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Orliman Sport został stworzony by pomóc sprostać zwiększo-
nym wymogom sportu, pracy i w życiu codziennym. Przezna-
czony jest do stosowania w dysfunkcjach mięśni, bolesności 
oraz urazach by móc utrzymać ciało cały czas w aktywności na 
najwyższym poziomie.

Profesjonaliści od edukacji fizycznej oraz zdrowotnej mó-
wią, iż regularne i częste ćwiczenia fizyczne przynoszą duże 
korzyści zdrowotne oraz podnoszą jakość życia. Jednakże 
aktywność fizyczna może być również przyczyną urazów, naj-
częściej na skutek nieszczęśliwego przypadku, przeciążenia, 
przetrenowania bądź stosowania wadliwego sprzętu sporto-
wego. Tego typu urazy wymagają specjalistycznej i poprawnej 
diagnozy, właściwego leczenia oraz optymalnych kroków pro-
filaktycznych zapobiegających nawrotowi schorzenia.

 »Bądź aktywny
Bądź aktywny, nie zatrzymuj się, pokonaj następny 
kilometr, rozegraj następny set, podejmuj nowe 
wyzwania...

Nie pozwól by uraz bądź ból zahamowały Cię w dążeniu 
do celu. Nie pozwól by ktokolwiek lub cokolwiek stanęło 
na drodze do osiągnięcia celów, które sobie wyznaczyłeś.

Zapomnij o ograniczeniach. Wyznaczaj sobie nowe cele 
a my pomożemy Ci w ich osiągnięciu.
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 »Główne właściwości

Produkty Orliman Sport wyróżniają się 
wysokiej jakości estetyką, ergonomicz-
nym wzornictwem oraz trójwymiarowym 
anatomicznym utkaniem.

Materiał jest oddychający, trójwymiaro-
we utkanie z elastycznej nitki powoduje, 
iż każdy produkt jest wysoce oddychają-
cy, posiada dużą elastyczność - co jest 
istotne podczas zakładania oraz odpo-
wiednią kompresję - co wpływa na wy-
soką skuteczność działania ortez.

Bezszwowa konstrukcja gwarantuje, iż 
nie będą występowały uciążliwe i bo-
lesne otarcia, wszystkie produkty, w 
miejscach szczególnie wrażliwych, po-
siadają strefy podwyższonego komfortu 
- obniżonej kompresji.

3D
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 � W sporcie, w pracy - codziennie.

OCHRONA

PRZYLEGANIE

KOMPRESJA 

STABILIZACJA

Produkty Orliman Sport pomagają w 
profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji ura-
zów mięśni i/lub stawów.
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ODDYCHAJĄCE 
UTKANIE

KOMFORT ODPOWIEDNIA 
ELASTYCZNOŚĆ

SIŁA

 »Pracujesz, trenujesz ciężko dzień za 
dniem i nie możesz tego przerywać by 
nie utracić tego co już osiągnąłeś.
Wszystkie produkty Orliman Sport powstały jako efekt codziennej 
pracy ekspertów, a wszystko po to by pomóc Ci w osiągnięciu celów 
które sobie wyznaczyłeś. Team złożony ze specjalistów, profesjona-
listów fizjoterapii i użytkowników produktów był w stanie dostarczyć 
niezbędnych informacji by stworzyć produkty linii Orliman Sport.
Produkty Orliman Sport łączą najbardziej zaawansowaną techno-
logię wykorzystując materiały najnowszej generacji by zapewnić Ci 
nieograniczony komfort, doskonałe przyleganie oraz wysoką jakość 
podczas używania produktów. Nasze produkty pomogą Ci utrzymać 
ciało w najwyższej kondycji sportowej, zabezpieczą w pracy i pod-
czas czynności dnia codziennego, w osiągnięciu zamierzonych celów 
oraz w utrzymaniu poziomu wytrenowania, który już osiągnąłeś.

3D

ANATOMICZNE 
DOPASOWANIE
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OS6260
STABILIZATOR 
NADGARSTKA

OS6261
OPASKA NADGARSTKA

OS6211
STABILIZATOR 
KOLANA

OS6801
OPASKA UDOWA

OS6804
OPASKA PODUDZIA

OS6230
STABILIZATOR ŁOKCIA

OS6240
STABILIZATOR STAWU 
SKOKOWEGO

OS6241
STABILIZATOR 
ÓSEMKOWY STAWU 
SKOKOWEGO

 »LISTA PRODUKTÓW
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OS6261
 ↳PASKA NADGARSTKA

 > Charakterystyka:
Opaska jest wykonana z oddychającej dzianiny, która utkana jest 
z elastycznej, wysoce silnej a zarazem miękkiej nici, dzięki swoim 
właściwością zapewnia wysoki komfort noszenia; bezszwowa 
konstrukcja oznacza, iż orteza nie będzie powodowała otarć oraz 
nieprzyjemnych odciśnięć ciała; elastyczna taśma dociągowa 
pozwala na indywidualne dopasowanie siły stabilizacji.
 > Działanie: 
Poprawa zwartości stawu, stabilizacja.
 > Zalecenia: 

 - Profilaktyka urazów nadgarstka, zapalenie ścięgien, nieduże stany 
zapalne pochewek ścięgnistych.
 - Wsparcie, stabilizacja i ochrona dla sportowców i do pracy.

