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?COMPEX מהו
שותף האימונים החכם שלך!

מהו הקומפקס?

ה-COMPEX מבוסס על טכנולוגיה עילית שווייצרית,
הנו המכשיר המועדף על ספורטאים מקצועיים ומאמנים ברחבי העולם בתחום השיקום בגירוי חשמלי

.Electro (Rehabilitation Stimulation(
ה-COMPEX מסייע בהתאוששות מאימונים, במניעת פציעות, בשיפור כוח וסיבולת ובבניית השריר.

המוצר משווק בידי DJO Global, חברה בינלאומית המובילה בעולם השיקום, הפיזיותרפיה והאורתופדיה. 

כדי לחזק את השריר, יש לגייס ולהפעיל את רוב היחידות המוטוריות שלו.
השימוש באלקטרו-תרפיה במכשיר ה-COMPEX מאפשר שליחת זרמים חשמליים המאותתים למוח להפעיל יותר יחידות מוטוריות במהלך 

האימון. כך מסייע המכשיר בהגברת סבולת השריר ועוצמת האימון, תוך הקלה על הכאב.

כיצד ה-COMPEX מסייע לך?

שיפור ביצועים – סיוע בגיוס מרבי של יחידות מוטוריות,הגברת עוצמת השריר וסיוע בהגדלת נפח השריר.	 

טיפול בפציעות ומניעתן – חימום לפני אימון, הפחתת מתח שרירים, סיוע בבניית שריר ושיקום תפקודו של שריר פגוע.	 

התאוששות מהירה וטובה – משפר את זרימת הדם לאיבר הנדרש, מסייע בפיזור יעיל יותר של חומצה לקטית ובהרפיית השרירים.	 

שיקום – חיזוק, החזרת השריר למצב מיטבי לאחר פציעה, בנוסף לתוכניות להפחתת כאבים ולחינוך מחדש של השרירים.	 

ה-COMPEX כולל תכניות להפחתת כאב, דלקות ולהקלה על כאבי שרירים.	 
 

MI טכנולוגיית
הודות לטכנולוגיית ה-Muscle Intelligence( MI) הייחודית, חיישני COMPEX מתאימים את עצמם 

באמצעות גירויים לכל שריר בגופכם, כדי לספק אימון יעיל יותר.
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מכשירים

מכשירים 

DJO2533116 מק"ט

COMPEX FIT 1.0 – לחיטוב הגוף, חיזוק השריר והקלה בכאב לאחר האימון

ה-COMPEX FIT 1 מיועד לנשים ולגברים המתאמנים אחת לשבוע ומעוניינים לשמור על כושר. 
נוסף לכך, המכשיר משלב תוכניות אימון והרפיה. 

מכשיר זרמים חשמלי )אלקטרו-תרפיה(, בעל 4 ערוצים ומגוון של 10 תוכניות לאימון השריר: 
כאב- 1, התאוששות – 1, כושר – 8.

המכשיר כולל:

תקשורת חוטית 	 
4  ערוצים	 
10 תוכניות: חיטוב, טיפול בכאב והתאוששות. 	 
סוללה נטענת	 
אלקטרודות )מדבקות( –  8 מדבקות מרובעות ו-4 מדבקות מלבניות עם חיבור כפול	 
מפת חיבורי האלקטרודות לגוף	 
מטען	 

DJO2534116 מק"ט

COMPEX FIT 3.0 – לשחזור הכוח ולחיזוק השריר יחד עם הקלה בכאב

ה-COMPEX FIT 3 מפעיל את השריר באמצעות גירוי חשמלי ומיועד לנשים וגברים המתאמנים כשלוש פעמים בשבוע ומעוניינים לשמור 
על כושר.

מכשיר זרמים חשמלי )אלקטרו-תרפיה(, בעל 4 ערוצים ומגוון של 20 תוכניות לאימון השריר: 
כאב- 8, התאוששות–2, חיטוב– 9, שיקום - 1

עם טכנולוגיית ה-Mi (Muscle Intelligence) הייחודית, המותאמת אישית להפקת גירוי שרירי מיטבי 
בשילוב נוחות וביצועים טובים יותר.

:Mi Scan
באמצעות החיישנים הייחודיים, המערכת יודעת מהו הטווח שבו השריר עובד בצורה הטובה ביותר, 

ומהו אורך הגל שיש להעביר כדי להבטיח עבודה מיטבית של השריר.

המכשיר כולל:

תקשורת חוטית 	 
4  ערוצים	 
20 תוכניות: חיטוב, התאוששות, טיפול כאב ושיקום השריר.	 
סוללה נטענת	 
אלקטרודות )מדבקות( –  8 מדבקות מרובעות ו-4 מדבקות מלבניות עם חיבור כפול	 
מפת חיבורי האלקטרודות לגוף	 
כבל MI נוסף	 
מטען	 
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מכשיריםמכשירים 

DJO2537116 מק"ט

COMPEX FIT 5.0 – מפתח את השריר, מחטב את הגוף ומרפה את הגוף

COMPEX FIT 5– המכשיר המושלם בסדרת 'פיטנס' בעלת התקשורת האלחוטית. הוא מפעיל את השריר באמצעות גירוי חשמלי ומיועד 
לנשים וגברים המתאמנים מדי יום ומעוניינים לשמור על כושר וחיטוב הגוף.

FIT 5 בטכנולוגיה אלחוטית ושני ערוצים. הודות ליכולת המודולרית ניתן לשדרג ל-4 ערוצים. 

מכשיר זרמים חשמלי )אלקטרו-תרפיה(, בעל 2 ערוצים ומגוון של 30 תוכניות לאימון השריר: 
כאב – 10, התאוששות – 4, חיטוב – 14, שיקום – 2.

עם טכנולוגיית ה-Mi )Muscle Intelligence( הייחודית, המותאמת אישית להפקת גירוי שרירי מיטבי 
בשילוב נוחות וביצועים טובים יותר.

Mi Scan: סורק את השרירים ומתאים את מאפייני החיישנים אוטומטית לפיזיולוגיה שלך.

Mi Range: מציין את רמת הגירוי החשמלי המיטבית לשימוש בתוכניות המבוססות על התאוששות ועיסוי.
המכשיר כולל:

תקשורת אלחוטית	 
חיבור למחשב	 
2 ערוצים )ניתן לשדרג ל-4 ערוצים(	 
 	MI טכנולוגיית
30 תוכניות: חיטוב, התאוששות, טיפול בכאב ושיקום 	 
סוללה נטענת	 
בסיס טעינה	 
מטען	 
אלקטרודות )מדבקות( –  4 מדבקות מרובעות, 	 

4 מדבקות מלבניות עם חיבור כפול ו-2 מדבקות מלבניות עם חיבור יחיד

DJO2535116 מק"ט

COMPEX SP 2.0 – לעיצוב השרירים, חיטוב הגוף, התאוששות מהירה והרפיה

.MI-כולל את כל התוכניות הבסיסיות, בנוסף לטכנולוגיית ה COMPEX sp 2.0-ה
הוא שותף אידיאלי לספורטאים המתאמנים פעם או פעמיים בשבוע.

מכשיר זרמים חשמלי )אלקטרו-תרפיה(, בעל 4 ערוצים ומגוון של 20 תוכניות לאימון השריר: 
כאב – 6, התאוששות – 3, כושר – 4, חיטוב – 7.

עם טכנולוגיית Mi – Scan (Muscle Intelligence) הייחודית, המותאמת אישית כדי לווסת את 
הגירוי החשמלי לעבודה מיטבית של השריר.

Mi – Scan : סורק את השרירים ומתאים אוטומטית את הפרמטרים של החיישנים לפיזיולוגיה שלך.
המכשיר כולל:

תקשורת חוטית 	 
4  ערוצים	 
20 תוכניות: חיטוב, התאוששות, טיפול כאב 	 
אלקטרודות )מדבקות( –  8 מדבקות מרובעות ו-4 מדבקות מלבניות עם חיבור כפול	 
מפת חיבורי האלקטרודות לגוף	 
כבל MI נוסף	 
מטען	 

DJO2536116 מק"ט

COMPEX SP 4.0 – לחיזוק ולבניית נפח שריר, מסייע בהרפיה ולהתאוששות מהירה

ה-COMPEX sp 4.0 כולל את כל התכונות של דגם sp2.0 ומציע תוכניות שיקום היכולות לסייע לספורטאים אשר מתאמנים כשלוש פעמים 
בשבוע וסובלים מפציעות חוזרות.

