללבוש את המייצב על גרב(.

ייעוד המוצר: לטיפול ולמניעה של פגיעות קרסול, נקעים, קרעים של רצועות באזור הקרסול, לאחר ניתוחים, 
נפיחויות ולתמיכה במקרים של חוסר יציבות.

 Airsport - מייצב קרסול עם רצועות

קוד ירפ"א שמאלקוד ירפ"א ימיןמידת נעלייםמידה
XS36<--
S37-405281352810
M41-445280952808
L45-475280752806

XL48>5281852814

G09500 מק"ט

מייצב קרסול עם רצועות. בזכות המייצבים בצידי התומך, השרוכים ומערכת הרצועות, התומך מעניק יציבות 
ותמיכה בקרסול. ניתן להשתמש כמניעה והגנה על הקרסול עם החזרה לפעילות ספורטיבית לאחר פציעה, על 

מנת למנוע נקעים. העיצוב השטוח הופך את התומך למאוד נוח ללבישה, אפילו עם נעליים.

ייעוד המוצר: מייצב קרסול, לחוסר יציבות כרוני בקרסול, לטיפול מונע פציעות בזמן פעילות גופנית.

Medi Ankle Sport Brace - מייצב קרסול עם רצועות

מידת נעלייםהיקף קשת כף הרגל ועקב ס"ממידה
XS25-2534-36
S28-3036-40
M30-3340-43
L33-3543-46

XL35-3746-48

מק"ט 11-3235

מייצב קרסול עם רצועות, מפחית את הסיכוי לפציעה בקרסול עד 61%.
כולל מייצבים שניתנים להסרה המעניקים תמיכה נוספת וייצוב ללא פגיעה בנוחות. ניתן להשתמש עם נעליים

ייעוד המוצר: מייצב קרסול, לחוסר יציבות בקרסול, לטיפול מונע פציעות בזמן פעילות גופנית.

STABILIZING SPEED PRO ANKLE BRACE -מייצב קרסול עם רצועות ושרוכים

היקף קרסול ס"ממידה
XXS23-25
XS25-28
S28-30
M30-33
L33-36
X36-38

XXL38-41
XXXL41-43



02P מק"ט

מייצב חצי קשיח עם מערכת "תאי האוויר" הייחודית של AIRCAST, עוצב במיוחד לטיפול בתפקוד לקוי של גיד 
השוקה האחורי )Posterior Tibial Tendon Dysfunction(, או לסובלים מתסמינים או סימנים מוקדמים של "כף 

רגל שטוחה". "תאי האוויר" ממוקמים מתחת לקשת כף הרגל, וניתנים לכיוונון בעזרת ידית הניפוח המצורפת 
למייצב. ע"י ניפוח ניתן להתאים את הגובה ולהרים את קשת כף הרגל לתנוחתה הטבעית והרצויה. ניתן להתאים 

את מידת ניפוח האוויר גם בעת נעילת נעליים. העיצוב האנטומי מבטיח תמיכה וקיבוע, מייצבי הצד תורמים 
ליישור הקרסול ולתמיכה באזור הפגוע. עיצוב חדשני המאפשר את החלקת כף הרגל, ישירות לצדו האחורי של 

המייצב, ללבישה קלה ונוחה. משולבות שתי רצועות נוספות לחיזוק ולהתאמה. ניתן לשימוש על מנת למנוע 
החמרה, כחלק מהטיפול השמרני או כטיפול לפני ניתוח ובמהלך תקופת ההחלמה.

ייעוד המוצר: תפקוד לקוי של גיד השוקה האחורי )Posterior Tibial Tendon Dysfunction(, דלקת בגיד 
השוקה, כף רגל שטוחה )Flat Foot(, לפני או אחרי ניתוחים.

 Airlift PTTD Brace - מייצב קרסול עם רצועות + כרית אוויר

מידת נעלייםמידה
S> 39
M39-42
L< 42

ימין/שמאל

02T מק"ט

מייצב קרסול לחוסר יציבות כרונית, מספק הגנה, תמיכה ונוחות. משולב מייצב בזווית של 60 מעלות, למניעת 
סיבוב של הקרסול, נקעים ופגיעות. מיוצר מבד איכותי, נושם, ונוח. העיצוב מותאם לצורתו האנטומית של 

הקרסול, קל משקל, נוח להתאמה, נכנס במהירות ובקלות גם לנעל ספורט. רצועה אחת לסגירה מהירה ללא 
צורך בשרוכים.

ייעוד המוצר: במקרים של חוסר יציבות כרונית של הקרסול, להקלה על הכאבים וכטיפול מונע.

 A60 Ankle Support - מייצב קרסול עם רצועות

מידת נעלייםמידה
S> 39
M39-42
L< 42

ימין/שמאל

09A מק"ט

מגן גיד אכילס המפחית את הנפיחות ומשפר את זרימת הדם בעזרת לחץ וקומפרסיה. המגן קל ונוח ללבישה 
ולהסרה והינו קל משקל לנוחות מירבית.

ייעוד המוצר: לטיפול בדלקות כרוניות ואקוטיות בגיד האכילס, בפסיה הפלנטרית ולכאבים בעקב.

 Airheel - מגן גיד אכילס ללא סיליקון

מידת נעלייםמידה
S>39
M39-42
L< 42
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G090009 מק"ט

מייצב קרסול עם שני סדים קשיחים לייצוב המפרק וכרית מקצף זיכרון המתאימה עצמה לצורתו של הקרסול. 
המייצב מאובזר ברצועות מתכווננות לתמיכה נוספת ולהתאמה אישית והוא מספק לחץ וקומפרסיה לייצוב מפרק 

הקרסול, להפחתת העומס ולזירוז ההחלמה.

ייעוד המוצר: לטיפול בחוסר יציבות של מפרק הקרסול, נקעים ולטיפול שמרני או שלאחר ניתוח בפציעות של 
רצועות הקרסול.

M.Step - מייצב קרסול עם ג'ל

מק"טמידה
G090009אוניברסלי

מק"ט 100540

מייצב פלסטיק למפרק הקרסול העליון, הבנוי בצורה אנטומית. מעוצב בצורת קונכייה עם ריפוד Air\gel ורצועות 
וולקרו היקפיות להתאמה קלה. לטיפול יעיל יותר, רצוי להכניס את כריות הג'ל למקפיא למשך כשעה, לקבלת ערך 
מוסף של קירור המפרק. הצד החיצוני נוקשה ומונע סיבוב פנימי וחיצוני של הקרסול, אך במקביל מאפשר כיפוף 

נורמאלי )Dorsi-flexion(. משמש לייצוב הקרסול, תמיכה בו והגנה עליו, ולהפחתת נפיחות על ידי קומפרסיה.

ייעוד המוצר: לטיפול ומניעה של פגיעות קרסול סיבוביות, נקעים גבוהים בקרסול, קרעים של רצועות באזור 
הקרסול, ייצוב ותמיכה במקרים של אי יציבות כרונית.

 MalleoStabil GEL Brace - מייצב קרסול עם ג'ל

קוד ירפ"אגובה ס"ממידה
2>15547480
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AN055B מק"ט

מייצב קרסול עם כריות אויר מתנפחות ורצועות להתאמה. כריות אויר לניפוח ע"פ רמת התמיכה ודרגת הלחץ 
הרצויה. מייצב פלסטיק הבנוי בצורה אנטומית ע"פ קווי המתאר של הקרסול, רצועות היקפיות להתאמה קלה. 

Dorsi-( הצד החיצוני נוקשה ומונע סיבוב פנימי וחיצוני של הקרסול, אך במקביל מאפשר כיפוף נורמאלי
flexion(. משמש לייצוב הקרסול, תמיכה בו, הגנה עליו ולהפחתת הנפיחות על ידי קומפרסיה.

ייעוד המוצר: לטיפול ומניעה של פגיעות קרסול חריפות, נקעים בקרסול, קרעים של רצועות באזור הקרסול, 
נפיחויות ותמיכה במקרים של אי יציבות כרונית קשה.

Air Ankle Stirrup Brace - מייצב קרסול עם כרית אוויר

קוד ירפ"אמידה
1398אוניברסלי

מק"ט 02

 Duplex -מייצב קרסול חצי קשיח עם כריות אוויר ורצועות להתאמה – מותג המוביל בתחומו בזכות פטנט ה
Aircell System, מערכת תאי אוויר כפולה )אחת בתוך השנייה, מדורגת( התורמת לזרימת דם טובה יותר 

ולהפחתת הנפיחות במקרים של פגיעה בקרסול )עיסוי וקומפרסיה(. בזכות העיצוב האנטומי קל להכניס את 
הרגל הפגועה ולהתאים את המייצב. מגיע מראש עם אויר מנופח, להקלת השימוש ע"י המטופל. לטיפול ולמניעת 
פגיעות בקרסול, להורדת הנפיחות והכאב. לשימוש החל מהשלב האקוטי ועד לשלב ההחלמה. ניתן להכניס לנעל, 

בשלבי ההחלמה הראשוניים בהם רצוי לא להפעיל את כובד המשקל ללא תמיכה על הקרסול הפגוע )מומלץ 
ללבוש את המייצב מעל גרב(.

ייעוד המוצר: לטיפול ולמניעה של פגיעות קרסול, נקעים, קרעים של רצועות הקרסול, לאחר ניתוחים, נפיחויות 
ותמיכה במקרים של אי יציבות כרונית קשה.

 Air-Stirrup Classic - מייצב קרסול עם כרית אוויר

גובה המטופל ס"מאורך הסד ס"ממידה
XS15ילדים
S22157<
M23157-167
L27162>

ימין/שמאל
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ATX01 מק"ט

בנוי משתי יחידות נפרדות: יחידה הנכרכת מסביב לקרסול המרופדת בכרית ג'ל נעימה במיוחד למניעת חיכוך 
ולחץ על האזור, ויחידה המונעת החלקה שניתן להשחיל בין השרוכים ללשון הנעל ולחבר אליה את הוו 

המצורף או ישירות את הגומיה. דיסקרטי, גמיש, אינו תופס מקום בנעל, קל ונוח מאוד להתאמה אישית.

ייעוד המוצר: לסובלים מ-Drop Foot כתוצאה משיתוק, פגיעה מוחית, לאחר שבץ, פגיעות בעמוד שדרה, 
פריצות דיסק קשות, פגיעה או לחץ בעצב הפרוניאלי, טונוס אקסטנסורי מוגבר או חולשת שרירים קשה של 

כופפי הקרסול.

Textile Dropfoot Orthosis - )רצועה עם גומי לצניחת כף רגל )דיקטוס

קוד ירפ"אהיקף קרסול ס"ממידה
XS13-173297
S17-213262
M21-253264
L25-293296

ATX11 מק"ט

תומך המאפשר התאמת מכשיר למניעת צניחה של כף הרגל )תואם דיקטוס( ללא נעליים. התומך עוטף את כף 
הרגל וניתן לחבר אליו את הגומייה ישירות במקום לשרוכים של הנעל ובכך לאפשר למטופל להשתמש במכשיר 

גם על גבי גרב בלבד.

DropFoot Plantar Band -  Drop Foot תומך למכשיר

קוד ירפ"א שמאלקוד ירפ"א ימיןהיקף כף רגל ס"ממידה
S17-21160856086
M21-251608716090
L25-291609116094

מק"ט 82-0013

מכשיר למניעת צניחת כף רגל, בעל אבזמים המאפשרים סגירה מהירה והתאמה של אורך רצועת הגומי וזווית 
כף הרגל. הרצועה האלסטית עם וו מתכת ומתאימה לכל סוגי הנעליים עם שרוכים, אבזמים או לולאות. בעל 

כרית קצף אחורית לנוחות מירבית, מתאים לרגל ימין או שמאל.

ייעוד המוצר: לסובלים מ-Drop Foot כתוצאה משיתוק, פגיעה מוחית, לאחר שבץ, פגיעות בעמוד שדרה, 
פריצות דיסק קשות, פגיעה או לחץ בעצב הפרונאלי, טונוס אקסטנסורי מוגבר או חולשת שרירים קשה של 

כופפי הקרסול.

Podalib - )רצועה עם גומי לצניחת כף רגל )דיקטוס

גובה שרוול ס"מהיקף קרסול ס"ממידה
XS13-1910
S13-2013
M20-2713
L27-3413
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AF002 מק"ט

סד המשמש לטיפול בצניחה של כף הרגל )Drop Foot(, עשוי מחומר PP עמיד. האביזר מקבע את כף הרגל 
.)Clearence( ומאפשר תנועת הליכה תקינה על ידי מניעת גרירת אצבעות הרגל )DorsiFlexion( בכיפוף

ייעוד המוצר: לסובלים מ-Drop Foot כתוצאה מפגיעה מוחית, לאחר שבץ, פגיעות עמוד שדרה, פריצות דיסק 
קשות, פגיעה או לחץ בעצב הפרוניאלי, טונוס אקסטנסורי מוגבר או חולשת שרירים קשה של כופפי הקרסול.

Ankle Foot Orthosis - AFO סד

קוד ירפ"א שמאלקוד ירפ"א ימיןמידת נעלייםמידה
S35-3736733674
M37-393000330002
L39-413000630004

XL41-445095950958

NA410 מק"ט

סד המשמש לטיפול בצניחה של כף הרגל )Drop Foot( אך מספק את הגמישות הנדרשת להליכה תקינה. 
הסד מגביל את כף הרגל בכיפוף )Plantar Flexion( לכדי 90 מעלות. הסד מצויד במדרס לנוחות מירבית 

ולשמירה על כף הרגל וניתן להתאמה אישית ולקיבוע כף הרגל בקלות.

ייעוד המוצר: הסד מיועד לסובלים משיתוק בגפיים התחתונות.

Reinforced Drop Foot Orthosis - AFO סד

קוד ירפ"א שמאלקוד ירפ"א ימיןאורך כף רגל ס"מגובה הסד ס"ממידה
S29234561545614
M3124.54561345612
L33264561145610
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01EF מק"ט

מגף איכותי המוביל בתחומו בזכות עמידתו בסטנדרטים הגבוהים של AIRCAST, מספק תמיכה ונוחות 
מקסימאלית. בנוי ממעטפת עמידה חצי קשיחה התומכת בגפה ומגינה עליה, פתחי אוורור המשולבים במסגרת 

וריפוד סביב קווי המתאר של הקרסול להפחתת הלחץ ולנוחות מרבית. מערכת תאי האויר של AIRCAST משולבת 
משני צדי המגף ומאפשרת התאמת תמיכה מרבית בהתאם לרמת הנפיחות ועיסוי בזמן ההליכה להורדת הנפיחות 

ומניעת בצקות. מערכת ניפוח ייחודית, משולבת במגף )כפתור ניפוח( לשליטה קלה ונוחה על התאמת הניפוח 
ע""פ התמיכה הנדרשת. טכנולוגיית ה – SoftStrike לספיגת זעזועים, סוליה בצורת רוקר )נדנדה( שהוכחה 

כיעילה בבדיקות מעבדה והמשקל הקל של המגף, מפחיתים את העומס מקדמת כף הרגל ומהברכיים ומעודדים 
הליכה טבעית והמשך פעילות יום יומית. הסוליה מותאמת לדריכה. מערכת של שלוש רצועות סגירה תורמת 

לפיזור הלחץ באופן שווה למניעת בצקות ולחצים על הגפה.

ייעוד המוצר: במקרים של שברים יציבים, נקע חמור, קריעת רצועות, לאחר ניתוח גידי, פציעה.

 Airselect Standard -  POST OP מגף

מידת נעלייםמידה
XS35.5<
S35.5-39.5
M39.5-43
L43-47

XL47>

01ES מק"ט

מגף איכותי הבנוי ממעטפת עמידה חצי קשיחה התומכת בגפה ומגינה עליה, פתחי אוורור המשולבים במסגרת 
וריפוד סביב קווי המתאר של הקרסול להפחתת הלחץ ולנוחות מרבית. מערכת תאי האויר של AIRCAST משולבת 
בשני צדי המגף ובקדמתו ומאפשרת התאמת תמיכה מרבית בהתאם לרמת הנפיחות ועיסוי בזמן ההליכה להורדת 

הנפיחות ומניעת בצקות. מערכת ניפוח ייחודית, משולבת במגף )כפתור ניפוח( לשליטה קלה ונוחה על התאמת 
הניפוח ע"פ התמיכה הנדרשת. טכנולוגיית ה – SoftStrike לספיגת זעזועים, סוליה בצורת רוקר )נדנדה( 

שהוכחה כיעילה בבדיקות מעבדה והמשקל הקל של המגף, מפחיתים את העומס מקדמת כף הרגל ומהברכיים 
ומעודדים הליכה טבעית והמשך פעילות יום יומית. הסוליה מותאמת לדריכה. מערכת של שתי רצועות סגירה 

תורמת לפיזור הלחץ באופן שווה למניעת בצקות ולחצים על הגפה.