ROZMIAR UNIWERSALNY

ODDYCHAJĄCE 
UTKANIE

KOMFORT

ODPOWIEDNIA 
ELASTYCZNOŚĆ

SIŁA

 +Opaska posiada taśmę elastyczną 
pozwalającą na regulację siły stabilizacji.

KOLOR
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OS6260
 ↳STABILIZATOR NADGARSTKA

 > Charakterystyka:
Stabilizator jest wykonany z oddychającej dzianiny, która utkana 
jest z elastycznej, wysoce silnej a zarazem miękkiej nici, dzięki 
swoim właściwością zapewnia wysoki komfort noszenia; bezszwowa 
konstrukcja oznacza, iż orteza nie będzie powodowała otarć oraz 
nieprzyjemnych odciśnięć ciała; utkanie 3D wpływa na idealne 
anatomiczne dopasowanie ortezy, ponadto dołączona elastyczna 
taśma dociągowa pozwala indywidualnie dopasować siłę 
stabilizacji.
 > Działanie: 
Poprawa zwartości stawu, stabilizacja, kompresja.
 > Zalecenia: 

 - Profilaktyka urazów nadgarstka, zapalenie pochewek ścięgnistych 
ścięgien, osteoartrozy, niewielkie urazy i niestabilności, średniej 
wielkości stany zapalne nadgarstka.
 - Wsparcie, stabilizacja i ochrona dla sportowców, do pracy.

ROZMIAR OBWÓD W CM

NADGARSTKA

S/1 15-18

M/2 18-21

L/3 21-24

ODDYCHAJĄCE 
UTKANIE

KOMFORT

ODPOWIEDNIA 
ELASTYCZNOŚĆ

SIŁA

 +Stabilizator posiada elastyczną taśmę 
dociągową pozwalającą na regulację siły 
stabilizacji.

KOLOR

3D

ANATOMICZNE 
DOPASOWANIE
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OS6230
 ↳STABILIZATOR ŁOKCIA

 > Charakterystyka:
Stabilizator jest wykonany z oddychającej dzianiny, która utkana 
jest z elastycznej, wysoce silnej a zarazem miękkiej nici, dzięki 
swoim właściwością zapewnia wysoki komfort noszenia; bezszwowa 
konstrukcja oznacza, iż orteza nie będzie powodowała otarć oraz 
nieprzyjemnych odciśnięć ciała, utkanie 3D zapewnia idealne 
anatomiczne dopasowanie, ponadto orteza zawiera wiskoelastyczne 
peloty uciskowe, a dołączona elastyczna taśma dociągowa pozwala 
na indywidualne dopasowanie siły stabilizacji i nacisku pelot.
 > Działanie: 
Możliwość kontroli siły kompresji prowadzi do zmniejszenia bólu 
oraz napięcia mięśniowo-ścięgnistego, rękaw elastyczny stabilizatora 
przenosi kompresję na peloty, które powodują pulsacyjny, wywoływany 
prze ruchy w stawie łokciowym, masaż tkanek miękkich, w okolicy 
wyrostka łokciowego materiał jest bardziej miękki i wywołuje mniejszą 
kompresję, niż w innych częściach ortezy; stabilizator poprawia 
zwartości stawu oraz stabilizuje stawy łokcia.
 > Zalecenia: 

 - “Łokieć tenisisty” , “łokieć golfisty”, 
 - Niewielkie urazy i niestabilności, średniej wielkości stany zapalne.
 - Wsparcie, stabilizacja i ochrona dla sportowców i do pracy.

ROZMIAR OBWÓD W CM

KOLANO

S/1 22-26

M/2 26-30

L/3 30-34

ODDYCHAJĄCE 
UTKANIE

KOMFORT

ODPOWIEDNIA 
ELASTYCZNOŚĆ

SIŁA

 +Produkt posiada wiskoelastyczne wkładki - 
boczną i przyśrodkową.

