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Nr kat.: OPH101

MIĘKKI KASK OCHRONNY NA GŁOWĘ

ROZMIARY
OBWÓD W CM

WIEK W 
MIESIĄCACH

40 0-3

42 3-6

44 6-9

 ▍ Charakterystyka: 
Dziecięcy miękki kask ochronny wykonany jest z oddychającej 
pianki pokrytej dzianiną o strukturze plastra miodu. Zastosowane 
materiały są wytrzymałe i zapewniają pochłanianie energii 
mechanicznej w razie uderzenia, chroniąc w ten sposób 
głowę dziecka. Prawidłowe dopasowanie zapewnia system 
regulowanych taśm stabilizujących. 

 ▍ Zalecenia: 
 ▪Choroby, w których występują zaburzenia równowagi,
 ▪W profilaktyce deformacji czaszki.
 ▪U dzieci przewlekle leżących jako ochrona pooperacyjna 
może być stosowany w celu ochrony u dzieci z rozpoznaniem: 
Mózgowe porażenie dziecięce.
 ▪Hemofilia, ataksja, spastyczność.
 ▪ Inne przypadki, gdzie istnieje ryzyko stłuczeń głowy.

 ▍ Kolor:  Zielony.

Nr kat.:CC2106

Nr kat.: CC2106 Nr kat.: CC2206

DZIECIĘCY KOŁNIERZ SZYJNY

ROZMIARY OBWÓD W 
CM

DŁUGOŚĆ 
W CM

1 25-29 5

2 29-34 6,5

 ▍ Charakterystyka: 
Dziecięcy kołnierz szyjny wykonany jest z pianki poliuretanowej o 
wysokości 6 cm, w tylnej części zapinany na velcro, „oddychający”, 
anatomicznie wyprofilowany, zewnętrzne pokrycie kołnierza 
wykonane jest bawełnianego materiału, produkt został 
wyprodukowany z myślą o noworodkach i dzięki temu zapewnia 
doskonałe dopasowanie.

 ▍ Zalecenia: 
 ▪Średniego stopnia urazy kości kręgosłupa szyjnego (wyrostków 
poprzecznych, kolczystych).
 ▪Średniego stopnia urazy odcinka szyjnego.
 ▪Kręcz szyjny.
 ▪Ból odcinka szyjnego, syndromy kompresyjne, pooperacyjnie.
 ▪Z innych wskazań lekarskich.

 ▍ Kolor:  Szary.
NFZ: 
M.062.01 – kołnierz półsztywny - dla dzieci.

Nr kat.:CC2206

Nr kat.: OP1130

STABILIZATOR OBOJCZYKÓW

ROZMIARY WIEK OBWÓD W CM

1 2-6 48-58

2 6-12 58-72

 ▍ Charakterystyka: 
Dziecięcy stabilizator obojczyków wykonany jest z dzianiny o 
strukturze plastra miodu, wykończone od strony ciała materiałem 
frotte, dodatkowe miękkie zabezpieczenia velurowych taśm 
ramiennych oraz regulowana długość pozwalają bardzo 
dobrze dopasować i zapewniają skuteczne oddziaływanie 
prostotrzymacza. Gruba tylna pelota zapewnia komfort oraz 
odpowiednie przyleganie prostotrzymacza do pleców, podczas 
zbliżenia łopatek w kierunku dokręgosłupowym.

 ▍ Zalecenia: 
 ▪ Leczenie złamań obojczyków.
 ▪Nastawienie złamania obojczyka.

 ▍ Kolor:  Zielony / szary.