מכשיר זרמים חשמלי )אלקטרו-תרפיה(, בעל 4 ערוצים ומגוון של 30 תוכניות לאימון השריר: 
חיטוב – 10, כאב – 8, התאוששות – 5, שיקום – 2, כושר – 5

:)MI )Muscle Intelligence עם טכנולוגיות

Mi – Scan: סורק את השרירים ומתאים אוטומטית את הפרמטרים של החיישנים לפיזיולוגיה שלך.

Mi – Range:  מציין מהי רמת הגירוי החשמלית המיטבית לשימוש בתוכניות העובדות על התאוששות ועיסוי.

Mi – Tens:  מאפשר התאמה קלה יותר של רמות הגירוי החשמלי בתוכניות העובדות על הקלה ושחרור  
מכאבים במטרה להבטיח תוצאות אופטימליות.

המכשיר כולל:

תקשורת חוטית 	 
4  ערוצים	 
30 תוכניות: חיטוב, התאוששות, טיפול כאב ושיקום השריר 	 
סוללה נטענת	 
אלקטרודות )מדבקות( –  8 מדבקות מרובעות ו-4 מדבקות מלבניות עם חיבור כפול	 
מפת חיבורי האלקטרודות לגוף	 
כבל MI נוסף	 
מטען	 
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מכשירים        מכשירים

DJO2538116 מק"ט

COMPEX SP 60 –לחיזוק ושחזור נפח השריר, מסייע בהרפיה ובשיקום מהיר יותר

ה-COMPEX sp6 בעל התקשורת האלחוטית מפעיל את השריר באמצעות גירוי חשמלי ומיועד לנשים וגברים המתאמנים שלוש פעמים 
בשבוע בקביעות ומעוניינים לשמור על כושר. 

בהיותו מכשיר אלחוטי, ה-SP 6.0 מבטיח חופש תנועה מושלם. המסך הצבעוני שלו קל להפעלה והוא אף מנחה אותך היכן למקם את 
האלקטרודות!

מכשיר זרמים חשמלי )אלקטרו-תרפיה(, בעל 4 ערוצים ומגוון של 30 תוכניות לאימון השריר:                              
כאב – 8, התאוששות – 5, חיטוב – 5, שיקום – 2, כושר – 10

עם טכנולוגיית ה-Mi )Muscle Intelligence( הייחודית, המותאמת אישית להפקת גירוי שרירי מיטבי 
בשילוב נוחות וביצועים טובים יותר.

Mi Scan: סורק את השרירים ומתאים את מאפייני החיישנים אוטומטית לפיזיולוגיה שלך.

Mi Range: מציין את רמת הגירוי החשמלי המיטבית לשימוש בתוכניות המבוססות על התאוששות ועיסוי.       
המכשיר כולל:

תקשורת אלחוטית	 
חיבור למחשב	 
4 ערוצים	 
 	MI טכנולוגיית
30 תוכניות:  חיטוב, התאוששות, טיפול בכאב, כושר ושיקום 	 
סוללה נטענת	 
בסיס טעינה	 
מטען	 
אלקטרודות )מדבקות( –  8 מדבקות מרובעות, 4 מדבקות מלבניות עם חיבור כפול	 

ו-4 מדבקות מלבניות עם חיבור יחיד

DJO2536116 מק"ט

COMPEX SP 8.0 – משפר את הכוח והסבולת, מסייע בהתאוששות מהירה יותר ובמניעת פציעות תוך טיפול בכאב

ה-COMPEX sp 4.0 המכשיר המושלם לספורטאים. ה-SP 8.0 הוא מכשיר אלחוטי המבטיח חופש תנועה מוחלט.  מפעיל את השריר 
באמצעות גירוי חשמלי )אלקטרו-תרפיה( ומיועד לנשים וגברים המתאמנים בקביעות מדי יום ומעוניינים לשמור על כושר. ה-SP 8.0 כולל את 

כל היכולות של SP 6.0 בנוסף למסך צבעוני והנחיות למיקום האלקטרודות וכן את טכנולוגיית ה- MI-Autorange החדשנית.

מכשיר זרמים חשמלי )אלקטרו-תרפיה(, בעל 4 ערוצים ומגוון של 40 תוכניות לאימון השריר: 
כאב – 10, התאוששות – 5, חיטוב – 10, שיקום – 2 כושר – 13

ה-SP8 מגיע עם טכנולוגיית ה-Mi (Muscle Intelligence) הייחודית, המותאמת אישית להפקת גירוי שרירי מיטבי בשילוב נוחות וביצועים 
טובים יותר.

:)MI )Muscle Intelligence טכנולוגיות

Mi – Scan: סורק את השרירים ומתאים אוטומטית את הפרמטרים של החיישנים לפיזיולוגיה שלך.
Mi – AutoRange: אפיון חדשני המאפשר למכשיר ה- COMPEX לקבוע אוטומטית את 

רמת הגירוי החשמלי הנדרשת והמתאימה ביותר
Mi – Tens: מאפשר התאמה קלה יותר של רמות הגירוי החשמלי בתוכניות העובדות על הקלה 

ושחרור מכאבים, במטרה להבטיח תוצאות אופטימליות.
Mi – Action: משפר של יעילות האימון על ידי שילוב בין תנועות רצוניות לתנועות שריר הנובעות 

מהגירוי החשמלי, וכך מבטיח שליטה מלאה באימון.

המכשיר כולל:

תקשורת חוטית 	 
חיבור למחשב	 
4 ערוצים	 
 	MI  טכנולוגיית
40 תוכניות:  חיטוב, התאוששות, טיפול בכאב, כושר ושיקום 	 
סוללה נטענת	 
בסיס טעינה	 
מטען	 
אלקטרודות )מדבקות( –  8 מדבקות מרובעות, 4 מדבקות מלבניות עם חיבור כפול	 

ו-4 מדבקות מלבניות עם חיבור יחיד
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אביזרים

אביזרים

COMPEX אלקטרודות 

 	DJO42222 :גודל 5×10 חיבור יחיד )כ-2 יח'( מק"ט COMPEX SNAP אלקטרודות

אלקטרודות COMPEX PIN גודל 5×5 )כ-4 יח'(	 

 	DJO42215 :גודל 5×5 )כ-4 יח'( מק"ט COMPEX Snap אלקטרודות

אלקטרודות COMPEX PIN גודל 5×10 )כ-2 יח'(	 

 	DJO42216 :גודל 5×10 חיבור כפול )כ-2 יח'( מק"ט COMPEX Snap אלקטרודות

DJO683010 :מק"ט

COMPEX 9 להטענת מכשירV שנאי

 	COMPEX שנאי להטענת סוללה במכשירי

 	9V 140mA

COMPEX SP2.0, COMPEX SP4.0,COMPEX FIT 1.0, COMPEX FIT 3.0 :תואם למכשירים

  COMPEX fit 5.0 מודולים אלחוטיים נוספים עבור

 	COMPEX fit 5.0-ערכת 2 מודולים אלחוטיים המותאמת ל

DJO984377 :מק"ט
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אביזרים

DJO941210 :מק"ט

COMPEX סוללה חלופית למכשיר

 	COMPEX סוללת 4 תאים חלופית למכשירי

 	BATTERY PACK ENERGY NI-MH, 4.8V 1.5AH

COMPEX SP2.0, COMPEX SP4.0,COMPEX FIT 1.0, COMPEX FIT 3.0 :תואם למכשירים

DJO601131 :מק"ט

COMPEX ערכת 4 כבלים לחיבור אלקטרודות למכשירי

ערכת 4 כבלים לחיבור האלקטרודות בקליק מהיר	 

 COMPEX SP2.0, COMPEX SP4.0, COMPEX FIT 1.0, COMPEX FIT 3.0 :תואם למכשירים
 COMPEX MI-SPORT, COMPEX MI-FITNESS, COMPEX RUNNER, COMPEX MI-ENERGY,