ייעוד המוצר: במקרים של שברים בכף הרגל, נקע או שברי מאמץ בכף הרגל, נקעים בקרסול, לאחר ניתוחים בכף 
הרגל והלוקס ואלגוס.

 Airselect Short -  POST OP מגף

מידת נעלייםמידה
XS35.5<
S35.5-39.5
M39.5-43
L43-47

XL47>

01K מק"ט

אריזה הכוללת 5 כריות הגבהה למגפי ה-POST OP של AIRCAST. ניתן להשתמש בכריות על מנת להגביה את 
 העקב באופן הבא: 

כרית אחת – הגבהה של 10°, שתי כריות - הגבהה של 16°, שלוש כריות - הגבהה של 22°

ייעוד המוצר: מיועד לשימוש ביחד עם מגפי ה-POST OP של AIRCAST. להגבהת העקב ולטיפול לאחר ניתוחים 
בגיד האכילס.

 Heel Wedges -  AIRCAST כריות הגבהה למגפי

מידה
S\M\L

XL

ימין/שמאל
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01PD מק"ט

מגף ה – AIRCAST לחולי סכרת, מגיע עם כל היתרונות של מגפי המותג ומותאם במיוחד לחולי הסכרת. המגף 
מגיע עם סוליית הרוקר המיוחדת, להפחתת העומס מכף הרגל הסכרתית, ומדרס כפול וחדשני למניעת נקודות 

לחץ. וויסות ופיזור של הלחץ מכף הרגל אפשרי בזכות: השילוב בין מעטפת עמידה חצי קשיחה ומאווררת 
התומכת בגפה ומגינה עליה, ריפוד סביב קווי המתאר של הקרסול, אשר מפחית את הלחץ ומגביר את הנוחות, 

מערכת תאי האויר הכפולה של איירקאסט, המשולבת משני צדי המגף ומאפשרת התאמת תמיכה מרבית 
בהתאם לרמת הנפיחות, עיסוי ופיזור של מוקדי הלחץ, והמדרס המיוחד. מערכת ה-Brake-Lok מספקת תמיכה 

פנאומטית לכיבים, והגנה על פגיעות בקרסול. המגף מגיע עם שני מדרסים נוספים )כולל המדרס שמעוצב 
במיוחד בטכנולוגית ה-Impax grid( שלושה זוגות של גרבי סכרת, ומשאבת ניפוח עם בקרת לחץ. אחריות ל-6 

חודשים.

ייעוד המוצר: במקרים של כיבים נוירופטים, שברים יציבים, נקע חמור, קריעת רצועות, לאחר ניתוח גידי, פציעה.

 XP Diabetic Walker System -  POST OP מגף

מידת נעלייםמידה
S35-38
M39-42
L43-45

XL45>

מק"ט 79-95

מגף לאחר ניתוח עם מערכת "תאי אוויר" כפולה משני צדדי המגף הניתנים לניפוח על פי רמת הלחץ הרצויה 
לייצוב הקרסול וכף הרגל ולהורדת הנפיחות והבצקת. ריפוד פנימי רך ונוח לנוחות מרבית וכיסוי בהונות הניתן 

להסרה. סוליה בעלת עיצוב ייחודי למניעת החלקות.

ייעוד המוצר: לשימוש לאחר טראומה או ניתוחים בכף הרגל או בקרסול, פציעות רצועות וגידים, נקעים חמורים 
ושברי מאמץ.

 Nextep Contour Air -  POST OP מגף

מידת נעלייםמידה
S39<
M39-44
L44>

קצר/ ארוך

W100H מק"ט

סד קרסול וכף רגל המהווה תחליף לגבס בשלבי ההחלמה בהם נדרשת תנועה. הסד מספק לחץ, תמיכה 
וייצוב )הסד לא מאפשר כיפוף של כף הרגל( לקרסול ולכף הרגל על מנת לזרז את תהליך ההחלמה. קל ונוח 

להתאמה אישית הודות לכריות האוויר. ניתן לכוונן את רמת הלחץ על פי הצורך.

ייעוד המוצר: הסד מיועד לסובלים מנקעים חמורים בקרסול ושברי לחץ בעצמות הרגל. כמו כן הסד מיועד 
למטופלים לאחר ניתוח בגיד האכילס.

Fixed Airwalker - POST OP מגף

קוד ירפ"אגובה הסד ס"ממידת נעלייםמס' רצועותמידה
S234-383545606
M339-424245608
L343-454245609
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79-89X מק"ט

חגורה אלסטית, בנויה מכמה חלקים עם בטנה מרופדת לנוחות מירבית, המבטיחה עמידות ומניעת קיפול/ 
גלגול של החגורה.

ייעוד המוצר: להקלה על כאבים תוך מתן תמיכה וקומפרסיה.

Panel Binder - חגורת בטן אלסטית + חגורת גב

קוד ירפ"אהיקף מתניים ס"ממידה
M 76-11445134אוניברסלי
L 114-15745138אוניברסלי

XL157-18845157

WA050 מק"ט

חגורת בטן אלסטית )חגורת גב( העשויה מחומר אוורירי, חזק ואלסטי. נסגרת בחלק הקדמי עם וולקרו 
ללבישה נוחה וקלה. גובה 23 ס"מ.

ייעוד המוצר: הקלה על כאבי גב תוך מתן תמיכה וחימום מקומי, מניעת פציעות והגנה בזמן עבודה פיזית / 
משקלים כבדים.

Universal Abdominal Binder - חגורת בטן אלסטית + חגורת גב

קוד ירפ"אהיקף מתניים ס"ממידה
76-11746513אוניברסלי

K2102 מק"ט

חגורת גב לתמיכה במקטע הגב התחתון של עמוד השדרה בעזרת כרית עיסוי. חגורת הגב מונעת את כיפוף 
עמוד השדרה לפנים בעזרת מתן תמיכה וקומפרסיה גם לבטן. החגורה עשויה מחומר אוורירי, אלסטי, נושם 

ועמיד במיוחד. החגורה ניתנת לסגירה ולהידוק בקלות ובנוחות בעזרת 2 רצועות קדמיות ולפתיחה מהירה 
בעזרת אצבע אחת בלבד. עיצוב החגורה מונע שפשוף של העור )הקצוות מתקפלים מעט החוצה(.

ייעוד המוצר: לכאבים בגב התחתון )Lumbago(, חולשה של רצועות הגב, לחוסר יציבות שרירים, לכאבי 
ולחולשת מפרקים, לטיפול בדלקות פרקים בעמוד השדרה )Spondyloarthrosis(, לכאבים באזור עצם הזנב 

ולשימוש לאחר ניתוח.

Lumbamed Plus - חגורת גב עם כרית

היקף מותניים ס"ממידה גבריםהיקף אגן ס"ממידה נשים
176-86166-76
286-98276-88
398-111388-101
4111-1254101-115
5125-1405115-130

(Waist) 
(Iliac crest) 
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K2002 מק"ט

חגורת גב לתמיכה במקטע הגב התחתון של עמוד השדרה בעזרת 4 מייצבים קשיחים. חגורת הגב מונעת את 
כיפוף עמוד השדרה לפנים בעזרת מתן תמיכה וקומפרסיה גם לבטן.עיצוב החגורה מונע שפשוף של העור 
)הקצוות מתקפלים מעט החוצה( והיא עשויה מחומר אוורירי, אלסטי, נושם ועמיד במיוחד. החגורה ניתנת 

לסגירה ולהידוק בקלות ובנוחות בעזרת 2 רצועות קדמיות ולפתיחה מהירה בעזרת אצבע אחת בלבד.

ייעוד המוצר: לכאבים בגב התחתון )Lumbago(, לחולשת שרירים, לכאבי מפרקים ולכאבים באזור עצם הזנב.

Lumbamed Basic - חגורת גב עם חיזוקים

היקף מותניים ס"ממידה גבריםהיקף אגן ס"ממידה נשים
176-86166-76
286-98276-88
398-111388-101
4111-1254101-115
5125-1405115-130

K2203 מק"ט

חגורת גב לתמיכה במקטע הגב התחתון של עמוד השדרה בעזרת מייצבים קשיחים. חגורת הגב מונעת את 
כיפוף עמוד השדרה לפנים בעזרת מתן תמיכה וקומפרסיה גם לבטן. החגורה עשויה מחומר אוורירי, אלסטי, 
נושם ועמיד במיוחד. החגורה ניתנת לסגירה ולהידוק בקלות ובנוחות בעזרת 2 רצועות קדמיות. כרית תמיכת 
הגב, רצועות התמיכה ומוטות התמיכה ניתנים להסרה וכך ניתן להתאים את החגורה לצרכי כל שלב בתהליך 

ההחלמה.

ייעוד המוצר: לשימוש לאחר ניתוח או לטיפול שמרני בפריצות דיסק, לטיפול בדלקות פרקים בעמוד השדרה 
)Spondyloarthrosis(, להקלת העומס על הגב התחתון, לחוסר יציבות שרירים וליישור עמוד השדרה כאשר 

הוא מכופף לפנים.

Lumbamed Disc - חגורת גב עם חיזוקים וסגירה כפולה

היקף מותניים ס"ממידה גבריםהיקף אגן ס"ממידה נשים
176-86166-76
286-98276-88
398-111388-101
4111-1254101-115
5125-1405115-130
6140-1566130-146

מק"ט 104700

חגורת גב מסדרת ה-Select, אריג ייחודי רך וגמיש עם גימור מיקרוביאלי. החגורה בעלת 3 מוטות אנטומיים 
לייצוב הגב. רצועות מתיחה צולבות נוספות לחיזוק, ייצוב והקלה. ידיות אחיזה ללבישה נוחה. גובה בחלק 

הקדמי – 17 ס"מ ובגב 26 ס"מ.

ייעוד המוצר: הקלה על כאבי גב תוך מתן תמיכה וחימום מקומי, פריצת דיסק, חולשה, חוסר יציבות לשימוש 
לאחר ניתוחים, למניעת פציעות ולהגנה בזמן עבודה פיזית/נשיאת משקלים כבדים.

StabiloBack Support - חגורת גב עם חיזוקים וסגירה כפולה

קוד ירפ"אהיקף מותניים ס"ממידה
170-8049093
280-9040598
390-10040599
4100-11040600
5110-12040607
6120-13040613
7130-14040614
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מק"ט 82-0260

חגורת גב הארוגה מחומר אלסטי וחזק, המספקת תמיכה אופטימלית לגב התחתון בזמן ישיבה או עמידה 
בעזרת 4 מוטות תמיכה גמישים ו-2 רצועות מתיחה נוספות לחיזוק, ייצוב והקלה.

ייעוד המוצר: החגורה מיועדת לסובלים מכאבים כרוניים בגב התחתון, היא מאפשרת חזרה לשגרה היום-יומית 
ונשיאת משאות קלי משקל.

Bodystrap™ 26 - חגורת גב עם חיזוקים

קוד ירפ"אהיקף מותניים ס"ממידה
XS56-6845011
S68-8245012
M82-9845013
L98-11645041

XL116-13645083

מק"ט 304

חגורת גב הארוגה מחומר אלסטי וחזק המספקת תמיכה אופטימלית לשרירי הגב.

ייעוד המוצר: החגורה מיועדת לסובלים ממתנת )Lumbago( ולסובלים מדלקות במפרקים הבין-חולייתיים.

Lumbar Sacral Corset - חגורת גב עם חיזוקים וסגירה כפולה

קוד ירפ"אהיקף מותניים ס"ממידה
S70-8045593
M80-9045594
L90-10045596

XL100-11045597
XXL110-12045598

XXXL120-13045599

WA010 מק"ט

חגורת גב עם חיזוקים לאזור הגב התחתון. 4 מוטות תומכים ממתכת קשיחה. עשויה מחומר מוקצף ומרופד 
לנוחות מקסימאלית. כרית סיליקון לעיסוי, תמיכה והקלה על הכאב, ניתנת להסרה. רצועות צולבות לחיזוק 

נוסף והתאמה.

ייעוד המוצר: הקלה על כאבי גב תוך מתן תמיכה וחימום מקומי, פריצת דיסק, חולשה, חוסר יציבות, לאחר 
ניתוחים, מניעת פציעות והגנה בזמן עבודה פיזית/משקלים כבדים.

Lumbar Sacro Stabilizer - חגורת גב עם חיזוקים + כרית

קוד ירפ"אהיקף מותניים ס"ממידה
S56-7129903
M69-8429933
L81-9630124

XL94-10930128
XXL107-12250957
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מק"ט 11-1570

ה – DONJOY LITE הינה חגורת גב קלה יחסית, מבד נושם ללא הפאנל הקדמי הקשיח. מספקת תמיכה לכאב 
קל-בינוני בגב התחתון המותני )חוליות L1-L5(. קלה ללבישה ולהסרה בזכות ידיות האחיזה, מערכת גלגליות 

שרוכים מכאנית )פטנט(, גובה 23 ס"מ.

ייעוד המוצר: הקלה על כאבי גב תוך מתן תמיכה, פריצת דיסק, חולשה, חוסר יציבות, לאחר ניתוחים.

Donjoy Lite - חגורת גב קשיחה

היקף מותניים ס"ממידה
S63-76
M76-89
L89-102

XL102-114
XXL114-127

מק"ט 11-1585

חגורת גב קשיחה עם הגבלת תנועה המתכווננת על פי צרכי כל שלב בתהליך ההחלמה. רצועות הכתפיים 
מרופדות ומצוידות באבזם לפתיחה מהירה. החגורה ניתנת להתאמה אישית על פי גובה החזה. מוטות תמיכה 

קשיחים בצידי ובקדמת הבטן.

ייעוד המוצר: להקלה על כאבים בעמוד השדרה ובגב, לטיפול בשברי מאמץ, נקעים ובכיפוף של עמוד השדרה 
.)Kyphosis(

Donjoy Back Brace II TLSO - חגורת גב קשיחה

היקף מותניים ס"ממידה
M89-102
L102-114

XL114-127
XXL127-139
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CH001 מק"ט

חגורת גב בצורת צלב לשברים יציבים, נוחה ללבישה וניתנת להתאמה אישית )הרוחב והגובה של המסגרת 
מתכוונן(. מסגרת נוקשה המגבילה את חופש התנועה ושומרת על הגב במצב ישר )לא מאפשרת כיפוף(. 

ניידות באזור האגן כדי לאפשר ישיבה.

 ,CHANCE שבר דחיסה, שבר ,FUSION ייעוד המוצר: שברים יציבים בחוליות המותניות והגביות, לאחר ניתוחי
פריצת דיסק, חוסר יציבות קשה.

Universal Hyperextension Brace - חגורת שברים

קוד ירפ"אמידה
25343אוניברסלי

HE001 מק"ט

חגורת גב לשברים יציבים, נוחה ללבישה, ניתנת להתאמה )הרוחב והגובה של המסגרת מתכוונן(. מסגרת 
נוקשה מגבילה את חופש התנועה, שומרת על הגב במצב ישר )לא מאפשרת כיפוף(. ניידות באזור האגן כדי 

לאפשר ישיבה.

ייעוד המוצר: שברים יציבים בחוליות מותניות וגביות, לאחר ניתוחי Fusion, שבר דחיסה, שבר Chance, פריצת 
 דיסק, חוסר יציבות קשה.

הערה: יש למדוד את האורך בין החלק העליון של הסטרנום )קלויקולה( אל הפוביס.

Hyperextension Brace - חגורה לשברים תואם ג'ואט

קוד ירפ"אאורך ס"מהיקף אגן ס"ממידה
S60-6539-4646524
M75-9042-4946525
L90-10545-5246526

XL105-11549-5646528

56C000 מק"ט

חגורת גב בטכנולוגיית "3 נקודות לחץ" השומרת על עמוד השדרה ישר וזקוף )ללא המקטע הצווארי(. כרית 
החזה מתכווננת וניתנת להתאמה אישית. החגורה עשויה מחומר ידידותי שאינו מגרה את העור. ניתנת לסגירה 

ולהידוק בקלות ובנוחות בעזרת ראצ'ט.

ייעוד המוצר: ייצוב חוליות הגב, מהחזה ועד לגב התחתון. לטיפול שמרני בשברי חוליות הגב כאשר ניתוח אינו 
מתאפשר, לטיפול ולייצוב לאחר ניתוחי גב ולטיפול במקרים של עקשת )כיפוף יתר של עמוד השדרה( ושל 

מחלת שוירמן.