Nr kat.: OP1131

ORTEZA DZIECIĘCA UNIERUCHAMIAJĄCA KOŃCZYNĘ GÓRNĄ

ROZMIARY WIEK DŁUGOŚĆ 
W CM

1 2-6 <23

2 6-12 30

DŁUGOŚĆ PRZEDRAMIENIA W CM

 ▍ Charakterystyka: 
Orteza wykonana jest z oddychającego materiału o strukturze 
plastra miodu wyłożonego od wewnętrznej strony przylegającej 
do przedramienia materiałem frotte, taśmy velcro pozwalają na 
dopasowanie i regulację adekwatną dla budowy pacjenta, taśma 
podtrzymująca wykonana jest z miękkiego przyjaznego dla pacjenta 
materiału. Temblak wyposażony jest w taśmę tułowiową stabilizującą 
rękę zabezpieczającą przed niekontrolowanymi ruchami. 

 ▍ Zalecenia: 
 ▪ Terapeutyczne unieruchomienie pooperacyjnie lub pourazowo.
 ▪Urazy barku i kończyny górnej wymagające terapeutycznego 
unieruchomienia lub ograniczenia ruchomości.

 ▪Niewielkie urazy tkanek miękkich w połączeniu ze stanem 
zapalnym.

 ▪Podwichnięcia stawu barkowego.
 ▍ Kolor:  Zielony / szary.

NFZ: 
L.052.01 Orteza na ramię i bark typu 
“Desault” - dla dzieci.
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Nr kat.: OP1156

DZIĘCIĘCA ORTEZA NADGARSTKA ODWODZĄCA KCIUK 

ROZMIARY WIEK

maksymalny obwód 
nadgarstka 15 cm

JEDEN 
ROZMIAR

2-12

 ▍ Charakterystyka: 
Orteza nadgarstka wykonana jest z przepuszczalnego dla ciepła 
i wilgoci materiału, który umożliwia zastosowanie pożądanej 
kompresji; element odwodzący kciuk może być indywidualnie 
dopasowany do potrzeb terapeutycznych i budowy pacjenta; 
elastyczna taśma pozwala na stabilizację i odwiedzenie w stawie 
siodełkowym kciuka.

 ▍ Zalecenia: 
 ▪Pozycjonowanie kciuka.
 ▪Niewielkie niestabilności.
 ▪Stabilizacja i odwiedzenie kciuka w stawie siodełkowym.

 ▍ Kolor:  Szary.
NFZ:
L.047.00 orteza ręki stabilizująca lub korygująca.
L.047.01 orteza ręki stabilizująca lub korygująca - dla dzieci.

Nr kat.: OP1132

TEMBLAK DZIECIĘCY 

ROZMIARY WIEK DŁUGOŚĆ 
W CM

1 2-6 <23

2 6-12 30

DŁUGOŚĆ PRZEDRAMIENIA W CM

 ▍ Charakterystyka: 
Orteza wykonana jest z oddychającego materiału o strukturze 
plastra miodu wyłożonego od wewnętrznej strony przylegającej 
do przedramienia materiałem frotte, taśmy velcro pozwalają 
na dopasowanie i regulację adekwatną dla budowy pacjenta, 
taśma podtrzymująca kończynę górną wykonana jest z miękkiego 
przyjaznego dla pacjenta materiału.

 ▍ Zalecenia: 
 ▪Unieruchomienie pooperacyjnie lub pourazowo kończyny górnej.
 ▪Urazy barku i kończyny górnej wymagające unieruchomienia lub 
ograniczenia ruchomości.
 ▪Niewielkie urazy tkanek miękkich kończyny górnej w połączeniu 
ze stanem zapalnym.

 ▍ Kolor:  Zielony / szary.

Nr kat.: OP1133

DZIECIĘCA ZAWIESZKA NA RĘKĘ 

ROZMIARY JEDEN ROZMIAR

11 cm

 ▍ Charakterystyka: 
Dziecięca zawieszka na rękę składa się z zawieszki 
przedramiennej połączonej z taśmą służącą do założenia dookoła 
szyi. Zawieszka wykonana jest z oddychającego materiału o 
strukturze plastra miodu wyłożonego od wewnętrznej strony 
przylegającej do przedramienia materiałem frotte, taśma 
mocująca wykonana jest z miękkiego i przyjemnego w kontakcie 
z ciałem velurowego materiału. Taśma służąca do zawieszenia 
zapinana jest na velcro i anatomicznie wycięta by zapewnić 
maksimum komfortu i przylegania oraz by zredukować uczucie 
dyskomfortu powstające na skutek nacisku na szyję podczas 
stosowania ortezy.