 COMPEX VITALITY, COMPEX MI-PERFORMANCE, COMPEX FIT, COMPEX ONE, COMPEX
SPORT ELITE, COMPEX FULL FITNESS

DJO980026 :מק"ט

'עט מצביע'

העט מסייע במציאת הנקודה המתאימה ביותר להנחת האלקטרודה )Motor Point( במטרה להבטיח הנחה 	 
COMPEX-אופטימלית של האלקטרודות ושימוש יעיל ביותר ב

מגיע עם ג'ל התורם לשיפור גירוי השריר לפעולה. כמו כן משפר את נוחות המכשיר ויעילותו	 

DJO6522053 :מק"ט

רצועות תמיכה

ערכת 4 רצועות להצמדה ולחיזוק של האלקטרודות והמודולים על גבי הגוף, 	 
כאשר משלבים אימון עם גירוי חשמל
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ברייסים

ברייסים    

תוספות דרגת הפציעה למי מתאים הרכב המוצר רמת תמיכה

מחזירי אור
 כיס מוסתר לנשיאת

מפתחות
מונע החלקה

דלקות קלות להפחתת עומסים
חימום השריר

מניעת שיפשופים ופציעות
מניעת שברי מאמץ

הפחתת נפיחות
דלקות קלות

הגברת תחושה עמוקה

שרוול ליקרה נמוכה ANAFORM

 רצועות סילקון מדמות
טייפ קיניזיולוגי

מחזירי אור
מונע החלקה

שמירה על חום

נקעים ומתיחות קלות הפחתת עומסים על מפרקים
דלקות חוזרות

נקעים ומתיחות קלות
הפחתת נקעים חוזרים

הפחתת נפיחות
חימום השריר

 tennis - הפחתת לחץ על המפרק
elbow

הגברת תחושה עמוקה

 שרוול ליקרה בשילוב סילקון(
)מדמה טייפ קיניזיולוגי

בינונית TRIZONE

  צירים דו צדדיים
מחזירי אור

מניעת החלקה
שמירה על חום

 אי יציבות קלה של מפרק
הברך

דלקות גיד הפיקה
 הסטה צידית של פיקת

הברך

אי יציבות צידית למפרק הברך
מרכוז הפיקה

פיזור עומסים ממרכז הברך
הפחתת מתח על גיד הפיקה

כאבים קלים בקדמת הברך
הגברת תחושה עמוקה

 שרוול ליקרה בתוספות רשת
סיליקון

בינונית WEBTECH

מחזירי אור
שמירה על חום

מונע החלקה
צירים דו צדדיים חזקים

 לאחר פציעה במייצבים
כאבי גב תחתון

כאבים במפרקים
 לאחר נקע בקרסול(

)למניעת נקעים חוזרים

חוסר יציבות )מרפק, ברך וקרסול(
הפחתת עומסים )גב(

חולשת שרירי מייצבים
חימום השריר

הגברת תחושה עמוקה
למניעת פציעה חוזרת

 שרוול ליקרה עבה בשילוב מתכת
פנימית למניעת תנועה יתר

גבוהה BIONIC
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 ANAFORM - ברייסים

DJO83-0008 מק"ט

ANAFORM – תומך שרוול לזרוע

שרוול להגנה על הגפה מפני שפשופים, שריטות וחיכוכים. מומלץ לכאבים בשרירים, 
עייפות ודלקת קלה.

       
מאפייני השרוול:

מבנה גומי סינטטי – לשמירה על חום השרירים ולמניעת עייפות	 
מחזירי אור – לשיפור הנראות בתנאי תאורה ירודים	 
מניעת החלקה – טכנולוגיה נוגדת החלקה למניעת תזוזה מרצועות התמיכה	 

S, M, L, XL :מידות

DJO83-0018 מק"ט

ANAFORM – תומך לפרק כף היד

שרוול כף יד מעוצב כמעטפת ללבישה קלה וליכולת כוונון של התמיכה והלחץ. 
מומלץ למצבי אי יציבות של פרק כף היד, נקעים קלים או מתיחות קלות ותסמינים של שימוש יתר.

   
מאפייני השרוול:

מבנה גומי סינטטי – לשמירה על חום השרירים ולמניעת עייפות.	 
מחזירי אור – לשיפור הנראות בתנאי תאורה ירודים.	 
מניעת החלקה – טכנולוגיה נוגדת החלקה למניעת תזוזה מרצועות התמיכה.	 

S, M, L, XL :מידות

 ANAFORM - ברייסים

DJO83-0017 מק"ט

ANAFORM – תומך לשברי מאמץ

שרוול ייעודי לשברי מאמץ. מכיל שכבת ריפוד עם חומר מוקצף להגנה ולהקלה הלחץ המופעל על עצם השוק, 
וכן חומר נמתח לצורך התאמה למגוון גדלים.

מומלץ בעיקר לכאבים משברי מאמץ, לתסמינים של שימוש יתר, לכאבי שרירים ולעייפות.
       

מאפייני השרוול:

מבנה גומי סינטטי – לשמירה על חום השרירים ולמניעת עייפות	 
מחזירי אור – לשיפור הנראות בתנאי תאורה ירודים	 
מניעת החלקה – טכנולוגיה נוגדת החלקה למניעת תזוזה מרצועות התמיכה	 

S, M, L, XL :מידות

DJO83-0007 מק"ט

ANAFORM – תומך שרוול לשוק

שרוול לשוק – להגנה מפני שפשופים, שריטות וחיכוכים. מומלץ בעיקר לדלקת קלה בשריר ולעייפות,                               
נפיחות ובצקות.

  
מאפייני השרוול:

מבנה גומי סינטטי – לשמירה על חום השרירים ולמניעת עייפות.	 
מחזירי אור – לשיפור הנראות בתנאי תאורה ירודים.	 
מניעת החלקה – טכנולוגיה נוגדת החלקה למניעת תזוזה מרצועות התמיכה.	 

S, M, L, XL :מידות

מגיע כזוג
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TRIZONE - ברייסים

DJO83-0009  |  DJO83-0020 מק"ט

TRIZONE– תומך ברך

שרוול ברך בפרופיל נמוך עם אזורי לחץ – לכיווץ מיטבי של שריר התאומים. 
תוספת רצועות סיליקון, בדומה לטייפינג עבור ספורטאים, להפחתת כאבים, שיפור זרימת הדם וכיווץ 

השריר. כיס מוסתר לכרטיסים ומפתחות. מומלץ לתנועה חוזרת או לתסמיני עייפות, מתיחות קלות, דלקות 
קלות ומצבי נפיחות, וכן להפחתת הלחץ על הברך.

  
מאפייני השרוול:

אזורי לחץ במקומות אסטרטגיים לסיוע בהשגת ביצועי שיא	 
רצועות סיליקון מובנות לתמיכה ייעודית, בדומה לאגדים עבור ספורטאים	 
תפירה אלסטית המבטיחה התאמה אנטומית והמסייעת במניעת רטיבות	 
סיבי במבוק פחמניים עם ויסות תרמי המסייעים בהפגת ריחות	 
טכנולוגיה נוגדת החלקה למניעת תזוזה מרצועת התמיכה	 

מידות: S, M, L, XL , )ימין / שמאל(

DJO83-0012  מק"ט

TRIZONE – תומך מרפק טניס / גולף

רצועת סיליקון אלסטית לוחצת לתמיכה ייעודית ולהפחתת העומס על גיד מיישרי/מכופפי                                               
כף היד במקרים של דלקת וכאב באזור המרפק )מרפק טניס/גולף(.

מאפייני השרוול:

אזורי לחץ במקומות אסטרטגיים לסיוע בהשגת ביצועי שיא	 
רצועות סיליקון מובנות לתמיכה ייעודית, בדומה לאגדים עבור ספורטאים	 
תפירה אלסטית המבטיחה התאמה אנטומית והמסייעת במניעת רטיבות	 
סיבי במבוק פחמניים עם ויסות תרמי המסייעים בהפגת ריחות	 
טכנולוגיה נוגדת החלקה למניעת תזוזה מרצועת התמיכה.	 