3C Hyperextension Brace - חגורה לשברים 3 נקודות

היקף מותניים ס"ממידה
S55-90
L91-125



C35P מק"ט

חגורת גב לשברים יציבים, נוחה ללבישה, ניתנת להתאמה )הרוחב והגובה של המסגרת מתכוונן(. מסגרת 
נוקשה מגבילה את חופש התנועה, שומרת על הגב במצב ישר )לא מאפשרת כיפוף(. ריפוד מיוחד מסביב 

למסגרת, למתן נוחות מרבית. מערכת סגירה מיוחדת להקלה על ההתאמה, הפתיחה והסגירה של החגורה. 
ניתן לכוון גם את הזויות בחלק העליון, ניידות באזור האגן כדי לאפשר ישיבה.

 ,Chance שבר דחיסה, שבר ,Fusion ייעוד המוצר: שברים יציבים בחוליות מותניות וגביות, לאחר ניתוחי
 פריצת דיסק, חוסר יציבות קשה.

הערה: יש למדוד את האורך בין החלק העליון של הסטרנום )קלויקולה( אל הפוביס ואת היקף האגן.

Hyperextension Belt - חגורה לשברים תואם ג'ואט

קוד ירפ"אאורך ס"מהיקף אגן ס"ממידה
S74-8639-4835670
M84-9842-5135671

L96-11045-5211367
XL106-12048-5711421

M Short84-9838-4311423
L Short96-11042-5135756

XL Short106-12045-5435760
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C35PAV מק"ט

חגורת גב לשברים יציבים, נוחה ללבישה, ניתנת להתאמה )הרוחב והגובה של המסגרת מתכוונן(. מסגרת 
נוקשה מגבילה את חופש התנועה, שומרת על הגב במצב ישר )לא מאפשרת כיפוף(. ריפוד מיוחד מסביב 
למסגרת, אשר ניתן להסיר ולשטוף. קל יותר במשקל ב15% משאר הדגמים, התאמה אישית וכוונון בצורה 

נוחה יותר למטופל. החלק התחתון של המייצב ניתן לכוונון מדויק יותר בהתאם לתנועות המטופל. הרצועות 
הצדדיות ישרות יותר מאשר בדגמים האחרים, עובדה אשר משפרת את יכולת ההתאמה והנוחות של המייצב.

 ,Chance שבר דחיסה, שבר ,Fusion ייעוד המוצר: שברים יציבים בחוליות מותניות וגביות, לאחר ניתוחי
 פריצת דיסק, חוסר יציבות קשה.

 הערה: יש למדוד את האורך בין החלק העליון של הסטרנום )קלויקולה( אל הפוביס ואת היקף האגן.

Hyperextension C35 AVANT - חגורה לשברים תואם ג'ואט

קוד ירפ"אאורך ס"מהיקף אגן ס"ממידה
S74-8639-4847212
M84-9842-5147210
L96-11045-5247207

XL106-12048-5747213

M Short84-9838-4347211
L Short96-11042-5147208

XL Short106-12045-5447214
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מק"ט 104620

חגורת הריון מבד נושם, אלסטי ונוח במיוחד. רצועות אלסטיות נוספות לחיזוק והתאמה מרבית. 
4 מוטות תמיכה בגב למתן יציבות, להקלה על הגב והורדת העומס. המוטות ניתנים להסרה.

ייעוד המוצר: להקלת העומס על הגב בזמן הריון.

Abdominal Pregnancy Belt - חגורת היריון

קוד ירפ"אהיקף אגן ס"ממידה
075-9037772
190-10537773
2105-12037781
3120-13537784

MB002 מק"ט

חגורת הריון, מבד קטיפתי, קל, אלסטי ונוח במיוחד. רצועות אלסטיות נוספות בצדדים לחיזוק והתאמה 
מירבית. 2 מוטות תמיכה בגב למתן יציבות, הקלה על הגב ולהורדת העומס.

ייעוד המוצר: בזמן הריון, להקלת העומס על הגב.

Deluxe Maternity Belt - חגורת היריון

קוד ירפ"אהיקף המותן ס"ממידה
S85.552932
M95.552935
L105.552936

XL115.552938

RB001 מק"ט

חגורת צלעות לגבר. חגורה אוורירית, קטיפתית, אלסטית וחזקה. נסגרת עם וולקרו בחלק הקדמי. ייצוב 
ותמיכה לאזור בית החזה, קומפרסיה והקלה על הכאב.

ייעוד המוצר: לחבלות ומתיחות בשרירים הבין-צלעיים, חבלות ושברים בצלעות, לאחר ניתוחים.

Rib Belt for Men - חגורת צלעות לגבר

קוד ירפ"א גבוהקוד ירפ"א רגילהיקף חזה ס"ממידה
S68-815358752908
M81-965358852924
L96-1125358952925

XL112-1275359052926

RB002 מק"ט

חגורת צלעות לאישה. חגורה אוורירית, קטיפתית, אלסטית וחזקה. נסגרת עם וולקרו בחלק הקדמי. ייצוב 
ותמיכה לאזור בית החזה, קומפרסיה והקלה על הכאב.

ייעוד המוצר: לחבלות ומתיחות בשרירים הבין-צלעיים, חבלות ושברים בצלעות, לאחר ניתוחים.

Rib Belt for Women - חגורת צלעות לאישה

קוד ירפ"א גבוהקוד ירפ"א רגילהיקף חזה ס"ממידה
S56-665359152928
M66-765359252929
L76-865359352930

XL86-1025359452931



גב/ בטן/ מפשעה אורתופדיה  |

מק"ט 102850

חגורה אוורירית, אלסטית הנסגרת עם וולקרו איכותי בחלקה הקדמי להבטחת נוחות מרבית בזמן הלבישה. 
חיתוך ישר, ייצוב ותמיכה לאזור בית החזה. החגורה קלה ועדינה ולא ניתן לראותה מתחת לבגד. גובה 16 ס"מ. 

עיצוב המותאם לגברים - ללבישה מקו החזה.

ייעוד המוצר: לחבלות ולמתיחות בשרירים הבין- צלעיים, חבלות ושברים בצלעות, לאחר ניתוחים.

Elastic Rib Belt for Men - חגורת צלעות לגבר

קוד ירפ"אהיקף חזה ס"ממידה
S65-7844941
M78-9144942
L91-10644943

XL106-12544944

מק"ט 102950

חגורה אוורירית, אלסטית הנסגרת עם וולקרו איכותי בחלקה הקדמי להבטחת נוחות מרבית בזמן הלבישה. 
חיתוך ישר, ייצוב ותמיכה לאזור בית החזה. החגורה קלה ועדינה ולא ניתן לראותה מתחת לבגד. גובה 16 ס"מ. 

עיצוב המותאם לנשים - ללבישה מתחת לקו החזה.

ייעוד המוצר: לחבלות ולמתיחות בשרירים הבין- צלעיים, חבלות ושברים בצלעות, לאחר ניתוחים.

Elastic Rib Belt for Women - חגורת צלעות לאשה

קוד ירפ"אהיקף חזה ס"ממידה
S65-7844949
M78-9144951
L91-10644958

XL106-12544959

מק"ט 104150

חגורה מבד איכותי, נושם, עם סגירת וולקרו רחבה. שתי רצועות וולקרו מבטיחות לבישה נוחה והתאמה 
מושלמת. גובה 26 ס"מ.

ייעוד המוצר: לאחר ניתוחי בטן/חזה, תמיכה בשרירי הבטן במקרה של חולשה, כיפוף בטן, פגיעות בקרום 
.)Peritoneum( הצפק

Postoban - חגורת בטן לאחר ניתוח חזה/בטן

קוד ירפ"אהיקף מותניים ס"ממידה
175-8532847
285-9544784
395-10544732
4105-11544730
5115-12544785
6125-13544789
7135-14544790
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מק"ט 104070

חגורה עם כרית סיליקון ועליה בליטה, עטופה בבד רך ונעים במיוחד )ניתן להוריד ולכבס(, מחוברת באמצעות 
וולקרו איכותי וניתנת להתאמה בקלות.בד אלסטי, נעים עם שני מייצבים לחיזוק באזור הגב. גובה 13 ס"מ.

ייעוד המוצר: לבקע טבורי.

Umbilical Hernia Bandage - חגורת בטן עם סיליקון לבקע טבורי

קוד ירפ"אהיקף מותניים ס"ממידה
160-9544792
295-12544793
3125-15044794

מק"ט 104800

חגורת בקע דו צדדית, עם 2 רפידות הניתנות להסרה באמצעות וולקרו איכותי. במידה ויש צורך להשתמש על 
צד אחד בלבד ניתן להסיר את הרפידה. החגורה כוללת גם רצועות לירך.

ייעוד המוצר: לבקע מפשעתי מצומצם או לאחר ניתוח בקע )שבר(.

Hernia Aid - חגורת הרניה דו צדדית

קוד ירפ"אהיקף אגן ס"ממידה
S89<44727
M89-10444728
L104-11944729

מק"ט 109200

חגורת בקע חד צידית עם רצועת ירך. קפיץ פלדה באורך של כ 50 ס"מ המרופד בבד איכותי ונעים. אינה 
אלסטית, כרית אנטומית )פלוטה( להפעלת לחץ על הבקע.

ייעוד המוצר: לבקע מפשעתי.

HerniaFix Spring - חגורת הרניה חד צדדית

קוד ירפ"א שמאלקוד ירפ"א ימיןהיקף אגן ס"ממידה
8583-884467044675
9088-934467144676
9593-984467244677
10098-1034467344678
105103-1084467444679

מק"ט 109400

חגורת בקע חד צידית. קפיץ פלדה באורך של כ 20 ס"מ המרופד בבד איכותי ונעים. רצועה אלסטית וכרית 
אנטומית )פלוטה( להפעלת לחץ על הבקע.

ייעוד המוצר: לבקע מפשעתי.

Elastic Spring Round - חגורת הרניה חד צדדית

קוד ירפ"א שמאלקוד ירפ"א ימיןהיקף אגן ס"ממידה
8583-884468044704
9088-934470044723
9593-984470144724
10098-1034470244725
105103-1084470344726
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מק"ט 110300

חגורת בקע חד צידית עם רצועת ירך, ללא לחץ או קפיץ. רצועה אלסטית וכרית אנטומית )פלוטה( מתכווננת.

ייעוד המוצר: לבקע מפשעתי

Hernia Fix - חגורת שבר הרניה חד צדדית

קוד ירפ"א שמאלקוד ירפ"א ימיןהיקף אגן ס"ממידה
175-844772847884
285-944776647885
395-1054780647915
4106-1154788347926

מק"ט 104090

חגורה מעוגלת עם פתח מיוחד לסטומה. תפירה מיוחדת המשלבת קטיפה בחלק הקדמי וציפוי מרופד ועדין 
לנוחות מירבית באזור הסטומה. ניתן למקם בחופשיות ולהתאים בקלות באמצעות חיבור וולקרו איכותי. בחלק 

האחורי תוספת אלסטית ושני מייצבים. תואם כמעט את כל סוגי הסטומה בזכות האלסטיות והוולקרו. ניתן 
לרחיצה ב-90 מעלות. גובה 22 ס"מ. קוטר פתח 6.5-7 ס"מ.

ייעוד המוצר: לאחר ניתוחי פיום מעיים )Intestinal stoma – colostomy / ileostomy( הנלווים בחולשה של 
רקמות החיבור.

Stoma Bandage - חגורת סטומה

קוד ירפ"אהיקף מותניים ס"ממידה
S70-9044795
M90-11544796
L115-15044797
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להתייעצות ופרטים נוספים ניתן להתקשר לשירות הלקוחות 

של חברת 'דין דיאגנוסטיקה' בטלפון: 1-800-333-636

 spinomed.dynotc.co.il :או להשאיר פרטים באתר

ואנו ניצור עמכם קשר בהקדם האפשרי.

Spinomed
תומך גב אקטיבי

אימון וחיזוק השרירים	 

השימוש ב-Spinomed מסייע באימון גופני אקטיבי של שרירי הגב ופלג הגוף העליון 
בעזרת עיקרון הביופידבק. במחקרים שסקרו את השימוש ב-Spinomed, דווח כי 

מטופלים חיזקו את שריריהם בשיפור של עד 72% תוך שישה חודשים. שמירה על 
שרירים חזקים מגנה על הגוף ומסייעת בשמירה על ניידות ואורח חיים פעיל.

פחות כאבים	 

השרירים המחוזקים והיציבה הזקופה מפחיתים את רמת הכאב באופן משמעותי 
ומובהק. חולים במחקרים דיווחו על ירידה של עד 47% בדרגת הכאב.

יציבה זקופה – נשימה קלה	 

היציבה הזקופה והשרירים החזקים מאפשרים לחזור ולנשום נשימות עמוקות 
ונכונות. ביטחון בעמידה, בתנועה ובאנרגיה החדשה יסייעו לכם לשוב 

לאורח חיים פעיל.



AR003 מק"ט

מתלה אוורירי לזרוע, מעטפת העשויה מרשת ניילון. מספקת לזרוע תמיכה ומאפשרת מנוחה.

ייעוד המוצר: כאבים באזור הכתף, חבלות ביד/ באמה/ במרפק, לאחר קיבוע גבס, נקעים.

Mesh Arm Sling - מתלה לכתף

קוד ירפ"אאורך אמה ס"ממידה
S25-2837596
M28-3037597
L30-3337598

XL33-3637600

מק"ט 121980

מקבע תומך לכתף/זרוע. נרתיק חזק ומרופד במיוחד לקיבוע הזרוע בתנוחה יציבה ובטוחה. רצועת חיזוק נוספת 
למותן להשלמת הקיבוע. מגיע עם כדור פיזיותרפיה מיוחד לתרגול התורם לתחושת המנוחה לזרוע )הכדור ניתן 

להסרה(.

ייעוד המוצר: פריקת כתף, נקעים, חבלה, פציעות בשרירי כתף, שברים בכתף ובחלק העליון של הזרוע, לאחר 
.)VELPOW ניתוח )במקום חבישת

OmoSAT - מקבע כתף

קוד ירפ"אגובה המטופל ס"ממידה
1160<37721
2160-18037722
3180>37723

YS1901 מק"ט

מתלה לזרוע, מעטפת אלסטית. מספק לזרוע תמיכה, קיבוע ומאפשר מנוחה.

ייעוד המוצר: כאבים באזור הכתף, נקעים, חבלה, פציעות, פריקת כתף, לאחר קיבוע גבס.

Pouch Arm Sling - מתלה לכתף

קוד ירפ"אמידה
83171אוניברסלי
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VELPEAU BANDAGE - מקבע כתף

קוד ירפ"אמידה
14366אוניברסלי

מק"ט 409

ערכת רצועות לקיבוע הזרוע והכתף במקרה של שבר או פריקת כתף.

ייעוד המוצר: לטיפול לאחר ניתוח ולתמיכה לאחר שבר.



מק"ט 225

מקבע כתף בעל עיצוב גמיש המונע הפעלת לחץ על הצוואר. מנשא הזרוע מרופד 
בחומר מיוחד הסופג זיעה לנוחות מירבית.

ייעוד המוצר: האביזר מיועד לקיבוע הזרוע לאחר ניתוח בגפיים העליונות, פגיעה בעצם 
הזרוע או שיתוק בגפיים העליונות.

 IMMO Sling & Swathe - מקבע כתף

קוד ירפ"אאורך אמה ס"ממידה
XS23-2545438
S26-2945439
M30-3245166
L33-3445440

XL35-3745441

NP174 מק"ט

מקבע כתף לקיבוע מפרק הכתף המספק לחץ, קומפרסיה וחימום. ארוג מחומר אלסטי, 
רך, נוח, נושם ואוורירי לנוחות מרבית ולהתאמה מושלמת למבנה האנטומי של הכתף.

ייעוד המוצר: לקיבוע מפרק הכתף לאחר פריקות כתף או שברים בעצם הזרוע, ולטיפול 
בנקעים, דלקת ברצועות הכתף, ולטיפול לאחר ניתוח.

 Shoulder Brace - מקבע כתף
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R0X0 מק"ט

מקבע כתף המספק יציבות ומגביל את התנועה של מפרקי הכתף והמרפק. שומר את עצם הזרוע במיקומה הנכון 
ומספק הקלה לכאבים כחלק מטיפול שמרני או לאחר ניתוח. המקבע מאפשר פתיחה לשחרור מהיר של היד 

לזירוז תהליך ההחלמה.