 ▍ Zalecenia: 
 ▪ Terapeutyczne unieruchomienie pooperacyjnie lub pourazowo.
 ▪Urazy barku i kończyny górnej wymagające terapeutycznego 
unieruchomienia lub ograniczenia ruchomości.

 ▪Niewielkie urazy tkanek miękkich w połączeniu ze stanem 
zapalnym.

 ▍ Kolor:  Zielony / szary.

Nr kat.: OP1154

DZIECIĘCA ORTEZA NADGARSTKA 

ROZMIARY WIEK

maksymalny obwód 
nadgarstka 15 cm

JEDEN 
ROZMIAR

2-12

 ▍ Charakterystyka: 
Dziecięca orteza nadgarstka wykonana jest z oddychającego 
materiału o strukturze plastra miodu wyłożonego od wewnętrznej 
strony przylegającej do przedramienia materiałem frotte, 
ułatwiające dopasowanie taśmy velcro pozwalają dopasować siłę 
zapięcia ortezy.

 ▍ Zalecenia: 
 ▪Profilaktyka urazów nadgarstka.
 ▪Do wzmocnienia siły uścisku.

 ▍ Kolor:  Zielony / szary.
NFZ:
L.047.01Orteza ręki stabilizująca lub korygująca - dla dzieci.
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Nr kat.: OP1150 PRAWA Nr kat.: OP1151 LEWA

ŁUSKA NA DŁOŃ I PRZEDRAMIĘ 

ROZMIARY JEDEN ROZMIAR

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ 
DŁONI 6 cm   DŁUGOŚĆ

22
cm

 ▍ Charakterystyka: 
Orteza unieruchamiająca nadgarstek, dłoń oraz palce wraz z 
kciukiem, wykonana jest z aluminiowego szkieletu pokrytego 
miękkim frotowym materiałem wyściółkowym. Aluminiowa 
konstrukcja zapewnia możliwość odpowiedniego dopasowania 
do indywidualnych potrzeb pacjenta, miękkie taśmy dociągowe 
oraz wyściółka zapewniają odpowiednie przyleganie oraz komfort 
noszenia ortezy, umieszczona na części dłoniowej ortezy wkładka 
pozwala na separację palców.

 ▍ Zalecenia: 
 ▪Urazy neurologiczne dłoni.
 ▪Schorzenia centralnego ośrodka nerwowego powodujące 
dysfunkcję ręki.
 ▪Przypadki wymagające unieruchomienia nadgarstka, dłoni, 
palców w trakcie leczenia.

 ▍ Kolor:  Czarny / szary.
NFZ:
L.048.01Orteza na rękę i przedramię - dla dzieci.

Nr kat.: OP1157D PRAWA Nr kat.: OP1157I LEWA

DWUELEMENTOWA ŁUSKA PRZEDRAMIENNA DLA DZIECI

ROZMIARY OBWÓD W 
CM

DŁUGOŚĆ 
W CM

1 10-12 21

2 12-14 22

3 14-16 23

O
BW

Ó
D 

W
 C

M

  

DŁUGOŚĆ PRZEDRAMIENIA W CM

 ▍ Charakterystyka: 
Łuska jest wykonana z płyty termoplastycznej niskiej gęstości 
o 2 milimetrowej grubości, część wewnętrzna jest wyściełana 
3 milimiterowej grubości niebieską wyściółką typu dynoform, 
ponadto do zapinania umieszczono na łusce 3 taśmy velcro 
szarego koloru. 

 ▍ Zalecenia: 
 ▪Urazy nadgarstka.
 ▪Kontrolowane unieruchomienie stawów.
 ▪Złamania w obrębie kości łokciowej i/lub promieniowej.
 ▪Niestabilności stawu.
 ▪Zespół cieśni nadgarstka.
 ▪Nawracające skręcenia nadgarstka.