 S, M, L, XL :מידות

TRIZONE - ברייסים

DJO83-0011 מק"ט

TRIZONE – תומך זרוע

שרוול אלסטי לזרוע – לתמיכה שרירית ולהקלה על כאבים. מכיל רצועות סיליקון לחיזוק התמיכה, בדומה 
לטייפינג עבור ספורטאים. מומלץ לתנועה חוזרת או לתסמיני עייפות, מתיחות, דלקות קלות והתנפחות יתר.

 
מאפייני השרוול:

אזורי לחץ במקומות אסטרטגיים לסיוע בהשגת ביצועי שיא	 
רצועות סיליקון מובנות לתמיכה ייעודית, בדומה לאגדים עבור ספורטאים	 
תפירה אלסטית המבטיחה התאמה אנטומית והמסייעת במניעת רטיבות	 
סיבי במבוק פחמניים עם ויסות תרמי המסייעים בהפגת ריחות	 
טכנולוגיה נוגדת החלקה למניעת תזוזה מרצועת התמיכה	 

 S, M, L, XL :מידות

DJO83-0013 מק"ט

TRIZONE – תומך שוק

שרוול תומך לשוק עם שלושה אזורי לחץ – לכיווץ מיטבי של השרירים. 
תוספת רצועות סיליקון, בדומה לטייפינג עבור ספורטאים להפחתת כאבים, שיפור זרימת הדם וכיווץ השריר, 
עיצוב ארגונומי בפרופיל נמוך ומשקל קל. מומלץ לתנועה חוזרת או לתסמיני עייפות, מתיחות קלות, דלקות 

קלות ומצבי נפיחות, וכן להפחתת הלחץ על הברך.

מאפייני השרוול:

עיצוב ארגונומי המסייע להתאמה ולתפקוד	 
גומי סינתטי המספק חום ולחץ	 
גומי סינתטי מחורר המספק אוורור	 
מחזירי אור לשיפור הנראות	 

S, M, L, XL :מידות
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WEBTECH - ברייסים

DJO83-0016 מק"ט

WEBTECH– רצועה תומכת לפיקת הברך

רצועת סיליקון להפחתת עומס מעל גיד פיקת הברך )גיד הארבע-ראשי(.                                                                
בעלת חלק אחורי מרופד ליתר נוחות. מומלץ לדלקות וכאבים בגיד פיקת הברך.

  
מאפייני השרוול:

רצועת סיליקון – להפחתת עומסים	 
בטנת השרוול – בטנת לייקרה / רשת להפחתת החיכוך ולשיפור הנוחות	 
מחזירי אור – לשיפור הנראות בתנאי תאורה ירודים	 
מניעת החלקה – טכנולוגיה נוגדת החלקה למניעת תזוזה מרצועות התמיכה	 

S/M, L/XL :מידות

DJO83-0015  מק"ט

WEBTECH – תומך פיקת הברך

תומך לפיקת הברך במבנה סיליקון ייחודי הסובב ומייצב את פיקת הברך. הסיליקון מסייע בבלימת זעזועים 
ומסייע בפיזור עומסים מאזור המפרק הפגוע. מגיע בעיצוב ארגונומי וקל משקל בפרופיל נמוך. מומלץ 

לכאבים בקדמת הברך, לאי יציבות קלה במפרק הברך, לתסמיני שימוש יתר ולהפחתת לחץ על הברך.

מאפייני השרוול:

מעטפת סיליקון – סיליקון נמתח אשר מסייע בספיגת זעזועים ומעביר את הלחץ                                                   	 
הרחק מן האזורים הכואבים

חלק אחורי עשוי רשת – לנוחות מרבית ולאוורור הבד	 
בטנת השרוול – בטנת לייקרה / רשת להפחתת החיכוך ולשיפור הנוחות	 
מחזירי אור – לשיפור הנראות בתנאי תאורה ירודים	 
מניעת החלקה – טכנולוגיה נוגדת החלקה למניעת תזוזה מרצועות התמיכה	 

 S, M, L, XL :מידות

WEBTECH - ברייסים

DJO83-0014 מק"ט

WEBTECH – תומך ברך

תומך ברך בעל מבנה סיליקון ייחודי הסובב ומייצב את פיקת הברך. הסיליקון מסייע בבלימת זעזועים 
ובפיזור עומסים מאזור המפרק הפגוע. מגיע בעיצוב ארגונומי וקל משקל עם צירים דו-צדדיים 

המסייעים ביציבות מפרק הברך. מומלץ לכאבים בקדמת הברך, לאי יציבות צדית קלה של המפרק, 
לתסמיני שימוש יתר ולהפחתת הלחץ על הברך.

מאפייני השרוול:

רשת סיליקון – סיליקון נמתח אשר מסייע בספיגת זעזועים ומעביר את הלחץ הרחק                                          	 

מן האזורים הכואבים
צירים דו-צדדיים – לשיפור היציבות והניידות	 
חלק אחורי עשוי רשת – לנוחות מרבית ולאוורור הבד	 
בטנת השרוול – בטנת לייקרה / רשת להפחתת החיכוך ולשיפור הנוחות	 
מחזירי אור – לשיפור הנראות בתנאי תאורה ירודים	 
מניעת החלקה – טכנולוגיה נוגדת החלקה למניעת תזוזה מרצועות התמיכה	 

 S, M, L, XL :מידות
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BIONIC - ברייסים

DJO83-0002 מק"ט

BIONIC – תומך קרסול

תומך קרסול עם סגירה של רצועה אחת ללבישה קלה, וכן צירים מייצבים 
דו-צדיים להפחתת הסיכון לנקע ולמתיחת הרצועות בקרסול. עיצוב בפרופיל 

נמוך המתאים לכל סוגי הנעליים. מומלץ לתסמינים של אי יציבות, שימוש יתר 
ומתיחות / נקעים קלים עד בינוניים.

       
מאפייני השרוול:

עיצוב ארגונומי המסייע להתאמה ולתפקוד
גומי סינתטי המספק חום ולחץ	 
גומי סינתטי מחורר המספק אוורור	 
מחזירי אור לשיפור הנראות	 

S, M, L, XL :מידות

DJO83-0003  מק"ט

BIONIC – תומך מרפק

תומך מרפק בעיצוב חדשני עם תוספת צירים צידיים צולבים לייצוב המרפק.
מומלץ לתסמינים של מרפק לא יציב או שימוש יתר ומתיחה קלה של הרצועות.

מאפייני השרוול:

עיצוב ארגונומי המסייע להתאמה ולתפקוד
גומי סינתטי המספק חום ולחץ	 
גומי סינתטי מחורר המספק אוורור	 
מחזירי אור לשיפור הנראות	 

S, M, L, XL :מידות

BIONIC - ברייסים

DJO83-0017 מק"ט

BIONIC – תומך גב

חגורת גב קשיחה למחצה בעיצוב מעטפת ללבישה קלה. מסייעת בשיפור היציבה ומפחיתה 
כאבי גב תחתון.

מומלץ לכאב קל בגב התחתון, לחולשה בשרירים ולתמיכה במותן.
 

מאפייני השרוול:

עיצוב ארגונומי המסייע להתאמה ולתפקוד	 
גומי סינתטי המספק חום ולחץ	 
גומי סינתטי מחורר המספק אוורור	 
מחזירי אור לשיפור הנראות	 

S, M, L, XL :מידות

DJO83-0001 מק"ט

BIONIC – תומך ברך

תומך ברך בעיצוב מעטפת ללבישה קלה. מכיל צירים דו-צדדיים המסייעים לתמיכה 
במפרק בלתי יציב והגנה עליו. טכנולוגיה נוגדת החלקה למניעת תזוזה מרצועת 

התמיכה. וכן כיס מוסתר לכרטיסים ומפתחות.
מומלץ לאי יציבות צידית קלה של הברך, לתסמיני שימוש יתר ולמתיחות קלות בברך.