KOLOR

3D

ANATOMICZNE 
DOPASOWANIE
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OS6211
 ↳STABILIZATOR KOLANA

 > Charakterystyka:
Stabilizator jest wykonany z oddychającej dzianiny, która utkana 
jest z elastycznej, wysoce silnej a zarazem miękkiej nici, dzięki 
swoim właściwością zapewnia wysoki komfort noszenia; bezszwowa 
konstrukcja oznacza, iż orteza nie będzie powodowała otarć oraz 
nieprzyjemnych odciśnięć ciała, utkanie 3D zapewnia idealne 
anatomiczne dopasowanie, ponadto orteza zawiera okołorzepkowy 
wiskoelastyczny pierścień stabilizująco-masujący oraz fiszbiny 
boczne, wspólne działanie wspomnianych elementów konstrukcyjnych 
zapewnia stabilizację kolana oraz micromasaż poprawiający krążenie.
 > Działanie: 
Efekt masażu peloty oraz kompresja rękawa, wywołują lepsze krążenie 
powodując szybszą resorpcję wysięku, zapobiegają przesuwaniu się 
ortezy, strefy komfortu zapobiegają powstawaniu nadmiernej kompresji 
w niepożądanych miejscach; stabilizator poprawia zwartość stawu, 
stabilizuje, redukuje obrzęki okołorzepkowe.
 > Zalecenia: 

 - Osteoartritis, artrozy.
 - Niewielkie urazy i niestabilności.
 - Średniej wielkości stany zapalne.
 - Wsparcie, stabilizacja i ochrona dla sportowców i do pracy

ROZMIAR OBWÓD W CM

OBWÓD W

24
cm

DŁUGOŚĆ

S/1 32-36

M/2 36-41

L/3 41-48

ODDYCHAJĄCE 
UTKANIE

KOMFORT

ODPOWIEDNIA 
ELASTYCZNOŚĆ

SIŁA

 +Wiskoelastyczny pierścień okołorzepkowy 
stabiizująco-masujący.

 +Stalki dla boczno-przyśrodkowej 
stabilizacji stawu.

KOLOR

3D

ANATOMICZNE 
DOPASOWANIE

15\



OS6801
 ↳OPASKA UDOWA 

 > Charakterystyka:
Opaska jest wykonana z oddychającej dzianiny, która utkana jest 
z elastycznej, wysoce silnej a zarazem miękkiej nici, dzięki swoim 
właściwością zapewnia wysoki komfort noszenia; bezszwowa 
konstrukcja oznacza, iż opaska nie będzie powodowała otarć oraz 
nieprzyjemnych odciśnięć ciała.
 > Działanie: 
Stabilizacja oraz kompresja.
 > Zalecenia: 

 - Profilaktyka naciągnięć mięśnia czworogłowego uda, mięśni 
przywodzących udo, grupy kulszowo-goleniowej, zapalenie 
ścięgien.
 - Wsparcie, stabilizacja i ochrona dla sportowców, do pracy.

LATEX
FREE

ROZMIAR OBWÓD W CM

UDO

S/1 45-49

M/2 49-54

L/3 54-61

ODDYCHAJĄCE 
UTKANIE

KOMFORT

ODPOWIEDNIA 
ELASTYCZNOŚĆ

SIŁA

KOLOR
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OS6804
 ↳OPASKA PODUDZIA 

 > Charakterystyka:
Opaska jest wykonana z oddychającej dzianiny, która utkana jest 
z elastycznej, wysoce silnej a zarazem miękkiej nici, dzięki swoim 
właściwością zapewnia wysoki komfort noszenia; bezszwowa 
konstrukcja oznacza, iż nie będzie powodowała otarć oraz 
nieprzyjemnych odciśnięć ciała.
 > Działanie: 
Stabilizacja oraz kompresja.
 > Zalecenia: 

 - Profilaktyka naciągnięć mięśni podudzia, ochrona piszczeli.
 - Wsparcie, stabilizacja i ochrona dla sportowców i do pracy.

LATEX
FREE

ROZMIAR OBWÓD W CM

CALF

S/1 27-31

M/2 31-36

L/3 36-42

ODDYCHAJĄCE 
UTKANIE

KOMFORT

ODPOWIEDNIA 
ELASTYCZNOŚĆ

SIŁA

KOLOR
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OS6240
 ↳STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO 

 > Charakterystyka:
Stabilizator jest wykonany z oddychającej dzianiny, która utkana jest 
z elastycznej, wysoce silnej a zarazem miękkiej nici, dzięki swoim 
właściwością zapewnia wysoki komfort noszenia; bezszwowa konstrukcja 
oznacza, iż orteza nie będzie powodowała otarć oraz nieprzyjemnych 
odciśnięć ciała, utkanie 3D zapewnia idealne anatomiczne dopasowanie, 
ponadto orteza zawiera zakostkowe wiskoelastyczne peloty uciskowe, a 
elastyczność rękawa zapewnia lekki ucisk i masaż tkanek miękkich. 
 > Działanie: 
Rękaw elastyczny stabilizatora przenosi kompresję na peloty 
zakostkowe, które w trakcie aktywności fizycznej powodują 
pulsacyjny masaż tkanek miękkich spowodowany ruchem stopy 
względem podudzia; w okolicy pięty materiał jest bardziej miękki 
niż w innych częściach ortezy i wywołuje mniejszą kompresję; 
stabilizator poprawia zwartości stawu oraz stabilizuje.
 > Zalecenia: 

 - Niewielkie urazy i niestabilności stawu skokowego.
 - Obrzęki stawu oraz średniej wielkości stany zapalne po urazie-
skręceniu a także profilaktyka wymienionych dolegliwości.
 - Podrażnienia tkanek miękkich pooperacyjne, pourazowe (po skręceniu).
 - Wsparcie, stabilizacja i ochrona dla sportowców i do pracy.