 ▍ Kolor:  Biały.
NFZ:
K.045.01 orteza na rękę i przedramię – dla dzieci.
L.048.01 orteza na rękę i przedramię – dla dzieci.

Nr kat.: OP1155

ELEMENT STABILIZUJĄCY KCIUKA DO ORTEZY UNIERUCHAMIAJĄCEJ NADGARSTEKR 

ROZMIARY WIEK DŁUGOŚĆ W CM

1 2-6 12

2 6-12 14

 ▍ Charakterystyka: 
Element posiada wewnętrzny sztywnik aluminiowy pokryty materiałem frotte 
oraz velurem połączone z velcro umożliwiające dopięcie do ortez OP1152 lub 
OP1153 w celu unieruchomienia kciuka i utrzymaniu go w określonej pozycji.

 ▍ Kolor:  Zielony / szary.

Nr kat.: OP1152 PRAWA Nr kat.: OP1153 LEWA

ORTEZA UNIERUCHAMIAJĄCA NADGARSTEK 

ROZMIARY WIEK OBWÓD W 
CM

DŁUGOŚĆ 
W CM

1 2-6 10-12 12

2 6-12 12-15 14

O
BW

Ó
D 

W
 C

M

  

DŁ
UG

O
ŚĆ

 ▍ Charakterystyka: 
Dziecięca orteza nadgarstka wykonana jest z oddychającego 
materiału o strukturze plastra miodu wyłożonego od zewnętrznej 
strony materiałem typu velur, orteza jest zaopatrzona w 
aluminiowy sztywnik dłoniowy, który w razie potrzeby może być 
łatwo indywidualnie dopasowany do budowy anatomicznej ręki 
pacjenta oraz zaleceń terapeutycznych pozycjonowania dłoni, co 
pozwala na właściwe unieruchomienie stawu nadgarstkowego.

 ▍ Zalecenia: 
 ▪Unieruchomienie stawu nadgarstkowo-śródręcznego oraz 
połączeń śródręcza. 
 ▪Wsparcie tradycyjnej metody leczenia dłoni po urazie bądź 
zabiegu. Inne zalecenia lekarskie.

 ▍ Kolor:  Zielony / szary.
NFZ:
L.048.01Orteza na rękę i przedramię - dla dzieci.
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Nr kat.: OP1180

TUTOR STAWU KOLANOWEGO 

ROZMIARY WIEK OBWÓD 
W CM

DŁUGOŚĆ 
W CM

1 2-6 24-30 24

2 6-12 30-36 34

O
BW

Ó
D 

KO
LA

NA
 

W
 C

M

  

DŁ
UG

O
ŚĆ

 ▍ Charakterystyka: 
Dziecięcy tutor stawu kolanowego wykonany jest z oddychających 
materiałów od zewnętrznej strony o strukturze plastra miodu 
oraz veluru, od wewnętrznej strony materiałem typu frotte, na 
całej długości ortezy po bokach oraz z tyłu umiejscowione są 
sztywne aluminiowe stalki unieruchamiające staw kolanowy w 10 
stopniowym zgięciu, tutor jest zapinany na taśmy velcro z przodu 
kończyny. 

 ▍ Zalecenia: 
 ▪ Jednostki chorobowe wymagające unieruchomienia kończyny 
dolnej w stawie kolanowym.
 ▪Przed i po operacjach w obrębie stawu kolanowego. 
 ▪Po urazach bądź złamaniach.

 ▍ Kolor:  Zielony / szary.

Nr kat.: OP1160

PAS PĘPKOWY

ROZMIARY JEDEN ROZMIAR

MAKSYMALNY 
OBWÓD 45 cm

 ▍ Charakterystyka: 
Pas pępkowy wykonany jest z miękkiego materiału, wypełnionego 
przepuszczającą powietrze pianką, pas jest szerszy w środkowej 
części oraz posiada silikonową pelotę, dzięki czemu ucisk 
wywierany na przepuklinę jest efektywny i nie sprawia przykrych 
doznań użytkownikowi.