ייעוד המוצר: טיפול שמרני לאחר פריקת כתף או לדלקת פרקים וטיפול לאחר ניתוח במקרים של שבר. 
.)Posterior shoulder luxation( אין לבצע כל שימוש במוצר לאחר פריקה אחורית של מפרק הכתף

Shoulder Fix - מקבע כתף

רוחב רצועת בטן ס"מהיקף מתניים ס"ממידה
Arm fix Mini85<12
Shoulder fix85-12516
Arm fix Maxi125-14012

היקף זרוע ס"ממידה
M26-28
L29-32

ימין/שמאל



כתף / זרוע / צוואר

K30 מק"ט

תמך כתף המגביל את התנועתיות של מפרק הכתף ומונע פציעות. מערכת רצועות גמישות מאפשרות התאמה 
אישית ונוחות מרבית. התמך מספק לחץ על רקמות הכתף על מנת להפחית נפיחות ובצקות ושומר על עצם 

הזרוע במקומה הנכון. התמך ארוג מחומר נושם ואוורירי.

ייעוד המוצר: לטיפול שמרני או לאחר ניתוח בעצמות הזרוע או הכתף, לאחר פריקת כתף 
או פציעות בגידי הזרוע.

Omomed - מקבע כתף

היקף זרוע ס"ממידה
I26-29
II29-33
III33-36
IV36-39

ימין/שמאל

R091 מק"ט

מקבע זרוע להחלמה משברים המצויד במייצבים קשיחים וברצועה לחיזוק הניתנים להסרה. ניתן להתאים את 
המקבע לדרגות לחץ ולנקודות לחץ שונות על פי הצורך.

ייעוד המוצר: לטיפול שמרני או לשימוש לאחר ניתוח ולאחר שברים בעצם הזרוע.

Medi Humeral Fracture Brace - מקבע זרוע

היקף זרוע ס"ממידה
S21-28
M26-34
L31-40

ימין/שמאל
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מק"ט 11-0439

לקיבוע הכתף באבדוקציה של 45°. רצועת הצוואר המשולשת מפזרת את העומס בצורה שווה ומפחיתה את 
העומס מהצוואר. המקבע מאובזר בכדור אימון לשיפור זרימת הדם ובאבזמים ללבישה או להסרה מהירה של 

המקבע.

ייעוד המוצר: לקיבוע מפרק הכתף, לאחר פריקות כתף ונקעים.

 Ultrasling IV AB - 45° מקבע כתף באבדוקציה של

אורך אמה ס"ממידה
S28
M28-33
L33-38

XL38>

מק"ט 904

מקבע כתף המורכב מכרית עם בסיס המאפשר אבדוקציה בזוית של 30°. התאמה מירבית ואחיזה יציבה 
באמצעות רצועות לזרוע ולאמה המחוברות עם וולקרו לקיבוע בחגורת המותן. ניתן לחבר באמצעות 

וולקרו כרית המעניקה תוספת של 15° לדרגת האבדוקציה )כך ניתן להגיע לדרגת אבדוקציה של 45°(.

ייעוד המוצר: האביזר מיועד לקיבוע הכתף לאחר ניתוחי ושחזורי כתף ולשברים בעצם הזרוע.

 Shoulder Abduction Orthosis - מקבע כתף בדרגות אבדוקציה משתנות

קוד ירפ"אמידה
11256אוניברסלי

מק"ט 11-130

מקבע כתף עם כרית באבדוקציה של 15/30 מעלות, המונעת הפעלת לחץ על העצב האולנארי על ידי ריפוד. 
עיצוב האביזר מאפשר זרימת אוויר מוגברת ונידוף הלחות והזיעה, וכמו כן מונע הפעלת לחץ על הצוואר על ידי 

פיזור הלחץ על פני 3 נקודות שונות. רצועת הצוואר ניתנת להתאמה אישית בקלות ומרופדת לנוחות מירבית.

ייעוד המוצר: האביזר מיועד לקיבוע הזרוע לאחר ניתוחי כתף, פריקת כתף ופציעות במפרק הכתף.

 Ultrasling IV ER - 30°/15° מקבע כתף באבדוקציה של

קוד ירפ"א 30°קוד ירפ"א 15°אורך אמה ס"ממידה
S28<4516745181
M28-334517845182
L33-384517945245

XL38>4518045442
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מק"ט 11-0445

לקיבוע הכתף באבדוקציה של 15°, ריפוד המקבע מונע הפעלת לחץ על העצב האולנארי. עיצוב מיוחד 
המאפשר זרימת אוויר ומונע הצטברות זיעה ולחות. רצועת הצוואר המשולשת מפזרת את העומס בצורה שווה 

ומפחיתה את העומס מהצוואר. הרצועות מרופדות לנוחות מרבית והמקבע מאובזר בכדור אימון 
לשיפור זרימת הדם.

ייעוד המוצר: לשימוש לאחר ניתוח במפרק הכתף, פריקות כתף ונקעים.

 Ultrasling IV - 15° מקבע כתף באבדוקציה של

אורך אמה ס"ממידה
S28<
M28-33
L33-38

XL38>



כתף / זרוע / צוואר

מק"ט 11-021

מקבע כתף הפועל להגבלת התנועה ב-4 כיוונים שונים: רוטציה פנימית, רוטציה חיצונית, אבדוקציה )הרחקת 
הזרוע ממרכז הגוף( ואדוקציה )קירוב הזרוע למרכז הגוף(. ניתן לחבוש את המקבע בקלות בעזרת יד אחת 

בלבד. פתוח באזור המרפק על מנת למנוע הפעלת לחץ על העצם. ניתן גם לחבר רצועת צוואר לתמיכה נוספת. 
חומר נעים למגע ואנטי מיקרוביאלי לעמידות מירבית.

ייעוד המוצר: לקיבוע מפרק הכתף באבדוקציה של 15 ° או יותר לאחר ניתוחי כתף או החלפת כתף, שברים 
בעצמות הזרוע, ניתוחים בגידי הכתף או הזרוע, פריקת כתף או ניתוחי מרפק.

 Ultrasling Quadrant - מקבע כתף בדרגות אבדוקציה וסיבוב משתנות

היקף מותניים ס"ממידה
86-135אוניברסלי

מק"ט 121900

מקבע כתף עם כרית אנטומית לזרוע, להקלה וייצוב של מפרק הכתף, אפשרות לקיבוע )רוטציה חיצונית( בזווית 
של 15 ° או 30 °. מערכת רצועות עם חיזוק של סקוטש. כדור לתמיכה ולאימון השרירים, קיבוע נוח ובטוח, קל 

להתאמה, כיסוי מבד הידידותי לעור.

ייעוד המוצר: לפני/ אחרי ניתוח, טראומה, פריקות כתף, קרע בגידים.

OmoARS - מקבע כתף בדרגות סיבוב משתנות

קוד ירפ"אגובה המטופל ס"ממידה
1165<2395
2165>2416
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ימין/שמאל



H-CR12 מק"ט

מייצב המצויד ברצועות כתפיים מרופדות לנוחות מרבית, ומתכווננות על פי צרכי המטופל. המייצב ניתן ללבישה 
ולהסרה בקלות בעזרת מערכת סגירה נוחה.

ייעוד המוצר: לטיפול בשברים בעצמות הבריח, לתיקון היציבה וליישור הכתפיים.

 Cromax - מיישר כתפיים / שמינייה לכתף / עצם הבריח

רוחב כתפיים ס"ממידה
S31-40
M41-49
L50>
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מק"ט 104600

תומך גב עליון וחגורת כתפיים לתיקון היציבה. עשוי מחומר קל, רך, נעים ושאיננו גמיש. מעוצב בצורה נוחה, 
במיוחד מתחת לבית השחי. רצועות וולקרו מרופדות, רכות וניתנות למתיחה, קיצור והתאמה אישית של הרצועות 

בקלות ע"פ קווי המתאר של הגוף. מספק מתיחה קבועה לאזור הכתפיים ומונע כיפוף של הכתפיים כלפי פנים.

ייעוד המוצר: יישור ותמיכה במקרים של יציבה לא נכונה, בעיות יציבה כגון כתפיים שמוטות, שכמות בולטות 
וחזה שקוע, כתפיים עגולות.

StabiloFix - מיישר כתפיים / שמינייה לכתף / עצם הבריח

קוד ירפ"אהיקף חזה ס"ממידה
47546<70אוניברסלי

CLAVICLE BANDAGE - מיישר כתפיים/ שמינייה לכתף/ עצם הבריח

קוד ירפ"אמידה
14005אוניברסלי

מק"ט 189

תומך גב עליון וחגורת כתפיים

ייעוד המוצר: לטיפול בשברים בעצמות הבריח, לתיקון היציבה וליישור הכתפיים.



צווארון רפואי קשיח וקל-משקל העשוי משני חלקים. הצווארון מקבע את הראש 
והצוואר בתנוחה טבעית.

ייעוד המוצר: הצווארון מיועד לקיבוע חוט השדרה באזור הצוואר.

 California Tracheotomy Collar - צווארון קשיח

קוד ירפ"אאורך צוואר ס"מהיקף צוואר ס"ממידה
XS25.5 5.745084עד
S25.5-335.745086
M33-40.55.745088
L40.5-485.745090
S25.5-338.345091
M33-40.58.345092
L40.5-488.345097
S25.5-3310.845099
M33-40.510.845101
L40.5-4810.845103
S25.5-3313.345105
M33-40.513.345117
L40.5-4813.345118

79-831X מק"ט
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Soft Collar - צווארון רך

קוד ירפ"אגובה ס"ממידה
S28-37.584494
M37.5-4784495
L47-56.584496

FT-116 מק"ט

צווארון מספוג רך להגבלה קלה של תנועות הצוואר.

ייעוד המוצר: להקלה על כאבי צוואר וחימום מקומי.



מק"ט 9840

צווארון קשיח המותאם במיוחד לשמירה על עור הצוואר. גובה הצווארון ניתן להתאמה אישית. מרופד ברפידות 
מחומר רך ונושם לנוחות מרבית ולפיזור הלחץ באופן שווה. פתח גישה קדמי לצוואר גדול במיוחד המאפשר 

ביצוע פעולות במידת הצורך.

ייעוד המוצר: לטיפול בחוליות הצוואר )c1-c7( במקרים של שברים, ייצוב לאחר ניתוח, כאבי שרירים, טראומה 
או נקעים.

 Vista Collar - צווארון קשיח

מק"טדגם
984000צווארון ויסטה

984020ריפוד להחלפה
984002צווארון ויסטה עם ריפוד להחלפה

מק"ט 984510

צווארון קשיח המשולב עם חגורת גב לקיבוע ולייצוב מוגבר של הצוואר. גובה הצווארון, גובה כרית החזה 
והזווית שלה ניתנים להתאמה אישית ומותאמים למגוון רחב של מבני גוף שונים. מרופד ברפידות מחומר רך 

ונושם לנוחות מרבית ולפיזור הלחץ באופן שווה.

ייעוד המוצר: לטיפול בחוליות הצוואר והגב העליון )c1-t2( במקרים של שברים, חוסר יציבות ולשימוש 
לאחר ניתוח.

 Vista CTO - צווארון קשיח לקיבוע עמוד שדרה צווארי מתכוונן

מק"טמידה
984510אוניברסלי

מק"ט 984550

צווארון קשיח המשולב עם חגורת גב לקיבוע ולייצוב מוגבר של הצוואר. גובה הצווארון, גובה כרית החזה 
והזווית שלה ניתנים להתאמה אישית ומותאמים למגוון רחב של מבני גוף שונים. מרופד ברפידות מחומר רך 

ונושם לנוחות מרבית ולפיזור הלחץ באופן שווה ב-3 נקודות.
גובה הצווארון, גובה כרית החזה והגב והזויות שלהם ניתנים להתאמה אישית

ייעוד המוצר: לטיפול בחוליות הצוואר והגב העליון )c1-t2( במקרים של שברים, 
חוסר יציבות ולשימוש לאחר ניתוח.

VISTA CTO4 - צווארון קשיח לקיבוע עמוד שדרה צווארי מתכוונן

מק"טמידה
984550אוניברסלי

מק"ט 705

צווארון קשיח, מספק יציבות מלאה וקיבוע לצוואר ומשענת לסנטר ולראש

 ,FUSION ייעוד המוצר: לאחר שברים יציבים בעמוד השדרה הצווארי, לאחר ניתוחי
ניתוחי צוואר/ גרון פנימיים

 Philadelphia Boyunluk - צווארון קשיח

קוד ירפ"אהיקף צוואר ס"ממידה
134-3611196
236-3811219
338-409753 
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שרוול אלסטי להקלה על כאבי מפרקים ולשיפור זרימת הדם על ידי הפעלת לחץ ותמיכה במפרק המרפק 
בכל תנועה.

ייעוד המוצר: לטיפול בנפיחות, בצקת, דלקות מפרקים ולהקלה על הכאבים.

 Elastic Elbow Support - שרוול אלסטי למרפק ללא סיליקון

היקף אמה ס"ממידה
I20-23
II23-26
III26-29
IV29-32
V32-35

מק"ט 326600

שרוול אלסטי ללא סיליקון, להקלה על כאבים במרפק. מחמם את המרפק, תורם להזרמת הדם, מעניק 
תמיכה בסיסית, קומפרסיה, סיוע לשרירים ופיזור לחצים.

ייעוד המוצר: כאב קל-בינוני, חבלה, נפיחות.

 Premium Elasticated Elbow Support - שרוול אלסטי למרפק ללא סיליקון

קוד ירפ"אהיקף מרפק ס"ממידה
S18-2533879
M25-3233880
L32-3933882

INT-018/9/20 מק"ט

מרפק אורתופדיה  |

מק"ט 106 KNITTED ELBOW SUPPORT WITH SILICONE PAD - שרוול אלסטי למרפק עם סיליקון

קוד ירפ"אהיקף מרפק ס"ממידה
S20-2314002
M23-2714001
L27-3014000

XL30-3214003
XXL32-3514004

שרוול אלסטי עם סיליקון, ארוג מחומר נושם וגמיש, מספק לחץ, תמיכה וייצוב למרפק. עם כריות סיליקון 
הממוקמות בצידי השרוול לעיסוי המפרק והזרמת הדם.

 ,Tennis\Golfer's Elbow ,דלקת כרונית/אקוטית - )Epicondylitis( ייעוד המוצר: לטיפול באפיקונדיליטיס
ולהקלה על כאבים
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מק"ט 122600

תמך מרפק בעל אריגה ייחודית, עם שתי כריות סיליקון לעיסוי והקלת הלחץ באזור 
האפיקונדילים והגידים המיישרים של כף היד. תומך ברקמות ובכך עוזר בתפקיד האחיזה 
ומסייע בהפחתת העומס מהמרפק. מבנה המאפשר חופש תנועה מלא במרפק. אורך 20 

ס"מ.

ייעוד המוצר: לטיפול באפיקונדיליטיס )Epicondylitis( - דלקת כרונית/אקוטית, 
Tennis\Golfer's Elbow, פציעות ומחלות גידים.

EpiBasic -שרוול אלסטי למרפק עם סיליקון

קוד ירפ"אהיקף אמה ס"ממידה
XXS20-2275944
XS22-2475943
S24-2637813
M26-2837814
L28-3037815

XL30-3237816
XXL32-3437818

תמך מרפק עם שתי כריות סיליקון הארוג מחומר מיוחד הנושם ומנדף זיעה ולחות, מונע החלקה 
של התמך מהיד, מספק נוחות מירבית ומקבל את צורתה הטבעית של היד להתאמה מושלמת. חבק 
אמה משולב להפעלת לחץ בהתאמה אישית. התמך מספק לחץ וייצוב של המרפק להחלמה מהירה 

מפציעות.

ייעוד המוצר: התמך מיועד לטיפול בדלקות במפרק המרפק, לטיפול בדלקות גידים, לזירוז ההחלמה 
לאחר ניתוחי מרפק וכטיפול מונע לפציעות מרפק בזמן פעילות גופנית ועבודה מאומצת.

 AQTIVO Skin Elbow Support - שרוול אלסטי למרפק עם סיליקון

קוד ירפ"אהיקף מרפק ס"ממידה
S23-2743885
M27-3143901
L31-3543902

P707BG מק"ט

שרוול אלסטי למרפק המצויד בכרית סיליקון לתמיכה ולעיסוי הגידים. רצועה מתכווננת לחיזוק ולתמיכה 
נוספת. השרוול אינו משפשף את העור בזכות קצוות רכים במיוחד, ארוג מחומר אלסטי, אוורירי ונושם 

לנוחות מרבית.

 ,Tennis\Golfers Elbow ,דלקות בגידי המרפק ,)Epicondylitis( ייעוד המוצר: לטיפול באפיקונדליטיס
להורדת הנפיחות, לאחר ניתוח או טראומה ולהקלה על הכאבים.