מאפייני השרוול:

עיצוב ארגונומי המסייע להתאמה ולתפקוד	 
גומי סינתטי המספק חום ולחץ	 
גומי סינתטי מחורר המספק אוורור	 
מחזירי אור לשיפור הנראות	 

S, M, L, XL :מידות
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מוצרי עיסוי והרפיהמוצרי עיסוי והרפיה

שם המוצרמק"ט

TR-CT_CS4000-A10TRATAC ACTIVE BALL

שם המוצרמק"ט

TR-CT_CS8000KR-45ATRATAC ACTIVE ROLL

שם המוצרמק"ט

TR-CT_CS6000-A10TRATAC ACTIVE ROLL MINI

שם המוצרמק"ט

TR-CT_CS2000-A10TRATAC ACTIVE BALL S

שם המוצרמק"ט

TR-CT_CS2000-A10TRATAC ACTIVE BALL S

ActiveBall
עיצוב בצורת בוטן המתאים באופן מושלם לקו הגוף ומספק עיסוי רקמות 

עמוק בכל חלקי הגוף

Tratac ActiveGun טרטק אקדח עיסוי לשחרור והרפייה
בזכות הנוחות וקלות ההפעלה, הוא משלב פולסים של לחץ מרוכז ועמוק 
ברקמת השריר, שיטה זו משפרת את זרימת הדם, מסייעת בשחרור מתח 

שרירי ועל ידי כך מסייעת בהחזרת טווח התנועה. בשימוש נכון אקדח 
העיסוי יכול לקצר את זמן השחרור תוך הקלה על המתח והכאב שמגיע 

באופן טבעי מאימונים אינטנסיביים. 

אלחוטי	 
4 עוצמות רטט	 
6 ראשים מתחלפים	 
עד 4 שעות פעולה בין טעינות	 

עיצוב ייחודי - ידית אחיזה נוחה לשימוש

רצועת יד - למניעת נפילה

קל אך עוצמתי - קל במשקל אך משלב 4 עוצמות רטט

שקט - ניתן לשימוש במקומות שקטים כדי לא להפריע לאחרים

3 מצבי רטט
עיצוב בצורת בוטן 

המותאם באופן מיטבי 
לגוף

פונקציית כיבוי אוטומטית 
לאחר 10 דקות

משך הסוללה- 3 שעותמדריך תרגילים כלול
צבעים - אפור, סגול, 

אדום

ActiveRoll
גליל קצף רוטט לגירוי אזורים נרחבים כדי לסייע בעיסוי 

השרירים והרצועות

4 מצבי רטט
חומר מוקצף  עם עמידות 

מעולה
פונקציית כיבוי אוטומטית 

לאחר 10 דקות
צבעים - שחורמשך הסוללה- 3 שעותמדריך תרגילים כלול

ActiveRoll mini
דוגמת בליטות ייחודית נוספה על גליל קצף קטן כדי לאפשר עיסוי עצמי 

של השרירים והרצועות

דוגמת בליטות ייחודית4 מצבי רטט
פונקציית כיבוי אוטומטית 

לאחר 10 דקות
משך הסוללה- 3 שעותמדריך תרגילים כלול

צבעים- שחור, 
אדום, ורוד

ActiveBall S
מותאם באופן מיטבי לאזור מקומי, מאפשר עיסוי נקודתי בגירוי עמוק 

באמצעות דוגמת הבליטות הייחודית שלו

דוגמת בליטות ייחודית3 מצבי רטט
פונקציית כיבוי אוטומטית 

לאחר 10 דקות
צבעים - שחורמשך הסוללה- 3 שעותמדריך תרגילים כלול

גלילים וכדורים רוטטים לעיסוי לפני ואחרי אימון , תוך כדי גלגול עם המוצר או מתיחות בעזרתו
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אביזרי ספורט 
ותרגול

אביזרי ספורט ותרגול

פיתת שיווי משקל )כרית איזון(

פיתת שיווי משקל לשיפור הקואורדינציה וחיזוק הגוף והשרירים המייצבים תוך כדי ישיבה,                                       
עמידה או שכיבה עליה.היא יכולה לשמש לתמיכה בגב התחתון או לחיזוק שרירי הגו בעת ישיבה במשרד, 

ברכב או בבית.

תרגילים מומלצים לביצוע בעזרת פיתה:

עמידה על הפיתה והתמסרות בכדור / חיזוק בעזרת אובר- בול או גומיות	 

מכרעים עם שתי רגליים על הפיתה	 

הרמה נגדית של יד ורגל על הפיתה	 

שיווי משקל פלג גוף תחתון – רגל אחת על הפיתה, רגל שנייה באוויר	 

שכיבות סמיכה על הברכיים – ידיים על הפיתה	 

ישיבה על הפיתה והתמסרות בכדור / חיזוק בעזרת אובר- בול או גומיות	 

מתיחות – גב על הפיתה, הרמה של יד ורגל 	 

33 cm 34 cm גודל

CIBAB3029 CIBAB303107 מק"ט

פיתה משופעת )כרית וודג'(

כרית פילאטיס משופעת לעבודה על שיווי משקל. הפיתה מסייעת לשיפור שיווי המשקל והקואורדינציה 
ולחיזוק שרירי הגו והרגליים וכן מעודדת יציבה נכונה וזקופה בישיבה ובעמידה. הכרית יכולה לשמש לתמיכה 

בגב התחתון או לחיזוק שרירי הגו בעת ישיבה במשרד, ברכב או בבית. נוסף לכך, הכרית מומלצת לשיפור 
התנועתיות וטווחי התנועה של מפרק הקרסול.

ורוד שחור צבע

CIBAB307101 CIBAB307101 מק"ט
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אביזרי ספורט ותרגול

פיתת שיווי משקל )כרית איזון( 60 ס"מ

פיתת שיווי משקל לשיפור הקואורדינציה וחיזוק הגוף והשרירים המייצבים תוך כדי ישיבה, עמידה או 
שכיבה על הכרית. הפיתה הנה גדולה וייחודית ומיועדת לעבודה על שיווי משקל בבסיס רחב יותר בישיבה                      

או בעמידה.

תרגילים מומלצים לביצוע בעזרת פיתה:

מכרעים עם שתי רגליים על הפיתה	 

הרמה נגדית של יד ורגל על הפיתה	 

שיווי משקל פלג גוף תחתון – רגל אחת על הפיתה, רגל שנייה באוויר	 

שכיבות סמיכה על הברכיים – ידיים על הפיתה	 

שכיבה על הבטן )בטן על הפיתה( והרמת ידיים ורגליים – גב תחתון	 

מתיחות – גב על הפיתה, הרמה של יד ורגל 	 

BALANCE PAD– משטח איזון 

משטח איזון ייחודי המאפשר לך להוסיף אתגר לאימון.
המשטח מורכב מספוג בדרגות צפיפות שונות. מתאים לעבודה על שיווי משקל בעמידה או ישיבה.

הבד נגד החלקה מוסיף לביטחון באימון, מסייע לשיקום, והוא גם נעים למגע...
מתאים גם למתאמנים ולמטופלים המעוניינים לשפר את שיווי המשקל שלהם אבל מתקשים                                         

לעמוד על פיתה או בוסו )כולל מבוגרים וילדים(.

BALANCE PAD
6cm×40×50 גודל
CIBAC0240-1 מק"ט

אביזרי ספורט ותרגול

BURST RESISTANT BALL– כדור פיזיו

כדורי הפיזיו מתאימים לעבודה דינמית על תנועתיות וחיזוק הגו והגפיים, 
וכן לתרגול בתקופות הריון והנקה.

הכדור בטוח לשימוש במשקלים עד 135 ק"ג )במקרה של נקב בכדור, הוצאת 
האוויר תהיה אטית ומבוקרת(.

BURST RESISTANT BALL
75cm - כחול 65cm - ירוק 55cm - שחור וסגול גודל

CIBAB605000 CIBAB604000 CIBAB603000 מק"ט

DYNASO – BOSU BALL– בוסו
בוסו הוא מכשיר איזון חדשני המגדיר מחדש מהו אימון איזון.