LATEX
FREE

ROZMIAR OBWÓD W CM

KOSTKI

S/1 17-20

M/2 20-23

L/3 23-26

ODDYCHAJĄCE 
UTKANIE

KOMFORT

ODPOWIEDNIA 
ELASTYCZNOŚĆ

SIŁA

 +Orteza zawiera zakostkowe wkładki 
wiskoelastyczne - boczną i przyśrodkową.

 +W okolicy pięty materiał jest bardziej 
miękki i wywołuje mniejszą kompresję, niż 
w innych częściach ortezy.

KOLOR

3D

ANATOMICZNE 
DOPASOWANIE
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OS6241
 ↳STABILIZATOR ÓSEMKOWY STAWU SKOKOWEGO

 > Charakterystyka:
Orteza wykonana jest z bardzo lekkiej elastycznej mocnej taśmy, 
która jest miękka w kontakcie z ciałem nie powoduje otarć i 
podrażnień skóry.
 > Działanie: 
Dzięki dużej elastyczności stabilizator pozwala na indywidualne 
dopasowanie.
 > Zalecenia: 

 - Niewielkie urazy, skręcenia, niestabilności.
 - Wsparcie, stabilizacja i ochrona dla sportowców, do pracy.

ROZMIAR OBWÓD W CM

KOSTKI

S/1 17-20

M/2 20-23

L/3 23-26

ODDYCHAJĄCE 
UTKANIE

KOMFORT

ODPOWIEDNIA 
ELASTYCZNOŚĆ

SIŁA

KOLOR
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 »MATERIAŁY REKLAMOWE

EXP-OSG
 ↳EXPOSITOR 
Medidas: 160 x 60 cm
Unidades: 40 uds.

CAT/OSE
 ↳CATÁLOGO
Medidas: 29,7 x 21 cm

EXP-OSP
 ↳EXPOSITOR
Medidas: 53 x 30 cm
Unidades: 20 uds. 

DISPLAYS/OS
 ↳DISPLAY
Medidas: 70 x 50 cm 
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Dell
Notatka
EKSPOZYTORwysokość 53 cmgłębokość 30 cmilość produktów 20 sztuk

Dell
Notatka
EKSPOZYTORwysokość 160 cmgłębokość 60 cmilość produktów 40 sztuk

Dell
Notatka
Tablica reklamowawysokość 70 cmszerokość 50 cm

Dell
Notatka
Katalog
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Rok i kraj urodzenia: 1979/Hiszpania

Narodowość: Hiszpańska

Największe osiągnięcia:

Olimpiady:

2000 Sydney, Australia 5º

2008 Beijing, China 5º

Triatlonowe Mistrzostwa Świata:

2002 Kankun, Meksyk Złoto

2003 Qenstown, Nowa Zelandia Srebro

2004 Madeira, Portugalia Srebro

Triatlonowe Mistrzostwa Europy:

2001 Karlsband, Republika Czeska Srebro

2002 Gyor, Węgry Złoto

2003 Karlsband, Republika Czeska Złoto

IvÁN RAñA

www.ivanraña.es

Rok i kraj urodzenia: 1977/Hiszpania

Narodowość: Hiszpańska

Największe osiągnięcia:

2012 Quebec Ironman, Kanada Srebro

2011 Kozumel Ironman, Meksyk Brąz

2009 Kozumel Ironman, Meksyk 5º

2006 Ironman, UK 5º

2003
Długodystansowe Mistrzostwa 
Świata Złoto

2000
Europejskie Mistrzostwa w  
Duatlonie Złoto

1999
Europejskie Mistrzostwa w  
Duatlonie Złoto

1997 Mistrzostwa Świata w Duatlonie Złoto

30 razy w narodowej reprezentacji Hiszpanii

ALEjANDRO SANTAMARìA PEREZ

www.alejandrosantamaria.com



“Iván Raña oraz Alejandro 
Santamaria zalecaja produkty 

Orliman Sport””



WYDANIE: 03/2014

Śledź nas:

DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI:

ORLIMAN PL SP. Z O.O.

Neneckiego 2

98-200 Sieradz

biuro@orliman.pl

www.orliman.pl