 Epicomed - שרוול אלסטי למרפק עם סיליקון + רצועה

היקף אמה ס"ממידה
I17-20
II20-23
III23-26
IV26-29
V29-32
VI32-35

K4002 מק"ט
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חבק מרפק להפחתת הלחץ על השרירים והגידים המודלקים. עיצוב ייחודי המספק לחץ בעוצמה 
מתכווננת ומסייע במניעת הצטברות נוזלי לימפה. קל ונוח ללבישה ולהתאמה אישית.

 Tennis\Golfer's ,דלקת כרונית\אקוטית - )Epicondylitis( ייעוד המוצר: לטיפול באפיקונדיליטיס
Elbow, פציעות ומחלות גידים.

 Epibrace - חבק מרפק

קוד ירפ"אהיקף אמה ס"ממידה
3643903<אוניברסלי

R110009 מק"ט

מק"ט 022500

חבק מרפק מרופד עם כרית סיליקון אנטומית המחוברת באמצעות וולקרו איכותי וניתנת לכוונון/הסרה 
בהתאם לצורך. החבק מתאים ל-Tennis/Golfers Elbow- וניתן לכוון את כרית הסיליקון בהתאם. הכרית 

מספקת עיסוי ולחץ על נקודת החיבור של הגיד.

 ,)Tennis\Golfers Elbow( מחלת גידים ודלקת במרפק ,)Epicondylitis( ייעוד המוצר: אפיקונדליטיס
פציעות ספורט, כאבים במפרק, מתיחה, שחיקה.

EpiContur - חבק מרפק

קוד ירפ"אהיקף אמה ס"ממידה
21-3546587אוניברסלי

מקבע מרפק עם פד סיליקון המספק תמיכה לגידי המרפק, עיסוי והקלה על הכאבים. רצועה מתכווננת 
לחיזוק ולתמיכה נוספת. ארוג מחומר אלסטי ונעים למגע לנוחות מרבית.

 ,Tennis\Golfers Elbow ,דלקות בגידי המרפק ,)Epicondylitis( ייעוד המוצר: לטיפול באפיקונדליטיס
ולהקלה על הכאבים.

 Tennis Elbow Brace - שרוול אלסטי למרפק עם סיליקון + רצועה

קוד ירפ"אהיקף אמה ס"ממידה
S23-2625452
M26-3125453
L31-3725454

XL37-4325455

EL251 מק"ט

מק"ט 404 EPIKONDYLITIS BANDAGE - חבק מרפק

קוד ירפ"אמידה
14365אוניברסלי

חבק מרפק להפעלת לחץ מותאם ועיסוי בנקודת החיבור של הגיד

ייעוד המוצר: לטיפול באפיקונדליטיס )Epicondylitis(, לאחר פציעות, לטיפול מונע בזמן פעילות גופנית.
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05E מק"ט

מקבע מרפק עם ציר מתכוונן, פטנט בעל עיצוב ייחודי המאפשר שליטה על מידת הכיפוף והיישור, בהתאם 
לדרגת החופש הנדרשת. מספק קיבוע ושליטה על טווח התנועה במקרים של פגיעות חמורות, שברים 

במרפק ובמקרים רבים יכול לתת מענה לטיפול השמרני כתחלופה לגבס. מנגנון לנעילה/ שחרור מהיר ונוח, 
ניתן לקבוע את רמת הקיבוע בקלות באמצעות מתג ROM איכותי.

ייעוד המוצר: קיבוע והגבלת טווח התנועה לאחר ניתוח, פריקות במרפק, שברים יציבים או קיבוע פנימי 
בעצם הזרוע או בעצמות האמה. קרעים ברצועות/גידים, אוסטאוארטריטיס.

MAYO Clinic Elbow Brace - מקבע מרפק עם ציר

מידה
אוניברסלי

ימין/שמאל

 מקבע מרפק עם ציר המתכוונן בקלות ומאפשר טווח תנועה לפי זוויות של FLEXION: 10° - עד 120°,
  ו-EXTENSION :10° -עד 90° בקפיצות של 10°. 

 המקבע ניתן לנעילה בזוויות של 0° עד 90° בקפיצות של 15°. הרצועות מאפשרות התאמה אישית של התמך 
בקלות ובנוחות. ציר האלומיניום הקשיח מספק הגנה מרבית למרפק. ריפוד פנימי נעים ולמניעת החלקות.

ייעוד המוצר: לשליטה על טווח התנועה של המרפק לאחר ניתוח או פציעה, לשברים יציבים 
או לאחר פגיעה ברקמות.

 X-ACT ROM Elbow Brace - מק"ט 11-912מקבע מרפק עם ציר

היקף אמה ס"מהיקף זרוע ס"ממידה
20.3-53.315.2-47אוניברסלי

ימין/שמאל

ימין/שמאל

מקבע מרפק המייצב את הזרוע והאמה, ציר המאפשר טווח תנועה לפי זוויות של 0° עד 120°. 
המקבע מונע ביצוע תנועות לא נכונות העלולות לגרום לפריקת כתף וכמו כן מונע את סיבוב האמה 

)Pronation/ Supination(.המקבע מרופד בחומר ייחודי המספק קומפרסיה לשרירים ונוחות מרבית.

ייעוד המוצר: לטיפול שמרני או לאחר ניתוח בפריקות מרפק, לטיפול בשברים בעצמות המרפק או לטיפול 
לאחר ניתוח השתלת תותב.

 Epico ROM - מקבע מרפק עם ציר

אורך אמה ס"ממידה
S29<
L29-42

R032 מק"ט
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מק"ט 112120

חבק שורש כף היד ללא סד, אריגה ייחודית מבד אלסטי ונושם להתאמה מושלמת. פתח 
מותאם לאגודל למניעת החלקה. רצועה היקפית נוספת לחיזוק ותמיכה )ניתנת להסרה(. 

מחמם, משפר את זרימת הדם ומעניק תמיכה וקומפרסיה.

ייעוד המוצר: קיבוע/תמיכה, נפיחות, נקעים קלים, לאחר הסרת גבס, דלקת מקומית.

חבישה אלסטית לשורש היד ללא סד.

ייעוד המוצר: להקלה על כאבים דלקתיים בכף היד, לאחר חבלה ברצועות כף היד.

Wrist Support with Thumb Opening - חבק שורש כף יד ללא סד

קוד ירפ"אהיקף שורש כף היד ס"ממידה
S13-1537731
M15-1737732
L17-1937733

XL19-2137734

WR050 מק"ט WRISTLET WITH ABDUCTED THUMB SLEEVE - חבק שורש כף יד ללא סד + אגודל

קוד ירפ"אמידה
15516אוניברסלי

חבק שורש כף היד כולל אגודל

Ulnar or Radial collateral ligament ייעוד המוצר: לאחר חבלה באגודל או רגישות באזור

WR002 מק"ט WRIST BRACE - חבק שורש כף יד ללא סד

קוד ירפ"אמידה
15520אוניברסלי

חבישה אלסטית לשורש היד ללא סד

ייעוד המוצר: להקלה על כאבים דלקתיים בכף היד, לאחר חבלה ברצועות כף היד

מק"ט 509 HAND WRIST BANDAGE - חבק שורש כף יד ללא סד

קוד ירפ"אהיקף שורש כף יד ס"ממידה
S15-1714515
M17-1914510
L19-2114508

XL21-2314516
XXL23-2514519
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מק"ט 220100

חבק שורש כף היד ללא סד, אריגה ייחודית מבד אלסטי ונושם להתאמה מושלמת. פתח 
מותאם לאגודל למניעת החלקה. רצועה היקפית נוספת לחיזוק ותמיכה )ניתנת להסרה(. 

מחמם, משפר את זרימת הדם ומעניק תמיכה וקומפרסיה.

ייעוד המוצר: קיבוע/תמיכה, נפיחות, נקעים קלים, לאחר הסרת גבס, דלקת מקומית.

Activemed Wrist Support - חבק שורש כף יד עם סיליקון

קוד ירפ"א שמאלקוד ירפ"א ימיןהיקף שורש כף היד ס"ממידה
S13-154558345587
M15-174558445588
L17-194558545589

XL19-214558645590

מק"ט 508 KNITTED HAND-WRIST SPLINT - חבק שורש כף יד עם סד

קוד ירפ"א שמאלקוד ירפ"א ימיןהיקף שורש כף יד ס"ממידה
S15-171721217207
M17-191722117208
L19-211722317209

XL21-231722417210
XXL23-251723917211

חבישה אלסטית לשורש היד עם סד

ייעוד המוצר: לקיבוע שורש היד לאחר נקע )פגיעה ברצועות(, לקיבוע שורש היד במצבי דלקת במפרק, 
לקיבוע שורש היד במצבי דלקת גידים, לתמיכה בשורש היד במצבים שונים המלווים בכאב, 

כגון: תסמונת תעלה קרפלית, גנגליון ועוד.

נא לציין ימין/ שמאל
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R110(2/3)0 מק"ט

חבק לקיבוע שורש כף היד להפחתת הנפיחות ולטיפול בדלקות. ייצוב המפרק בעזרת סד אלומיניום קשיח 
הניתן להסרה מגביל את התנועתיות ותורם להקלה על הכאבים. החבק מאובזר ברצועה להתאמה אישית 

קלה ונוחה ולתמיכה נוספת והוא ארוג מחומר נושם לנידוף הזיעה ולנוחות מרבית.

ייעוד המוצר: לקיבוע מפרק שורש כף היד, לטיפול בדלקות גידים, פגיעה ברקמות, תסמונת התעלה 
.)Rheumatoid Arthritis( הקרפלית או דלקת מפרקים שגרונית

Manumed - חבק שורש כף יד עם סד

היקף שורש כף יד ס"ממידה
I14-18
II19-23
III24-28

ימין/שמאל

שורש / כף יד אורתופדיה  |

מק"ט 82-9605/6

חבק שורש כף היד המעוצב בצורת כפפה, עשוי מחומר נוח, נושם ועמיד. קיבוע משני צידי כף היד 
בעזרת סדים קשיחים לייצוב אפקטיבי של המפרק. ניתן להתאמה אישית.

ייעוד המוצר: לקיבוע שורש כף היד לפני או לאחר ניתוח, לטיפול בנקעים, שברים, דלקות מפרקים או 
פגיעה ברצועות.

Respiform Wrist - חבק שורש כף יד עם סד

קוד ירפ"א שמאלקוד ירפ"א ימיןהיקף שורש כף היד ס"ממידה
XS14 4529945288עד
S14-164530045291
M16-194530145295
L19-214530245296

XL21-4530345297מ

מק"ט 103300

מגן לשורש כף היד מחומר נושם, נוח, אלסטי ועמיד, עם סד קדמי מתכוונן. הסד ממוקם בכיס המאפשר 
הוצאה קלה לכיוון/ כביסה. מנגנון חבישה המאפשר לבישה נוחה וקלה, גם בזמן כאב/ חופש תנועה מוגבל. 

רצועות וולקרו איכותיות להשלמת הסגירה ולחיזוק.

ייעוד המוצר: קיבוע לאחר פציעות וחבלות, תסמונת התעלה הקרפלית, דלקת פרקים, פגיעות בגידים, 
.)Drop Hand( מתיחות ונקעים בשורש כף היד, לאחר הורדת גבס, שיתוק של העצב הרדיאלי

 Wrist Support with Splint - חבק שורש כף יד עם סד

קוד ירפ"א שמאלקוד ירפ"א ימיןהיקף שורש כף יד ס"ממידה
S15-173775637762
M17-193775837763
L19-213775937769

XL21-233776037770
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מק"ט 82-9607/8

תמך שורש כף היד המעוצב בצורת כפפה, עשוי מחומר נוח, נושם ועמיד. קיבוע משני צידי כף היד בעזרת סדים 
קשיחים לייצוב אפקטיבי של המפרק וסד קשיח לייצוב האגודל. ניתן להתאמה אישית.

ייעוד המוצר: לקיבוע שורש כף היד לפני או לאחר ניתוח, לטיפול בנקעים, שברים, דלקות מפרקים 
או פגיעה ברצועות.

RespiForm Wrist & Thumb - חבק שורש כף יד עם סד + אגודל

היקף שורש כף היד ס"ממידה
XS14<
S14-16
M16-19
L19-21

XL21>

R110(2/3)6 מק"ט

חבק לקיבוע שורש כף היד והאגודל, להפחתת הנפיחות ולטיפול בדלקות. ייצוב המפרק בעזרת סד 
אלומיניום קשיח הניתן להסרה מגביל את התנועתיות ותורם להקלה על הכאבים. החבק מאובזר ברצועה 

להתאמה אישית קלה ונוחה ולתמיכה נוספת והוא ארוג מחומר נושם לנידוף הזיעה ולנוחות מרבית.

ייעוד המוצר: לקיבוע מפרק שורש כף היד והאגודל, לטיפול בדלקות גידים, פגיעה ברקמות, תסמונת 
.)Rheumatoid Arthritis( התעלה הקרפלית או דלקת מפרקים שגרונית

Manumed T - חבק שורש כף יד עם סד + אגודל

היקף שורש כף יד ס"ממידה
I14-18
II19-23
III24-28

ימין/שמאל
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CPO-7401 מק"ט

חבק שורש כף היד, קל ונוח ללבישה ולהתאמה אישית ועם פתח מותאם לאגודל. מחוזק 
בסד קדמי קשיח להגברת היציבות וההגנה.

ייעוד המוצר: קיבוע לאחר פציעות וחבלות, לסובלים מנקעים בשורש כף היד או 
מתסמונת התעלה הקרפלית.

Wrist Brace - חבק שורש כף יד עם סד

קוד ירפ"אהיקף שורש כף היד ס"ממידה
S14.5-16.543904
M16.5-18.543905
L18.5-21.543906

XL21.5-23.543907



מק"ט 112050

מגן לשורש כף היד העשוי מחומר נושם, נוח, עמיד ואלסטי עם סד קדמי ואחורי ארוכים )20 ס"מ( לייצוב 
ולקיבוע. הסד ממוקם בכיס המאפשר הוצאה קלה לכיוון / כביסה. מנגנון חבישה המאפשר לבישה נוחה 

וקלה, גם בזמן כאב/ חופש תנועה מוגבל. רצועות וולקרו איכותיות להשלמת הסגירה ולחיזוק. תמיכה נוספת 
לאגודל. רצועה לקיבוע ולחיזוק נוסף ע"י כריכה סביב שורש כף היד )סגירה באמצעות וולקרו איכותי(. ניתן 

להסיר את החלק אשר מקבע את האגודל ולהשתמש במוצר גם כחבק שורש כף יד ללא אגודל.

ייעוד המוצר: קיבוע שורש כף היד והאגודל, טיפול בדלקות, פגיעות בגידים וברצועות סביב האגודל, פגיעות 
במפרקי האגודל, תסמונת התעלה הקרפלית, שבר אצבע, דלקת פרקים, תמיכה והגנה מפני תנועות לא 

נכונות, לאחר שחזור גידים, מחלת פרקים ניוונית.

 SellaTex - חבק שורש כף יד עם סד + אגודל

קוד ירפ"א שמאלקוד ירפ"א ימיןהיקף שורש כף יד ס"ממידה
S15-176603766035
M17-196603466031
L19-216599265981

XL21-236606566047

CPO-8401 מק"ט

חבק שורש כף היד, קל ונוח ללבישה ולהתאמה אישית ועם פתח מותאם לאגודל. מחוזק בסד קדמי קשיח 
להגברת היציבות וההגנה, להקלה על הכאבים, ולמניעת פציעות חוזרות.

ייעוד המוצר: לסובלים מנקעים בשורש כף היד, מתסמונת התעלה הקרפלית או לסובלים מתסמונת דה קרוון 
.)De Quervain Syndrome(

Enhanced Wrist Splint  Opening - חבק שורש כף יד עם סד + אגודל

קוד ירפ"א שמאלקוד ירפ"א ימיןהיקף שורש כף היד ס"ממידה
S14.5-16.54391143909
M16.5-18.54391343912
L18.5-21.54404444032

XL21.5-23.54408644085
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מק"ט 506 THUMB ASSISTED HAND-WRIST SPLINT - חבק שורש כף יד עם סד + אגודל

קוד ירפ"א שמאלקוד ירפ"א ימיןהיקף שורש כף יד ס"ממידה
S15-171438014378
M17-191437714376
L19-211436814367

XL21-231441014409
XXL23-251447314411

נא לציין ימין/ שמאל

חבישה אלסטית לשורש היד כולל האגודל, עם סד.

ייעוד המוצר: לקיבוע לאחר שבר יציב באזור שורש היד כאשר נדרש גם קיבוע של האגודל 
)למשל לאחר שבר סקפואיד(, לקיבוע לאחר שבר מורכב באגודל.