הבוסו מסוגל להחזיק עד 160 ק"ג על כל אחד מהצדדים ומתאים לשיקום ולתרגול של מתאמנים בכל סוגי 
הספורט. מסייע בחיזוק מייצבי הרגליים והגו ולתרגול שיווי משקל ויציבות במגוון מנחים, כולל עמידה,       

ישיבה ושכיבה. 

תרגילים מומלצים בעזרת הבוסו:

שיווי משקל על רגל אחת	 

קפיצה רגל-רגל / שתי רגליים	 

ישיבה שפופה )סקווטים( ולאונצ'ים )מכרעים(	 

עמידה על הבוסו תוך כדי הרמת משקולות / משחק בכדור	 

ישיבה לחיזוק שרירי הבטן	 

שכיבות סמיכה	 

מתיחות – גב תחתון ושרירי הצוואר )הנחת הבוסו מתחת לגב(	 

אימוני איזון )בוסו מתחת לבטן התחתונה, ידיים ורגליים באוויר(	 

מתיחות )בוסו מתחת לברך(	 

 DYNASO BLUE
WITH PLASTIC RIM
60cm 55cm גודל

CIBAB8060 CIBAB8055 מק"ט
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אביזרי ספורט ותרגול

LOOP BAND – גומייה סגורה 

גומייה היא אביזר תרגול זול, זמין ונוח הנחשב יעיל בעיקר לאימון גפה תחתונה וגפה עליונה. 
האלסטיות של הגומייה מתאימה לאימונים במכון ובבית ולאימונים אישיים. 

הגומייה הסגורה מסייעת בעיקר לאימוני כוח.

LOOP BAND
1.6 x 27.5 x 30 1.6 x 27.5 x 25 1.4 x 27.5 x 24 1.4 x 27.5 x 18

כחול ירוק אדום צהוב

התנגדות גבוהה מאוד התנגדות גבוהה התנגדות בינונית התנגדות קלה

CIBF25340 CIBF25330 CIBF25320 CIBF25310

MASSAGE BALL – כדור זיזים 

כדור הזיזים משמש לעיסוי ולגירוי תחושתי של כל חלקי הגוף. 
מתאים לאימון שרירי כף היד, שיפור גמישות האצבעות,עיסוי כפות הרגליים ועוד.

 MASAGE BALL DIA
10cm 8cm 6cm גודל

CIBAB284907 CIBAB284703 CIBAB284504 מק"ט

PINKY BALL –כדור עיסוי 

כדורי העיסוי יכולים לסייע בכאבים נקודתיים בעזרת לחיצה על נקודות הכאב.
ניתן להפעיל הלחץ כנגד  רצפה, קיר או כל משטח קשה אחר.

הכדור מתאים לעיסוי כל אזור בגוף, כולל שרירי הצוואר, חגורת הכתפיים, שרירי הגב והחזה.

PINKY BALL
אדום - 

דרגת קושי קשה
ירוק - 

דרגת קושי בינונית
צהוב - 

דרגת קושי רכה

CIBJ01160 מק"ט CIBJ01145 מק"ט CIBJ01130 מק"ט

בסיס לכדור פיזיו

בסיס הכדור מספק יציבות למתחילים על ידי שמירת הכדור נייח, ומאפשר למתאמנים מתקדמים לבצע יותר 
תנועות מאתגרות. לגיוון תרגילים, ניתן להניח תחת בסיס  כדור הפיזיו גומיות אימון עם ידיות או ללא ידיות.

בסיס לכדור פיזיו

45 ס"מ גודל

CIBAB5910 מק"ט

אביזרי ספורט ותרגול

WOBBLE BALANCE BEAM - חצי גליל 

כרית יציבה בצורת חצי גליל עיסוי, מתאימה מאוד לשיקום ולתרגול איזון באימוני יוגה ופילאטיס.
חצי הגליל ייחודי ומורכב מספוג בדרגות צפיפות שונות. הוא נעים למגע, מצופה במשטח נוגד החלקה וניתן 

לתרגל משני צדדיו במגוון מנחים, כולל תרגול שיווי משקל בבסיס צר לילדים ומבוגרים.

WOBBLE BALANCE BEAM
88cm גודל

CIBAC0253 מק"ט

GRID FOAM ROLLER– גליל עיסוי 

גליל עיסוי במרקם גלים. מתאים לעיסוי רגליים, גב וכתפיים.  מסייע בחימום לפני האימון ומשפר התאוששות 
בתום האימון על ידי שיפור זרימת הדם ופינוי החומצה הלקטית.

GRID FOAM ROLLER
Dia 13cm × L 30cm, (Lidded( גודל

CIBAC0641 מק"ט

FOAM ROLLER – גליל מלא 

־הגליל מחומר מוקצף הוא אמצעי מעולה כדי לפתח איזון, קואורדינציה, גמישות וחוזק דינמי. צורתו התפקו
דית של הגליל מותאמת לכל טווח הגילים עבור מגוון תרגילים בישיבה או בשכיבה על הגליל.

תרגילים מומלצים בעזרת הבוסו:

הנחת הגליל מתחת לגב תחתון – כפיפות בטן	 

הנחת הגליל לאורך הגו בשכיבה – הרמת רגל / רגל ויד נגדית	 

עמידת שש – גלגול הגליל קדימה בעזרת הידיים או אחורה בעזרת הרגליים	 

 FOAM ROLLER TEXTURE
SURFACE

 FOAM ROLLER BLUE
TEXTURE

15x30cm 15x90cm גודל

CIBAC0325 CIBAC0315 מק"ט
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אביזרי ספורט ותרגול

PILATE BALL - אובר-בול לפילאטיס 

אובר-בול לשיפור אימוני פילאטיס ותנוחות יוגה על ידי הוספת אלמנטים נוספים של עוצמה, כוח ואיזון.
מתאים לתרגילים לחיזוק מקרבי הירכיים, שרירי החזה, מייצבי הכתפיים והגו ולמגוון תרגילים נוספים.

PILATE BALL
25cm - סגול 19cm - כחול גודל

CIBAB2806 CIBAB2804 מק"ט

PILATE RING – טבעת פילאטיס

שפר את אימון הפילאטיס שלך בעזרת טבעת פילאטיס גמישה עם כיסוי מחומר מוקצף רך בידיות. 
מתאים לתרגילי התנגדות שונים המפעילים את שרירי הזרועות והחזה, שרירי הירך הפנימית                                   

ומגוון שרירים נוספים.

PILATE RING
שחור - 

התנגדות גבוהה
סגול - 

התנגדות נמוכה
אפור - 

התנגדות בינונית

CIBAF0018 מק"ט CIBAF0017 מק"ט CIBAF0016 מק"ט

LATEX BAND – גומיית לטקס 5.5 מ' ו-25 מ'

הגומייה היא אביזר תרגול זול, זמין ונוח אשר יעיל לאימוני גפה עליונה ותחתונה. האלסטיות של הגומייה מתאימה 
לאימונים במכון, בבית ובאימונים אישיים. הגומייה מגיעה באריזה אחת הניתנת לחיתוך לפי הגודל הנדרש.

LATEX BAND
25 x 5.5 m

שחור כחול ירוק אדום צהוב

התנגדות גבוהה מאוד התנגדות גבוהה התנגדות בינונית התנגדות קלה התנגדות קלה מאוד

CIBF25025 CIBF25024 CIBF25023 CIBF25022 CIBF25021

אביזרי ספורט ותרגול

LATEX FREE BAND - גומייה ללא לטקס 1.2 מ' 

הגומייה היא אביזר תרגול זול, זמין ונוח הנחשב יעיל לאימוני גפה עליונה 
ותחתונה. האלסטיות של הגומייה מתאימה לאימונים במכון ובבית ולאימונים 

אישיים. הגומייה מסייעת בהגדלת טווחי התנועה ובחיזוק שרירים.