R112 מק"ט

 ,)Pronation / Supination( מייצב שורש כף יד להגבלת התנועתיות בשלושה כיוונים עיקריים: סיבוב האמה
הרחקה וקירוב של כף היד )Abduction / Adduction( וכיפוף של כף היד )Flexion / Extension(. הגבלת 

התנועתיות מונעת תנועות לא נכונות הגורמות לכאב ומזרזת את תהליך ההחלמה. המייצב קל ונוח ללבישה 
ולהתאמה אישית והוא מצויד בליבת אלומיניום לייצוב מוגבר.

ייעוד המוצר: לטיפול לאחר ניתוח או שמרני בשברים של עצמות שורש כף היד, לקיבוע לאחר נקעים, 
דלקות גידים, דלקת מפרקים ניוונית ולאחר פגיעה ברקמות.

Manumed RFX - מייצב שורש כף יד ואמה

היקף שורש כף יד ס"ממידה
I12-15
II16-20
III21-26

ימין/שמאל

R11000 מק"ט

מייצב שורש כף יד עם סד לאצבעות כף היד להפחתת הנפיחות, לטיפול בדלקות ולהקלה על הכאבים על 
ידי קיבוע שורש כף היד והאצבעות. הגבלת התנועתיות מונעת תנועות לא נכונות הגורמות לכאב ומזרזת את 

תהליך ההחלמה. המייצב קל ונוח ללבישה ולהתאמה אישית. ניתן לחבוש את המייצב גם במהלך הלילה.

ייעוד המוצר: לטיפול לאחר ניתוח או שמרני בעקבות תסמונת התעלה הקרפלית, דלקות גידים ועיוותים 
בעצמות כף היד והאצבעות.

CTS Wrist Support with Finger - מייצב שורש כף יד ללא אגודל עם סד לאצבעות

אורך כף היד ס"ממידה
015<
I15-17
II17-19
III19-22

AM202G מק"ט

מייצב אגודל מחומר נושם, מרופד ותומך, לנוחות והתאמה מירבית. משולב סד אלומיניום אנטומי לקיבוע 
וייצוב האגודל. מאפשר תנועה חופשית של שאר האצבעות. רצועת חיזוק תחתונה ורצועה נוספת עליונה 

לסגירת האגודל. מעוצב כך שמתאים ליד ימין / שמאל.

ייעוד המוצר: לטיפול בדלקות ופציעות בגידים ורצועות סביב האגודל הדורשות ייצוב אגודל. שבר אצבע, 
דלקת פרקים, תמיכה והגנה מפני תנועות לא נכונות, לאחר שחזור גידים, מחלת פרקים ניוונית.

AIRMED Wrist Brace - מייצב אגודל

קוד ירפ"אהיקף שורש כף היד ס"ממידה
S14-1831006
L18-2231005
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R14100 מק"ט

מייצב אגודל לקיבוע של מפרק האגודל ולהפחתת הכאב בזכות הגבלת התנועתיות. פתח האגודל מרווח 
ומאפשר חבישה והסרה של התמך בקלות וללא כאב. המוצר עשוי מחומר אלסטי ונושם לנוחות מירבית 

ולהתאמה למידות שונות של נפיחות. המייצב קל ונוח להתאמה אישית.

ייעוד המוצר: התמך מיועד לטיפול בדלקת במפרק האגודל, להפחתת הכאב באזור ולטיפול בפציעות 
ברצועות האגודל.

Rhizomed Soft - מייצב אגודל

קוד ירפ"אהיקף שורש כף היד ס"ממידה
I13-1744087
II18-2344088

R140 מק"ט

תמך אגודל לקיבוע ולייצוב של מפרק האגודל ולהפחתת הכאב בזכות הגבלת התנועתיות. המוצר מעוצב 
לנוחות מירבית ולהפחתת ההזעה. התמך קל ונוח להתאמה אישית.

ייעוד המוצר: התמך מיועד לטיפול בפציעות ברצועות האגודל, להקלה על כאבים כתוצאה מדלקת במפרק 
האגודל ולייצוב לאחר ניתוח..

Rhizomed - מקבע אגודל

אורך אגודל ס"ממידה
XS8<
S8-10
M10-12
L12>

ימין/שמאל

FS006 מק"ט

סד לאצבע, עשוי מפלסטיק קשיח באיכות גבוהה, עם אוורור לנוחות מירבית. )יחידה(.

ייעוד המוצר: לקיבוע האצבע, לאחר שבר, נקע, קרע בגיד מיישר, חבלה, כאב.

Mallet Splint - מקבע אצבע

קוד ירפ"אמידה
125482
225483
325484
425485
525486

5.525487
625488
71400
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CPO-4401 מק"ט

סד לאצבע מעוקל, עשוי מאלומיניום עם ריפוד, ללבישה ולהסרה נוחה וקלה.

ייעוד המוצר: לייצוב ולקיבוע האצבע, לאחר שבר, נקע, חבלה, כאב.

Curved Finger Splint - סד לאצבע

קוד ירפ"אמידה
S25719
M25721
L25724

CPO-4403 מק"ט

סד לאצבע דו צדדי, עשוי מאלומיניום עם ריפוד, ללבישה ולהסרה נוחה וקלה.

ייעוד המוצר: לייצוב ולקיבוע האצבע, לאחר שבר, נקע, חבלה, כאב.

Fold-Over Finger Splint - סד לאצבע

קוד ירפ"אמידה
S25727
M25732
L25738

CPO-4405 מק"ט

סד לאצבע "צפרדע", עשוי מאלומיניום עם ריפוד, ללבישה ולהסרה נוחה וקלה.

ייעוד המוצר: לייצוב ולקיבוע האצבע, לאחר שבר, נקע, חבלה, כאב.

Frog Finger Splint - סד לאצבע

קוד ירפ"אמידה
S25742
M25745
L25747

CPO-4406 מק"ט

סד לאצבע, עשוי מאלומיניום עם ריפוד, ללבישה ולהסרה נוחה וקלה.

ייעוד המוצר: לייצוב ולקיבוע האצבע, לאחר שבר, קרע בגיד, נקע, חבלה, כאב.

Baseball Finger Splint - סד לאצבע

קוד ירפ"אמידה
S25739
M25740
L25741
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תומכי EMOTION משלבים פונקציונאליות ועיצוב. התומכים מעניקים 
יציבות וגמישות ומאפשרים תמיכה מושלמת בזמן עבודה, פעילות גופנית 

ובחיי היומיום.

Manumed ActiveLumbamedLevamedGenumediEpicomed



כף רגל ואצבעות7474 אורתופדיה  |

מק"ט 107010

מפריד עבה, עשוי מסיליקון/ ג'ל בעל מגע רך, חלק, נעים ונוח. מתאים לשימוש בין בהונות 1 ו-2. החומר בעל 
"זיכרון" - מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מיד לאחר השימוש. 

היגייני-לאחר השימוש ניתן לשטוף עם סבון או לחטא בהתאם לצורך. עמיד ומיועד לשימוש רב פעמי.

 Malunion, Hallux Valgus, ייעוד המוצר: מצבי נקע, שבר ופריקה של האצבעות, ייצוב האצבע במקום ומניעת
Morton's Neuroma, הפחתת המגע בין האצבעות, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים בין האצבעות, 

הקלה על כאבים וזירוז החלמה.

 PediSoft Toe Spreader - מפריד בוהן

קוד ירפ"אמידה
S49918
L49916

מק"ט 107020

מפריד דק, עשוי מסיליקון/ ג'ל בעל מגע רך, חלק, נעים ונוח. לשימוש בין האצבעות. החומר בעל "זיכרון" - 
מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מיד לאחר השימוש. היגייני-לאחר 

השימוש ניתן לשטוף עם סבון או לחטא בהתאם לצורך. עמיד ומיועד לשימוש רב פעמי.

 Malunion, Hallux Valgus, ייעוד המוצר: מצבי נקע, שבר ופריקה של האצבעות, ייצוב האצבע במקום ומניעת
Morton's Neuroma, הפחתת המגע בין האצבעות, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים בין האצבעות, 

הקלה על כאבים וזירוז החלמה.

 PediSoft  Toe Separator - מפריד אצבעות

קוד ירפ"אמידה
S49921
L49920

מק"ט 107060

שרוול סיליקון קצר לאצבע, עשוי מסיליקון/ ג'ל בעל מגע רך, חלק, נעים ונוח. מגן על האצבע ומונע חיכוך ולחץ. 
החומר בעל "זיכרון" - מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מיד לאחר 

השימוש. היגייני-לאחר השימוש ניתן לשטוף עם סבון או לחטא בהתאם לצורך. עמיד ומיועד לשימוש רב פעמי.

 Hammer( ייעוד המוצר: הפחתת המגע בין האצבעות, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים. עיוותים באצבע 
 Toe, Mallet Toe(, מצבי נקע, שבר ופריקה של האצבעות, שמירה על חום, קומפרסיה, הקלה על כאבים וזירוז 

החלמה.

 PediSoft Silicone Ring - טבעת סיליקון לאצבע

קוד ירפ"אהיקף טבעת ס"ממידה
S1.249925
L1.549923



כף רגל ואצבעות אורתופדיה  |

מק"ט 107630

מפריד עבה עם טבעת, עשוי מסיליקון/ ג'ל בעל מגע רך, חלק, נעים ונוח. לשימוש בין האצבעות, הטבעת 
מבטיחה אחיזה טובה יותר ונוחות מרבית. אזור הטבעת מכיל סיבי בד המחזקים אותה ומבטיחים עמידות. 

החומר בעל "זיכרון" - מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מיד לאחר 
השימוש. היגייני-לאחר השימוש ניתן לשטוף עם סבון או לחטא בהתאם לצורך. עמיד ומיועד לשימוש רב פעמי.

 Malunion, Hallux Valgus, ייעוד המוצר: מצבי נקע, שבר ופריקה של האצבעות, ייצוב האצבע במקום ומניעת
Morton's Neuroma, הפחתת המגע בין האצבעות, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים בין האצבעות, 

הקלה על כאבים וזירוז החלמה.

 PediSoft Toe Spreader With Ring - מפריד בוהן + טבעת

קוד ירפ"אמידה
S49941
L49937

מק"ט 107030

מגן בוניון, עשוי מסיליקון/ ג'ל בעל מגע רך, חלק, נעים ונוח. מתלבש סביב בוהן 1 בעזרת טבעת סיליקון מחוזקת 
בסיבי בד להגברת העמידות. מרחיק את האזור הפגוע מהנעל ובכך מונע חיכוך ומגן על האזור. החומר בעל 

"זיכרון" - מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מיד לאחר השימוש. 
היגייני-לאחר השימוש ניתן לשטוף עם סבון או לחטא בהתאם לצורך. עמיד ומיועד לשימוש רב פעמי.

ייעוד המוצר: לטיפול ב-Bunion, Hallux Valgus, נפיחות וגירוי באזור, הקלה ומניעת שפשופים, יבלות ופצעים, 
הקלה על כאבים וזירוז החלמה.

 PediSoft Bunion Shield - בוניון

קוד ירפ"אמידה
49922אוניברסלי

מק"ט 107140

מפריד עבה לאצבע + מגן בוניון, עשוי מסיליקון/ ג'ל בעל מגע רך, חלק, נעים ונוח. מרחיק את האזור הפגוע 
מהנעל ובכך מונע חיכוך ומגן על האזור. החומר בעל "זיכרון" - מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף 

הרגל וחוזר לצורתו המקורית מיד לאחר השימוש. היגייני-לאחר השימוש ניתן לשטוף עם סבון או לחטא 
בהתאם לצורך. עמיד ומיועד לשימוש רב פעמי.

ייעוד המוצר: לטיפול ב-Bunion, Hallux Valgus, נפיחות וגירוי באזור. מצבי נקע, שבר ופריקה של האצבעות. 
ייצוב האצבע במקום ומניעת Malunion, Morton's Neuroma, הפחתת המגע בין האצבעות, הקלה ומניעת 

שפשופים, יבלות ופצעים, הקלה על כאבים וזירוז החלמה.

 PediSoft Toe Spreader + Protection - מפריד אצבע + מגן בוניון

קוד ירפ"אמידה
56011אוניברסלי
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מק"ט 107100

כרית סיליקון מעוגלת היושבת מתחת לאצבעות כף הרגל, מחוזקת בעזרת טבעת בד חזקה המולבשת על אחת 
האצבעות. עשויה מסיליקון/ ג'ל בעל מגע רך, חלק, נעים ונוח. משמשת לספיגת זעזועים, מניעת חיכוכים, פיזור 
הלחץ בנשיאת המשקל ולהפחתת עומס מראשי ה-MT. החומר בעל "זיכרון" - מתאים עצמו לקווי המתאר של 
כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מיד לאחר השימוש. היגייני-לאחר השימוש ניתן לשטוף עם סבון או 

לחטא בהתאם לצורך. עמיד ומיועד לשימוש רב פעמי.

ייעוד המוצר: פריקות ונקעים בבהונות, Hammer Toe, Mallet Toe Metatarsalgia, הפחתת הלחץ על קצה 
האצבע, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים בתחתית האצבעות. הקלה על כאבים וזירוז החלמה.

 PediSoft Toe Cushion - "כרית בהונות "בננה

קוד ירפ"א שמאלקוד ירפ"א ימיןמידה
4993249931אוניברסלי

מק"ט 137050

שרוול סגור בקצה )אצבעון( TexLine סיליקון משולב עם בד. ארוך – ניתן לגזור ולהתאים ע"פ האורך הרצוי. 
אלסטי – נמתח ומתאים לכל האצבעות. מגן על האצבע והציפורן ומונע חיכוך ולחץ. חומר עמיד, לשימוש רב 

פעמי. ניתן לכבס במכונת כביסה )30°C(, היגייני וידידותי לעור. נעים למגע ונוח בזכות שכבת הבד. החומר בעל 
"זיכרון" - מתאים עצמו לקווי המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מיד לאחר השימוש.

 Hammer( ייעוד המוצר: הפחתת המגע בין האצבעות, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים. עיוותים באצבע
Toe, Mallet Toe(, מצבי נקע, שבר ופריקה של האצבעות, שמירה על חום, קומפרסיה, הקלה על כאבים וזירוז 

החלמה.

 PediSoft TexLine Toe / Finger Cap - אצבעון מרופד

קוד ירפ"אהיקף שרוול ס"ממידה
S1.549943
M249950
L2.549949

מק"ט 137060

שרוול TexLine סיליקון משולב עם בד. ארוך – ניתן לגזור ולהתאים ע"פ האורך הרצוי. אלסטי – נמתח ומתאים 
לכל האצבעות. מגן על האצבע ומונע חיכוך ולחץ. חומר עמיד, לשימוש רב פעמי. ניתן לכבס במכונת כביסה 
)30°C(, היגייני וידידותי לעור. נעים למגע ונוח בזכות שכבת הבד. החומר בעל "זיכרון" - מתאים עצמו לקווי 

המתאר של כל חלק בכף הרגל וחוזר לצורתו המקורית מיד לאחר השימוש.

  Hammer( ייעוד המוצר: הפחתת המגע בין האצבעות, הקלה ומניעת יבלות, שפשופים ופצעים. עיוותים באצבע
Toe, Mallet Toe(, מצבי נקע, שבר ופריקה של האצבעות, שמירה על חום, קומפרסיה, הקלה על כאבים וזירוז 

החלמה.