LATEX FREE BAND
0.6x14x120 mm 0.5x14x120 mm 0.4x14x120 mm 0.35x14x120 mm 0.3x14x120 mm 0.25x14x120 mm 0.2x14x120 mm

סגול אפור שחור כחול אדום ירוק צהוב

התנגדות גבוהה מאוד התנגדות גבוהה מאוד התנגדות גבוהה התנגדות גבוהה התנגדות בינונית התנגדות קלה התנגדות קלה מאוד

CIBF25057 CIBF25056 CIBF25055 CIBF25054 CIBF25053 CIBF25052 CIBF25051

LATEX TUBE– גומייה עם ידיות 

גומייה עם ידיות מסייעת לאחיזה טובה יותר זהו אביזר תרגול זול, זמין ונוח הנחשב יעיל בעיקר                        
לאימוני גפה עליונה ותחתונה.

LATEX TUBE
התנגדות גבוהה 

)Latex Tone tube, Foam handle Light(
התנגדות בינונית 

)Latex Tone tube, Foam handle Light(
התנגדות קלה 

)Latex Tone tube, Foam handle Light(
CIBF25640 מק"ט CIBF25630 מק"ט CIBF25620 מק"ט
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אביזרי ספורט ותרגול

כדורי ביצה לחיזוק שרירי כף היד

כדורים המכילים ג'ל המקל על סחיטת הכדורים באמצעות כף היד )תלוי ברמת הקושי של הכדור(. הכדורים 
מציעים אימוני התנגדות שונים עבור הידיים, האצבעות והאמות ומתאימים גם להקלה במצבי לחץ.

כדורי ביצה לחיזוק שרירי כף היד
שחור - 

רמה קשה מאוד
 כחול - 

רמה קשה
ירוק - 

רמה בינונית

CIBBSQ024 מק"ט CIBBSQ023 מק"ט CIBBSQ022 מק"ט

מדרגה אירובית

אחת הצורות הפופולריות והמוצלחות ביותר לתרגול ביחיד או בקבוצה הוא אימון המדרגה. לשיעורי הכושר 
הקבוצה מומלץ להוסיף לצד המדרגה גומיות ואביזרים נוספים המסייעים בשדרוג האימון והתרגילים. 

מדרגה אירובית

68*30*15 ס"מ גודל

CIBAT0050 מק"ט

מזרן פילאטיס עם לולאות

מזרני פילאטיס נוחים ורכים המתאימים לכל סוגי האימונים עם לולאות מתכת המאפשרות תליה על הקיר או על 
המדף. גודל המזרן מאפשר תרגול נח בו כל הגוף נשאר על המזרן בזמן אימון. המזרן עשוי מחומר מונע החלקה 

אשר נשאר יציב על כל סוגי המשטחים.

מזרן פילאטיס עם לולאות

58*183 ס"מ, עובי 1.5 ס"מ גודל

CIBAF026207 מק"ט

אביזרי ספורט ותרגול

מתלה למזרני פילאטיס

מתקן תלייה למזרני פילאטיס עם לולאות הנתלה על הקיר באמצעות ברגים.
המתקן מאפשר תלייה של מזרנים בעלי לולאות ברוחב 58 ס"מ.

מתלה למזרני פילאטיס

58 ס"מ גודל

CIBAF0185 מק"ט

מוט עיסוי )3 כדורים(

מוט עיסוי המסייע בהקלה על כאבים בחלקי גוף שונים ושחרור שרירים תפוסים. 
שלושת כדורי הזיזים על גבי המוט מסייעים בעיסוי השריר, הקלה ושחרור.

מוט עיסוי )3 כדורים(

42 ס"מ גודל

CIBAB28243 מק"ט

מוט רטט לאימון

באמצעות מוט הרטט ניתן לחזק שרירים, לשפר קורדינציה ולהגביר את עוצמת האימון.
שינוי שיווי משקל בתנוחות אימון שונות בשילוב עם מוט הרטט מסייע בביצוע סוגים שונים ומגוונים של 

תרגילים המתמקדים בעבודה על שרירי הידיים, הגב והבטן.

מוט רטט לאימון

CIBP84486 מק"ט
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ULTIMATEINSTABILITY

ULTIMATEINSTABILITY

מק"ט גודל
ULT-AQBAG-S S
ULT-AQBAG-M M
ULT-AQBAG-L L

Aquabag תיקי מים

תיקי המים משמשים אתלטים מקצועיים ומסייעים בשיפור מוטוריקה גופנית ותנועתית וביצועים במקצועות 
ספורט המבוססים על כח מתפרץ וחוזק ליבה

ניתן למלא את התיקים במים ובאוויר בצורה קלה ונוחה על-פי דרגת המשקל בה אתם מעוניינים לתרגל	 
החומר ממנו עשוי Aquabag הינו איכותי ביותר ומתאים גם לעבודה בתנאי חוץ	 
לתיקי Aquabag מספר מקומות אחיזה המאפשרים את שילובם במגוון רחב של תרגילים	 

Aquaball כדורי מים

לכדורי Aquaball אפשרויות שימוש מגוונות ופשוטות המסייעות בבניית כושר אתלטי, שיפור שיווי המשקל 
והאצת תהליכי שיקום שרירים

 רצועות האחיזה של הכדורים משמשות במגוון רחב של תרגילים, 	 
החל מתרגילים פשוטים לשיפור ועד תרגילים מתקדמים לשיפור ביצועים וכח מתפרץ 

הכדורים מיועדים לספורטאים מתחילים ומתקדמים המעוניינים לאתגר את האימונים שלהם	 
 את הכדורים ניתן למלא במים ובאוויר בצורה קלה ונוחה על-פי	 

דרגת המשקל בה אתם מעוניינים לתרגל
החומרים מהם עשויים כדורי Aquaball הינם איכותיים ביותר ומתאימים גם לעבודה בתנאי חוץ	 

מק"ט גודל
ULT-AQBALL-S S
ULT-AQBALL-M M
ULT-AQBALL-L L

Hydrovest אפוד

אפוד מים חדשני המזניק את אימוני הכושר למקסימום ומסייע לכם לפרוץ 
את גבולות האימון! 

האפוד יסייע לכם לשפר את היציבות והדינמיות בביצועי ספורט ובחיי היום-יום	 
מגוון התרגילים הניתנים לביצוע עם האפוד מסייעים בשיפור תהליכי למידה של 	 

דפוסי תנועה ומוטוריקה גופנית ותנועתית
מבנה האפוד יכול להתאים לכל רמות המתאמנים והאימונים, החל מטיפול שיקומי 	 

לאחר פציעות אגן/ירך ועד לאימוני כושר מתקדמים של ספורטאים פעילים

מק"ט גודל
ULT-HYDVEST ONESIZE
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כידון לאימוני בטן וידיים

שם המוצרמק"ט

PRPGYM-SNOWpropilot gym-edition snow white

שם המוצרמק"ט

PRPMOTO-YELLOWPROPILOT MOTO EDITION SUPERYELLOW

 ®PROPILOT
דגם חדר הכושר- מיועד לכולם.

הפעל את השרירים העמוקים שלך והגבר את היציבות, הכוח והאיזון. חווית אימון 
 .®ProPilot היברידי עם דגם חדר הכושר של

 ®PROPILOT
דגם מוטו סופר צהוב- כל מה שמוטורי.

תרגילים ספציפיים המפעילים את השרירים העמוקים שלך 
ומגבירים את היציבות, הכוח והאיזון. 

 .®ProPilot חווית אימון היברידי עם דגם מוטו

תרגילי פלאנק ושכיבות סמיכה הם שיטות אימון יעילות. יעילות אבל די משעממות. ה-PROPILOT נוצר בהשראת אופני הרים ומוטוקרוס 
ומוסיף ממדים חדשים לאימון הליבה:

חוסר יציבות בשלוש רמות שונות לאימון שרירים עמוקים בעצימות גבוהה	 
כידון המגן על שורש כף היד	 
אפליקציה שמסייעת לאימון גופני	 

ProPilot
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KBOX4 ACTIVE
המודל החדש ביותר של מערכות EXXENTRIC. הכלי המושלם לשיפור כח ושיקום. 