 PediSoft TexLine Tube Bandage - שרוול מרופד

קוד ירפ"אהיקף שרוול ס"ממידה
S1.249952
L1.549951
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מק"ט 22795

 	 מדרס עמיד במיוחד, פותח עבור חיילים בצבא האמריקאי
 	 שכבת בד עליונה עם כיסוי נייליון- לבידוד ולעמידות מוגברת

 	 תמיכה בקשת הקדמית- לנוחות ולמניעת עייפות
	 גימור כסף - אנטימיקרוביאלי ומונע ריחות

 Dura-soles - מדרס עמיד במיוחד

קוד ירפ"אמידה
21128אוניברסלי

מק"ט 8020-8021

 	 תורם לנוחות ולהתאמה מרבית של כף הרגל בנעל
 	 מכפיל את עובי הרפידות של הנעל

 	 בנוי משתי שכבות לעמידות גבוהה יותר, לא נקרע/ מתרמט
	 האזור האדום מתוכנן במיוחד לתמוך בעקב ובקשת במנח בריא ויציב ומסייע במניעת פציעות/ 

דריכה במנח לא נכון
	 מתאים לכל סוגי הנעליים

 Double Cushion Insole - רפידות נוחות

קוד ירפ"אמק"טמידה
802021399נשים
802121405גברים

מק"ט 2090-2091

 	 שתי שכבות ג'ל למתן נוחות מרבית ואנרגיה
 	 מונע עייפות וחולשה של כף הרגל ומקל על הכאבים

 	 המדרס מעניק תמיכה ויציבות
	 האזור האדום מתוכנן במיוחד לתמוך בעקב ובקשת במנח בריא ויציב ומסייע במניעת פציעות/ 

דריכה במנח לא נכון
	 מתאים לכל סוגי הנעליים

 Ultra Gel - מדרס ג'ל

קוד ירפ"אמק"טמידה
209021176נשים
209121299גברים

מק"ט 2021-2022

 	 3 מוקדי תמיכה - העקב, הקשת, וכריות כף הרגל
 	 תומך ומקל על האזורים הרגישים והכואבים בכף הרגל: כרית כף הרגל | העקב | הקשת

 	 תורם להורדת העומס ולהקלה על כאבי ברכיים, רגליים וגב
 	 מדרס 3/4 המאפשר חופש תנועה באצבעות

 	 שכבת Ultra-Fresh להגנה מפני ריחות
 	 בולם זעזועים

 	 אלגנטי, מתאים גם לנעלי נשים
	 זוג אחד- מתאים להכל

 Triad Orthotic - 3 - מוקדי תמיכה - עקב, קשת וכרית כף הרגל

קוד ירפ"אמק"טמידה
202121122נשים
202221123גברים
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מק"ט 2009-2010

Flat Foot -""מספק תמיכה בקשת לאנשים עם בעיית ""העדר קשר אורכית""- לתיקון ""רגל שטוחה 	 
 	 המדרס מאפשר הליכה גבוהה ונוחה, תומך בקשת, מרופד ובעל תמיכה נוספת גם באזור העקב

 	 חומר מוקצף בעל ""זיכרון"" להתאמה מקסימלית לכף הרגל
 	 עקב נדנדה- סופג ובולם זעזועים

	 שכבה נוספת להגנה על עקב רגיש/ רגישות בגיד האכילס

 Flat-Fix - "מדרס מיוחד ל"רגל שטוחה

קוד ירפ"אמק"טמידה
201021079נשים
200920937גברים

מק"ט 2007-2008

 	 עיצוב מיוחד של קצף- Vita- Foam™ המתאים עצמו החל מהנעילה הראשונית למבנה האנטומי של כף הרגל
 	 בנוי מ-3 שכבות המותאמות לכף הרגל למתן נוחות מקסימאלית ותמיכה באזור הקשת, העקב, ולאורך כף הרגל

 	 עוצב על מנת להקל על בעיות כף רגל רבות, כגון: פרונציה, סופינציה, עייפות, כאבים בעקב ועוד
	 קל מאוד ונוח להתאמה בכל סוגי הנעליים כמעט

 Custom Insole - מדרס בהתאמה אישית

קוד ירפ"אמק"טמידה
200821327נשים
200721300גברים

CPF-1001 מק"ט

רפידות סיליקון בעלות עיצוב ארגונומי למתן נוחות, בלימת זעזועים ותמיכה במטאטארסל )קשת רוחבית(.

ייעוד המוצר: נוחות, תמיכה, בלימת זעזועים, הקלה על הכאבים.

Silicone Metatarsal Insoles - מדרס סיליקון מוכן עם נקודה כחולה

קוד ירפ"אמידת נעליים
33-3443707
35-3643709
37-3832320
39-4032321
41-4232322
43-4432323
45-4632324
47-4843884

CPF-1004 מק"ט

רפידות סיליקון בעלות עיצוב ארגונומי למתן נוחות מרבית, הקלה על הכאב ושמירה על כפות הרגליים.

ייעוד המוצר: נוחות, תמיכה, בלימת זעזועים, כאבים.

Silicone Insoles - מדרס סיליקון מוכן בלי נקודות מחוברות

קוד ירפ"אמידת נעלייםמידה
XS37-383724
S39-403725
M41-4230365
L43-4430385

XL45-4630401
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CPF-1201 מק"ט

זוג עקבי סיליקון עם נק' כחולה לתמיכה והקלה. לשחרור לחץ באזור הכאב. עם הגבהה לתמיכה היקפית. תומך 
בהורדת העומס מהקרסול, ברכיים, מפרק הירך ועמוד השדרה.

ייעוד המוצר: דלקת בפסיה הפלנטרית, דורבן, כאבים בעקב.

Silicone Heel Cups - עקב סיליקון עם נקודה כחולה

קוד ירפ"אמידת נעלייםמידה
S35-3732317
M38-4032318
L41-4332319

XL44-4616095

CPF-1205 מק"ט

עקבי סיליקון לנוחות, בלימת זעזועים, ריכוך ולמניעת כאבים.

ייעוד המוצר: תמיכה, הקלה על כאבים בעקב.

Silicone Heel Pads - עקב סיליקון

קוד ירפ"אמידת נעלייםמידה
S35-3725679
M38-4025691
L41-4325692

XL44-4620910

P433 מק"ט

רפידות בעלות שתי שכבות עם צפיפות שונה, הרפידות פותחו כדי לשפר את ספיגת/בלימת הזעזועים 
בזמן ההליכה. בזכות העיצוב המיוחד - השכבות הכפולות מספקות הקלה ונוחות לרגליים עייפות, חלשות 

או רגישות. הרפידות מפחיתות את הלחץ מאזור העקב ותומכות באזור העקב וראשי המטאטארסל 
)קשת רוחבית(.

ייעוד המוצר: נוחות, מטטארסלגיה, דלקת בפסיה הפלנטרית, דורבן, תמיכה בקשת רוחבית, 
בלימת זעזועים, כאבים.

Insoles with Metatarsal Pad - מדרס סיליקון מוכן עם נקודה כחולה

קוד ירפ"אמידת נעלייםמידה
S35-3710723
M38-4010759
L41-4310788

XL44-4610789
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מק"ט 930070

זוג כריות סיליקון לעקב עם SoftSpot )נק' כחולה(. מעוצבות בצורה אנטומית עם ריפוד רך באזור העקב. 
טכנולוגיית ה-SoftSpot לשחרור לחץ באזור הכאב. משפיע ביעילות על הורדת העומס מהקרסול, ברכיים, מפרק 

הירך ועמוד השדרה. עם הגבהה לתמיכה היקפית )גובה 6 מ"מ(.

ייעוד המוצר: דלקת בפסיה הפלנטרית, מתיחה של גיד אכילס, דורבן, כאבים בעקב, בלימת זעזועים.

 Silicone Heel Cushion Soft Spot - עקב סיליקון עם כרית ונקודה כחולה

קוד ירפ"אמידת נעלייםמידה
S38<44667
M39-4144668
L42-4444669
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מק"ט 604 SILICONE PERFORATED INSOLE - מדרס סיליקון מוכן עם נקודה כחולה

קוד ירפ"אמידת נעלייםמידה
S37-3814524
M39-4014523
L41-4214522

XL43-4414525
XXL45-4614527

זוג מדרסים שלמים מסיליקון עם איזורים רכים בעקב ותחת ראשי המסרקים

ייעוד המוצר: לטיפול בכאבים ממושכים לא ספציפיים בחלק התחתון של כפות הרגליים, 
לטיפול במטטרסלגיה )לחץ וכאב תחת ראשי המסרקים, עם או בלי יבלות עור נוקשה.

זוג עקבים עשויים מסיליקון, להגבהת העקב ובלימת זעזועים.

ייעוד המוצר: לטיפול בכאבים לא ספציפיים באזור העקב.

מק"ט 606 SILICONE HEEL CUPS - עקב סיליקון עם נקודה כחולה

קוד ירפ"אמידת נעלייםמידה
S35-3814532
M39-4214531
L43-4614529

מק"ט 608 SILICONE BUNION PROTECTOR - תומך סיליקון לבוניון

קוד ירפ"אמידה
14534אוניברסלי

זוג מדרסים מחומר קשיח למחצה.

ייעוד המוצר: לתמיכה בקשת האורכית של כף הרגל לבעלי פלטפוס קשיח )ס"ל 48614(, לתמיכה קשיחה לאחר 
החלמה משבר בכף הרגל, להפחתת תנועה במפרקי כף הרגל לאחר חבלה עם נזק תוך-מפרקי, 

לתמיכה בעיוותים שונים של כף הרגל.



מק"ט 82-0042

נעל לאחר ניתוח או טראומה, עבור מטופלים הזקוקים ליציבות מוגברת, מבטיחה שכל חלקי כף הרגל מוחזקים 
בצורה תקינה במהלך השיקום

ייעוד המוצר: לשימוש לאחר ניתוח, לטיפול ב-Hallux valgus, נוירומה על שם מורטון

 PODALUX II - POST OP נעל אחרי ניתוח

מידת נעלייםמידה
S38<
M38-39
L40-41

XL42-43
XXL44-45

XXXL46-49

מק"ט 79-8123

נעל לאחר ניתוח, בעלת עיצוב מרובע ומרווח )מאפשר נעילה מעל תחבושות(. רצועת תמיכה בקרסול שומרת על 
מיקום כף רגל תקין גם בעת הליכה וסוליה קשיחה למניעת החלקות.

ייעוד המוצר: לשימוש לאחר ניתוח בהלוקס וואלגוס ובעיוותי בוהן, ולקיבוע ולהגנה מירביים של חלקה הקדמי 
של כף הרגל.

Squared Toe POST OP Shoe -  POST OP נעל אחרי ניתוח

מידת נעלייםמידה
XS37.5<
S37.5-39
M40-43
L43.5-45.5

XL45.5>

מק"ט 79-811

נעל אורתופדית לאחר ניתוח בעלת פתח לאצבעות וסולייה למניעת החלקות העשויה מחומר נושם ומרופד 
המתאים עצמו לכף הרגל. עקב מוגבה לסיוע בהליכה. ניתן להתאמה אישית ולנעילת הרגל בקלות.

ייעוד המוצר: לקיבוע ולתמיכה בכף הרגל לאחר ניתוח או טראומה, במקרים בהם מתאפשרת תנועה מוגבלת 
של כף הרגל.

Med/Surg Shoe - POST OP נעל אחרי ניתוח

קוד ירפ"א גבריםמידת נעליים גבריםקוד ירפ"א נשיםמידת נעליים נשיםמידה
XS34 4465038-4044712עד
S34-364465340-4344713
M36-394470543-4644714
L39-424471146-4844721

XL--48-44781מ
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מק"ט 930180

נעל אורתופדית פתוחה לאחר ניתוח/גבס, בעלת סולייה למניעת החלקה, עשויה מחומר נושם ומרופד. 
סוליית הגומי האיכותית מתאימה עצמה לבסיס כף הרגל. ניתן לפתוח את הנעל לחלוטין 

ולהקל על נעילתה.

ייעוד המוצר: לאחר ניתוחים, פצעים, מתאים לרגל חבושה / עם גבס. מתאימה גם לזמן תהליך החלמה 
ארוך יחסית, ובנשיאת משקל. בזכות הסוליה האיכותית, ניתן להשתמש בנעל גם בזמן ההליכה מחוץ 

לבית, אין צורך בסוליה נוספת.

Surgical Shoe, open design - POST OP נעל אחרי ניתוח

קוד ירפ"אמידת נעליים
34-3510272
36-3710273
38-3910294
40-4110413
42-4310423
44-4510425
46-4710681

מק"ט 82-0247

נעל אורתופדית לאחר ניתוח בעלת פתח לאצבעות וסולייה מרופדת ועמידה. הגבהה של 15 מעלות 
בחלקה הקדמי של הנעל להפחתת העומס על האצבעות ולהעברת הלחץ לאמצע כף הרגל ולעקב 

המרופד במיוחד. ניתן להתאמה אישית ולנעילת הרגל בקלות.

ייעוד המוצר: להפחתת העומס והלחץ על חלקה הקדמי של כף הרגל ועל האצבעות עבור המחלימים 
מניתוח או לסובלים מכף רגל סוכרתית.

PodaPro - נעל לאחר ניתוח לריפוי פצע עם הגבהה קדמית

קוד ירפ"אמידת נעלייםמידה
XS≤3744912
S37-3944955
M39-4244956
L42-4445000

XL<4445010

מק"ט 82-0031

  נעל אורטופדית להקלה ולהפחתת לחץ מהעקב, המבנה המיוחד של הנעל מפנה את העומס והלחץ לכיוון 
החלק האמצעי והקדמי של כף הרגל, וכך מפחית את הלחץ באיזור העקב.

ייעוד המוצר: לאחר ניתוחים, לטיפול בדורבן העקב, שברים, שברי מאמץ, בורסיטיס, פצעי לחץ, כיבים או 
פצעים בכף הרגל

 PODAHEEL - נעל לאחר ניתוח/ לריפוי פצע עם הגבהה אחורית

מידת נעלייםמידה
S36-39
M39-42
L42-45

XL45-48
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מק"ט 79-8151

נעל לסכרתיים, עיצוב ייחודי המיועד להורדת הלחץ ולהקלה בזמן הטיפול במקרים של כיבים/ פצעים בכף הרגל. 
מבנה הנעל מרובע ומרווח במיוחד, מאפשר שימוש בנעל גם כשהרגל חבושה ומבטיח נוחות. הנעל מגיעה עם 

כיסוי נשלף ועמיד בחלקה הקדמי, להגנה על החלק הקדמי של כף הרגל. ניתן להסיר את הכיסוי בקלות ולאפשר 
טיפול וגישה נוחה לאיזור הפגוע. הנעל מעוצבת כמקשה אחת, ללא תפרים,למניעת גירוי, קילו, והחמרה באיזור 

הפגוע. מדרס קצפי בעל 3 שכבות, בנוי בצורת קוביות הניתנות להוצאה בהתאם לצורך, על מנת לשחרר את 
הנלחץ הנקודתי מאיזור הכיב/ פצע. הנעל מתאימה לרגל ימין/ שמאל.

ייעוד המוצר: נעל לסכרתיים הסובלים מפצעים/ כיבים/ רגל חבושה

 Off-Loading Diabetic Shoe - נעל לסכרתיים

מידת נעלייםמידה
S39<
M39-42
L42-46

XL46>

BEBAX מק"ט

נעלי BEBAX אורתופדיות, נועדו לטיפול בתינוקות הסובלים ממטטרסוס וארוס/אדוקטוס MTA או קלאב פוט 
)Club Foot(. הנעליים הינן סד העשוי מעור, שני מבנים פנימיים עם פלסטיק היצוק בהזרקה, ריפוד וחיבור ע"י 

ציר רב כיווני. הנעל תורמת למיצוב נכון של כף הרגל ולתיקון הדרגתי של העיוות בכל המימדים.

Correction Orthosis Shoes - נעל לתיקון עיוות בכף הרגל

קוד ירפ"א שמאלקוד ירפ"א ימיןאורך כף הרגל ס"מ
7.51094610897
81099810997

8.529892983
930413036

9.531213103
1031313123

10.51079410790
11.51079610795
12.51086210861
13.51089410872
14.532303133
15.532373233
16.532453239

TIBAX מק"ט

 clubfoot, tibial :מיועד לטיפול בתינוקות אשר נולדו עם סטיות סיבוביות בגפיים התחתונות )כגון
rotation, valgus of the knee(. מטרת הטיפול – תיקון העיוות בכף הרגל, כך שתתקבל צורה הדומה 

ככל האפשר לכף רגל תקינה.

 Correction Orthosis - נעל לתיקון ציר הליכה

קוד ירפ"אמידה
3248אוניברסלי

הערה - יש להזמין יחד עם נעלי BEBAX. ראה מעלה פירוט מידות
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HV001 מק"ט

סד המשמש לטיפול בתפיחה בבוהן כף הרגל )Bunion - Hallux valgus( על ידי קיבוע הבוהן ומתיחת הגידים 
ושרירי הבוהן. הסד מתקן ומיישר את זווית מפרק הבוהן במהלך שעות הלילה ומספק הגנה מחיכוכים.

ייעוד המוצר: לטיפול בתפיחה בבוהן כף הרגל )Bunion-Hallux valgus( במהלך שעות הלילה.

Bunion Night Splint - סד לילה ליישור הלוקס ואלגוס

קוד ירפ"א שמאלקוד ירפ"א ימיןמידת נעלייםמידה
S34-365097351007
M37-405097550999
L41-465099851005

NS001 מק"ט

סד חזק, מרופד לאורכו בחומר מוקצף וקטיפתי למתן נוחות מרבית. רצועות נוחות להתאמת המתיחות הרצויה. 
התהלכות מינימאלית בבית אפשרית בזכות ציפוי למניעת החלקה על גבי הסוליה. סד הלילה שומר 

על מתח מסוים בפסיה הפלנטרית )plantar fascia(. ובשרירי השוק האחוריים לאורך כל שעות הלילה, 
וכך תהליך הריפוי מתרחש במנח דומה למצב הפונקציונלי ומקל על הכאבים בזמן הדריכה. 

מתאים לרגל ימין / שמאל.

ייעוד המוצר: טיפול בדורבן )כאבים כרוניים באזור העקב(, דלקות בחלק התחתון של הרגל, פלנטר פצאיטיס 
)plantar fasciitis(, דלקת בגיד האכילס.

Plantar Fasciitis Stretch Splint - סד לילה ליישור כף רגל פצאיטיס

קוד ירפ"אמידת נעליים גברמידת נעליים אישהמידה
S38 50961עד 40עד
M38-4140-4350963
L41-50972מ-43מ

מק"ט 930010

סד לילה ליישור בוהן Hallux Valgus עשוי פלסטיק, ריפוד מחומר מוקצף לאורך כל הסד להבטחת נוחות 
מירבית. מותאם אנטומית, מתקן עיוות הבוהן כלפי חוץ. נוח וקל. ניתן להתאים את מידת התיקון בצורה עצמאית 

וקלה בזכות רצועות הוולקרו תוך שמירת המיקום האופטימאלי של הסד. חור לאוורור באזור הבוהן למניעת 
הצטברות חום ולכלוך.

ייעוד המוצר: Hallux Vaglus, טיפול שמרני או טיפול משלים לאחר ניתוח.

 Hallux Valgus Splint - סד לילה ליישור הלוקס ואלגוס

קוד ירפ"א שמאלקוד ירפ"א ימיןמידת נעלייםמידה
S37 4995949957עד
M37-404995649955
L40-4995449953מ
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G1900K מק"ט

מגף לאחר ניתוח לילדים, המקבע את מפרק הקרסול בזווית של 90 מעלות. המגף ניתן לחבישה ולהסרה 
בקלות ובמהירות, מאפשר שמירה על היגיינה במקרה של פצעים, ומאובזר בסוליה ייחודית בעלת מבנה מעוגל 

המאפשרת הליכה ללא צורך בשימוש במפרק הקרסול. רצועות מתכווננות לתמיכה ולהתאמה אישית.

ייעוד המוצר: לטיפול לאחר ניתוח או שמרני בפציעות בגיד האכילס ובשברים קלים בעצמות השוק, ולטיפול 
לאחר ניתוח ברצועות ובגידי הקרסול.

Walker boot Kidz -  POST OP מגף

מידת נעלייםמידה
S18-22
M23-25
L26-28

XL29-32

G092009 מק"ט

מייצב קרסול לילדים עם שני סדים קשיחים לייצוב המפרק וכרית מקצף זיכרון המתאימה עצמה לצורתו של 
הקרסול. המייצב מספק לחץ וקומפרסיה לייצוב מפרק הקרסול, להפחתת העומס ולזירוז ההחלמה.

ייעוד המוצר: לטיפול בחוסר יציבות של מפרק הקרסול, נקעים ולטיפול שמרני או שלאחר ניתוח בפציעות של 
רצועות הקרסול.

M.Step Kidz -  מייצב קרסול עם כרית

מק"ט יצרןמידה
G093009אוניברסלי

56500K מק"ט

מקבע ברך לאחר ניתוח לילדים, מייצב ומקבע את מפרק הברך לזירוז תהליך ההחלמה. עם פתח מותאם לייצוב 
פיקת הברך.

ייעוד המוצר: לשימוש לפני או לאחר ניתוחי ברכיים, להקלה על הכאבים ולקיבוע פיקת הברך.

Classic Kidz -   POST OP מקבע ברך

אורך המקבע ס"ממידה
I21
II26
III31
IV40
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G1800K מק"ט

מקבע ברך לאחר ניתוח לילדים, מייצב ומקבע את מפרק הברך לזירוז תהליך ההחלמה. זווית הקיבוע ניתנת 
לכיוונון על פי הצורך.

ייעוד המוצר: לשימוש לאחר ניתוחי ברכיים, לייצוב ולקיבוע הרצועות ההיקפיות לאחר פציעה.

ROM Kidz -  POST OP מקבע ברך

אורך המקבע ס"ממידה
25קצר
35ארוך

R33301 מק"ט

תמך עצמות בריח )Clavicles( לילדים, המספק קיבוע ותמיכה לאזור הכתף ומעודד איחוי תקין של העצמות 
לאחר שברים על ידי משיכת הכתף לאחור.

ייעוד המוצר: לשימוש לאחר פריקת עצמות הבריח, לאחר ניתוח או לאחר טראומה. אין לבצע כל שימוש 
במוצר כאשר דרכי האוויר אינן תקינות או כאשר קיימת רגישות יתר לכלי הדם או לעצבי הזרוע.

Clavicle Support Kidz -  מיישר כתפיים/ שמינייה לכתף/ עצם הבריח

גילמידה
13-8
28-12
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R22201 מק"ט

צווארון ספוגי לילדים, לתמיכה ולייצוב הצוואר, מספק גם חום לזירוז תהליך ההחלה.

ייעוד המוצר: להקלה על כאבי צוואר, פרכוסי שרירים, חוסר יציבות, כאב שגרוני )ראומטי( ולאחר פגיעה 
בחוליות הצוואר )פציעת "צליפת שוט"(.

Collar Soft Kidz - צווארון ספוגי

אורך צוואר ס"מהיקף צוואר ס"ממידה
118-225
222-286
328-337

R030G מק"ט

מקבע כתף לילדים המספק ייצוב ותמיכה לכתף ולזרוע. מצוייד ברצועות חזה לתמיכה מוגברת.

ייעוד המוצר: נקעים ופריקות כתף, שברים בעצמות הכתף והזרוע או פציעות בשרירי הכתף.

Shoulder Sling Kidz - מקבע כתף

גילמידה
13-8
28-12
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צווארון קשיח לפעוטות המותאם במיוחד לעורם הרך. מגביל את תנועת הצוואר על מנת לאפשר החלמה. 
רצועת תמיכה מתכווננת בעורף להתאמה אישית. מרופד ברפידות מחומר רך, נושם והיפואלרגני לנוחות מרבית.

ייעוד המוצר: לטיפול בחוליות הצוואר )c1-c7( במקרים של שברים, ייצוב לאחר ניתוח, כאבי שרירים, טראומה 
או נקעים.

Pediatric Collar - צווארון קשיח

גיל בחודשיםמידה
11-18
29-24

R110(2/3)5 מק"ט

חבק לקיבוע שורש כף היד לילדים להפחתת הנפיחות ולטיפול בדלקות. ייצוב המפרק בעזרת סד אלומיניום 
קשיח הניתן להסרה, מגביל את התנועתיות ותורם להקלה על הכאבים. החבק מאובזר ברצועה להתאמה 

אישית ולתמיכה נוספת והוא ארוג מחומר נושם לנידוף הזיעה ולנוחות מרבית.

ייעוד המוצר: לקיבוע מפרק שורש כף היד, לטיפול בדלקות גידים, פגיעה ברקמות, תסמונת התעלה 
.)Rheumatoid Arthritis( הקרפלית או דלקת מפרקים שגרונית

Manumed Kidz - חבק שורש כף יד עם סד

היקף שורש כף יד ס"ממידה
I10-11
II11-13
III13-14
IV15

ימין/שמאל

ילדים אורתופדיה  |

R031(2/3)K מק"ט

מקבע מרפק לילדים המייצב את הזרוע והאמה, ציר המאפשר טווח תנועה לפי זוויות של °0 עד °120 בקפיצות 
של °10. המקבע מונע ביצוע תנועות לא נכונות העלולות לגרום לפריקת כתף וכמו כן מונע את סיבוב האמה 

)Pronation/ Supination(. המקבע מרופד בחומר ייחודי המספק קומפרסיה לשרירים ונוחות מרבית.

ייעוד המוצר: לטיפול שמרני או לאחר ניתוח בפריקות מרפק, לטיפול בשברים בעצמות המרפק או לטיפול 
לאחר ניתוח השתלת תותב.

Epico ROM Kidz -  מקבע מרפק עם ציר

אורך אמה ס"ממידה
24-29אוניברסלי

ימין/שמאל
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גרבי לחץ אורתופדיה  |

גרבי לחץ אנטיבקטריאליים מחומר חזק, נושם ומנדף זיעה. עקב נוח במיוחד, בזכות צורת ה-Y להתאמה מושלמת ולהפחתת לחץ במפרק הקרסול. הרכב היפואלרגני הידידותי לעור 
הרגליים, שילוב של לייקרה )Elastane( ופוליאמיד )Polyamide(, אינו מכיל גומי )לטקס( וחומרים סינטטיים.

ייעוד מוצר: לטיפול בדליות ברגליים בזמן הריון, כחלק מטיפולי סקלרותרפיה או לאחר ניתוח. לטיפול במחלות ורידים שונות, לטיפול או לטיפול מונע בפקקת ורידים או בפקקת ורידים 
עמוקה ולשיפור זרימת הדם.

ניתן להזמין גרביים לפי מידות אישיות - מוקד הזמנות לימפטי - 04-6175419

MEDIVEN PLUS גרבי הלחץ של

IIIIIIIVVVIVIIהיקף ס"מ
cG 43-4845-5249-5653-6056-6460-6864-72עם סיליקון

cG43-5745-6249-6753-7256-7760-8164-85
cF39-5241-5644-6047-6550-6953-7357-78
cE30-3733-4035-4337-4539-4841-5142-53
cD27-3329-3632-3934-4236-4538-4840-50
cC28-3430-3733-4035-4337-4639-4941-51
cB123-2724-2926-3229-3531-3733-3935-41
cB18-2020-2222-2424-2626-2828-3030-32
cY26-3128-3329-3531-3732-3833-4034-42
cA17-2219-2421-2623-2925-3227-3428-35

1     |     2     |     3     |     4     |     5     |     6     |     7

   קצר   |   ארוך

Calf stocking AD - עד הברך AD גרבי לחץ

רמת לחץ

מידה

דגם

)mmHg 18-21( 1 רמת לחץ)mmHg 23-32( 2 רמת לחץ

1     |     2     |     3     |     4     |     5     |     6     |     7

סיליקון   קצר   |   ארוך

Thigh AG - עד הירך AG גרבי לחץ

רמת לחץ

מידה

דגם

)mmHg 18-21( 1 רמת לחץ)mmHg 23-32( 2 רמת לחץ

1     |     2     |     3     |     4     |     5     |     6     |     7

   קצר   |   ארוך

Pantyhose AT -  AT מכנסיים

רמת לחץ

מידה

דגם

)mmHg 18-21( 1 רמת לחץ)mmHg 23-32( 2 רמת לחץ)mmHg 34-46( 3 רמת לחץ

1     |     2     |     3     |     4     |     5     |     6     |     7

   קצר   |   ארוך

Maternity Panty ATU -  ATU מכנסי היריון

רמת לחץ

מידה

דגם

)mmHg 18-21( 1 רמת לחץ)mmHg 23-32( 2 רמת לחץ)mmHg 34-46( 3 רמת לחץ
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גרבי לחץ לשימוש יום-יומי הארוגות מחומר אלסטי, אוורירי, נושם ומנדף זיעה. מתאים לגברים ולנשים ומספק לחץ וקומפרסיה להורדת הנפיחות ברגליים ולבעיות ורידים. הרכב 
.)Polyamide( ופוליאמיד )Elastane( היפואלרגני הידידותי לעור הרגליים, שילוב של לייקרה

ייעוד מוצר: לטיפול בדליות ברגליים בזמן הריון, כחלק מטיפולי סקלרותרפיה או לאחר ניתוח. לטיפול במחלות ורידים שונות, לטיפול או לטיפול מונע בפקקת ורידים או בפקקת ורידים 
עמוקה ולשיפור זרימת הדם.

MEDI DUOMED גרבי הלחץ של

SMLXLXXLהיקף ס"מ
cB19-2122-2425-2728-3030-32
cC28-3432-3836-4240-4642-50
cG42-5748-6454-7160-7865-85

cG 47-5452-6056-6562-7265-76עם סיליקון

S   |   M   |   L   |   XL   |   XXL

   קצר   |   ארוך

Calf stocking AD - עד הברך AD גרבי לחץ

רמת לחץ

מידה

דגם

)mmHg 18-21( 1 רמת לחץ)mmHg 23-32( 2 רמת לחץ

   קצר   |   ארוך

Thigh AG - עד הירך AG גרבי לחץ

רמת לחץ

מידה

דגם

)mmHg 18-21( 1 רמת לחץ)mmHg 23-32( 2 רמת לחץ

סיליקון

S   |   M   |   L   |   XL   |   XXL

רמת לחץ

   קצר   |   ארוך

Pantyhose AT -  AT מכנסיים

מידה

דגם

)mmHg 23-32( 2 רמת לחץ

S   |   M   |   L   |   XL   |   XXL



גרבי לחץ אורתופדיה  |

באמצעות שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר ובחוטים האיכותיים ביותר, גרבי Luxor מצליחים להעניק רכות יוצאת דופן ונוחות מירבית, תוך שמירה על הנוקשות הדרושה לטיפול 
 האפקטיבי ביותר. גרבי הלחץ של Luxor קיימים בשני הרכבים שונים:

גרבי כותנה – פוליאמיד 31%, לייקרה 41%, כותנה 28%. 
ללא כותנה – פוליאמיד 32%, לייקרה 68%.

 LUXOR גרבי הלחץ של

* יש למדוד היקפים לפי האיור )ס"מ(

1234567היקף ס"מ
B18-2020-2222-2424-2626-2828-3030-32היקף קרסול
C28-3430-3733-4035-4337-4639-4941-51היקף שוק
D27-3329-3632-3934-4236-4538-4840-50היקף מתחת לברך
GAG 43-4845-5249-5653-6056-6460-6864-72היקף ירך גרבי
GATU 38-5741-6244-6747-7250-7753-8256-87היקף ירך גרביוני

 Calf Stockings AD - עד הברך AD גרבי לחץ

רמת לחץ mmHg 34-46( 3(רמת לחץ 2 )mmHg 23-32(רמת לחץ 1 )mmHg 18-21(רמת לחץ

1     |     2     |     3     |     4     |     5     |     6     |     7 מידה

דגם   כותנה   |   ללא כותנה

רמת לחץ mmHg 34-46( 3(רמת לחץ 2 )mmHg 23-32(רמת לחץ 1 )mmHg 18-21(רמת לחץ

1     |     2     |     3     |     4     |     5     |     6     |     7 מידה

ללא כותנה דגם

  Thigh Stockings AF - מעל הברך AF גרבי לחץ

רמת לחץ mmHg 34-46( 3(רמת לחץ 2 )mmHg 23-32(רמת לחץ 1 )mmHg 18-21(רמת לחץ

1     |     2     |     3     |     4     |     5     |     6     |     7 מידה

דגם   כותנה   |   ללא כותנה

  Thigh Stockings AG - עד הירך AG גרבי לחץ

רמת לחץ mmHg 34-46( 3(רמת לחץ 2 )mmHg 23-32(רמת לחץ 1 )mmHg 18-21(רמת לחץ

1     |     2     |     3     |     4     |     5     |     6     |     7 מידה

דגם   כותנה   |   ללא כותנה

 Pantyhose AT - AT מכנסיים

)mmHg 18-21( 1 רמת לחץ

1     |     2     |     3     |     4     |     5     |     6     |     7 מידה

דגם   כותנה   |   ללא כותנה

 Maternity Panty ATU - ATU מכנסי היריון

רמת לחץ
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גרבי לחץ חזקות לשימוש לאחר ניתוח ולטיפול בבצקות, להורדת הנפיחות ולטיפול בדליות ברגליים בזמן הריון. ארוגות מהרכב של לייקרה וניילון ובעלות פתח לאצבעות.

ייעוד המוצר: הגרביים מיועדות לסובלים מדליות ברגליים, מבצקות ולשימוש לאחר ניתוח.

Eunice Med גרבי הלחץ של

1234567מידה ס"מ
cH 120<118<114<110<105<100<95<היקף
cG 43-4845-5247-5650-6053-6356-6658-68היקף
cC 28-3430-3733-4035-4337-4539-4741-49היקף
cB 18-2020-2222-2424-2626-2828-3030-32היקף
IG 62-7062-7066-7466-7468-7668-7668-76אורך
ID 30-3830-3834-4034-4036-4236-4236-42אורך

  Calf Stockings AD - גרבי לחץ AD עד הברך

)mmHg 23-32( 2 רמת לחץ

1     |     2     |     3     |     4     |     5     |     6     |     7 מידה

)mmHg 23-32( 2 רמת לחץ

1     |     2     |     3     |     4     |     5     |     6     |     7 מידה

  Pantyhose AT - AT מכנסיים

רמת לחץ

רמת לחץ