מערכת אקטיבית המציעה את עיקרי יסודות העבודה עם גלגל אקסצנטרי לכל 
רמות המשתמשים, אידיאלי לחדרי כושר, לחוגים קבוצתיים, לספורטאים 

חובבים ועוד. 

מודל חדש
 מחזיק 1-2 גלגלים

אקסצנטרים
 ניתן להוסיף
אפליקציה

משקל 15 קילו

מערכת אימון אקסנטרית

KBOX4 LITE
מערכת קלה הכוללת את מערכת משוב מובנית )אפליקציה( של

KMeter II. מומלץ בעיקר לאנשים אשר נמצאים לרוב בנסיעות, ומכונים המעוניינים 
להפיק את המרב משטח הסטודיו שלהם.

נייד
 מחזיק 1-4 גלגלים

אקסצנטרים
משקל 9.5 קילואפליקציה מובנית

אימון באמצעות גלגל אקסצנטרי -
ה-KBOX4 וה-KPULLEY הם מכשירי אימון באמצעות גלגל אקסצנטרי לתרגילים מרובים.

במקום להרים משקולות כנגד כוח הכבידה- מאיצים גלגל אקסצנטרי. העומס תלוי בעוצמה המושקעת מצד המשתמש במשיכה ובדחיפה, 
המערכת תתאים את עצמה לכוח של המשתמש כדי ליצור התנגדות מיטבית, אשר הוכחה כמגבירה את יעילות האימון.

מערכות אלו יכולות לסייע בשיקום, כושר ושיפור ביצועים.

kPulley 2
הפתרון האידאלי לשיפור החוזק באימון באמצעות גלגל אקסצנטרי בתרגילי סיבוב ומשיכה במישור 
האופקי. העיצוב הרב-תכליתי המותקן על הקיר מאפשר כוונון מהיר של הגובה כמעט מהרצפה עד 

התקרה ליצירת מגוון תנועות.

מודל אנכי
 מחזיק 1-2 גלגלים

אקסצנטרים
קל להרכבהאפליקציה מובנית

KBOX4 PRO
המערכת כוללת  את מירב האביזרים ואפשרויות האימון של מערכות

EXXENTRIC. אידיאלי עבור קבוצות ספורט אימון גדולות ומתקני פיזיותרפיה. 
.KMeter II המערכת כוללת מערכת משוב מובנית )אפליקציה( של

משטח עמידה גדול
 מחזיק 1-4 גלגלים

אקסצנטרים
משקל 15.5 קילואפליקציה מובנית

EXXENTRIC
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גומיות אימון להתנגדות

FieldPower Multi Combi
חופש תנועה מקסימלי; מקם את ה-FieldPower היכן שתרצה, נוע לאן שתרצה. כולל: 

 FieldPower Multi מגדל 	
 FieldPower בסיס 	

 FieldPower אפוד בינוני 	
	 ערכת כיפוף ירכיים 

שם המוצרמק"ט

FIPO-1001GNLfieldpower multi combi black

שם המוצרמק"ט

FIPO-1011GNLfieldpower multi wall black

שם המוצרמק"ט

FIPO-1022GNLfieldpower multi xl combi red

שם המוצרמק"ט

FIPO-1031GNLfieldpower force set black

FieldPower Multi Wall
חוסך מקום עם אפשרויות אימון עוצמתיות. כולל: 

 FieldPower Multi מגדל 	
	 ערכה להתקנה על הקיר 

	 ערכת רצועות לכרית כף היד 

FieldPower XL Combi
מרחק כפול לאימוני התנגדות ספציפיים לספורט ייחודי. כולל: 

 FieldPower XL מגדל 	
 FieldPower בסיס 	

 FieldPower אפוד בינוני 	
	 ערכת כיפוף ירכיים 

	 ערכת רצועות לכרית כף היד 
	 ערכת רצועות לקרסול 

	 חגורת 360  

	 ערכת רצועות לקרסול 
	 חגורת 360 

	 ערכת רצועות לכרית כף היד 
	 ערכת רצועות לקרסול 

	 חגורת 360 

FieldPower Force Set
לאימון עוצמתי; קפוץ מעלה עם התנגדות של עד 68 ק"ג! כולל: 

 FieldPower Force מגדל x 2 	
 FieldPower בסיס x 2 	

 FieldPower אפוד בינוני 	
	 ערכת כיפוף ירכיים 

	 ערכת רצועות לכרית כף היד 
	 ערכת רצועות לקרסול 

	 חגורת 360

תאר לעצמך להיות מסוגל לרדת לשפיפה , למשוך, לצעוד, לקפוץ, לרוץ ולזרוק... לאט, מהר, בצורה אקסצנטרית או פליאומטרית, או להיות 
מסוגל לבצע כל תרגיל אחר עם התנגדות לכל חלק בגוף, מכל כיוון, עם טווח תנועה של עד 20 מטרים.

עכשיו זה אפשרי - ה-FIELDPOWER יגדיר מחדש את תוכניות האימון שלך.
העיקרון של FIELDPOWER מספק שיפור מידי ביציבות, בכוח ובכוח המתפרץ והוא מתאים למתאמנים בכל הרמות.

FIELDPOWER



59 58

טייפ קינזיולוגי
טייפ קינזיולוגי תוצרת חברת OLYMPIA, יפן

לטיפול בדלקות, כאבי שרירים ומפרקים ולהפחתת נפיחויות על רקע לימפטי ואי 
ספיקה של כלי דם.

טייפ קינזיולוגי

מאפיינים:

בד אלסטי 'נושם' וגמיש המדמה את תנועת העור 	 

ותומך ביציבות המפרקים

דוחה מים ועמיד בפני זיעה ורטיבות	 

דבק אקרילי, היפואלרגני, בדרג רפואי	 

זוהר בחושך	 

ניתן להשאיר על גבי העור למשך חמישה ימים רצופים	 

מגיע בגליל רציף או עם רצועות חתוכות מראש באורך 25 ס"מ	 

ניתן להזמין גלילים בגדלים הבאים:

טייפ תקני גדול – רוחב 5 ס"מ × אורך 31 מ'	 

אריזת חיסכון טייפ צר – 12 יחידות. רוחב 2.5 ס"מ × אורך 5 מ'	 

אריזת חיסכון טייפ צר – 8 יחידות.  רוחב 3.75 ס"מ × אורך 5 מ'	 

טייפ תקני באריזת חיסכון של 6 יחידות – רוחב 5 ס"מ × אורך 5 מ'	 

אריזת חיסכון טייפ רחב – 4 יחידות. רוחב 7.5 ס"מ × אורך 5 מ'	 

 תיאור Kinesiology TAPE PRE-CUTמק"טתיאור פריט Kinesiology TAPE ROLLמק"ט
פריט

ITO8011401 BEIGE-5cmX5mITO8011411Kinesiology TAPE PRE-CUT 
BEIGE-5cmX25cmX17pcs

ITO8011402Kinesiology TAPE ROLL BLUE-
5cmX5m

ITO8011412Kinesiology TAPE PRE-CUT BLUE-
5cmX25cmX17pcs

ITO8011403Kinesiology TAPE ROLL PINK-
5cmX5m

ITO8011413Kinesiology TAPE PRE-CUT PINK-
5cmX25cmX17pcs

ITO8011404Kinesiology TAPE ROLL BLACK-
5cmX5m

ITO8011414Kinesiology TAPE PRE-CUT 
BLACK-5cmX25cmX17pcs

ITO8011405Kinesiology TAPE ROLL YELLOW-
5cmX5m

ITO8011415Kinesiology TAPE PRE-CUT 
YELLOW-5cmX25cmX17pcs

ITO8011406Kinesiology TAPE ROLL GREEN-
5cmX5m

ITO8011416Kinesiology TAPE PRE-CUT 
GREEN-5cmX25cmX17pcs

ITO8011407Kinesiology TAPE ROLL ORANGE-
5cmX5m

ITO8011417Kinesiology TAPE PRE-CUT 
ORANGE-5cmX25cmX17pcs

ITO8011408Kinesiology TAPE ROLL RED-
5cmX5m

ITO8011418Kinesiology TAPE PRE-CUT RED-
5cmX25cmX17pcs