 ▍ Zalecenia: 
 ▪Przepuklina pępkowa u dzieci, jest spowodowana przez 
niecałkowite zamknięcie pępka.
 ▪Pas zapewnia utrzymanie warunków potrzebnych do korekcji 
przepukliny oraz wpływa na wpuklenie wystającej części pępka 
do wewnątrz jamy brzucha.

 ▍ Kolor:  Beżowy.
NFZ: 
P.115 pas brzuszny.

Nr kat.: OP1141

ORTEZA UNIERUCHAMIAJĄCA STAW ŁOKCIOWY W WYPROŚCIE 

ROZMIARY WIEK OBWÓD 
W CM

DŁUGOŚĆ 
W CM

1 2-6 16-19 16

2 6-12 19-22 24

O
BW

Ó
D 

W
 C

M

  

DŁ
UG

O
ŚĆ

 ▍ Charakterystyka: 
Dziecięca orteza łokcia wykonana jest z oddychających materiałów 
od zewnętrznej strony o strukturze plastra miodu oraz typu velur, 
od wewnętrznej strony materiałem typu frotte, po bokach oraz 
z tyłu na całej długości ortezy znajdują się sztywne aluminiowe 
szyny, taśmy dociągowe zapinane są na velcro.

 ▍ Zalecenia: 
 ▪Utrzymanie kończyny górnej wyprostowanej w stawie łokciowym.

 ▍ Kolor:  Zielony / szary.
NFZ: 
L.050.01 Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez - dla dzieci.

Nr kat.: OP1140

ORTEZA ŁOKCIA 

ROZMIARY WIEK OBWÓD 
W CM

DŁUGOŚĆ 
W CM

1 2-6 16-19 15

2 6-12 19-22 15

O
BW

Ó
D 

W
 C

M

  

DŁ
UG

O
ŚĆ

 ▍ Charakterystyka: 
Dziecięca orteza łokcia wykonana jest z oddychających materiałów 
od wewnętrznej strony o strukturze plastra miodu, od zewnętrznej 
strony materiałem typu velur, orteza posiada taśmę dociągowo-
stabilizującą w części przedramiennej.

 ▍ Zalecenia: 
 ▪Niewielkie urazy łokcia.
 ▪ Tendinitis.
 ▪Zabezpieczenie stawu po zdjęciu opatrunku gipsowego.

 ▍ Kolor:  Zielony / szary.
NFZ: 
L.050.01Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez - dla dzieci.
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Nr kat.: OP1181

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO Z FISZBINAMI BOCZNYMI 

ROZMIARY WIEK OBWÓD 
W CM

DŁUGOŚĆ 
W CM

1 2-6 24-30 19

2 6-12 30-36 19

O
BW

Ó
D 

KO
LA

NA
 

W
 C

M

  

DŁ
UG

O
ŚĆ

 ▍ Charakterystyka: 
Dziecięcy stabilizator stawu kolanowego wykonany jest z 
oddychających materiałów od wewnętrznej strony o strukturze 
plastra miodu, od zewnętrznej strony materiał typu velur (oba 
materiały elastyczne), po bokach znajdują się elastyczne fiszbiny 
wspierające i stymulujące więzadla poboczne stawu kolanowego, 
orteza jest zapinana na taśmy velcro znajdujące się z tyłu uda i 
podudzia, co pozwala na odpowiednie dopasowanie siły kompresji 
oraz stabilizacji, w przedniej części otwór na rzepkę zapewnia lepszą 
stabilizację całego stawu kolanowego.

 ▍ Zalecenia: 
 ▪ Lekkie stłuczenia, dolegliwości rzepkowo-udowe.
 ▪ Leczenie pooperacyjne, lekkie niestabilności stawu kolanowego, 
w procesie rehabilitacji.
 ▪Wszelkie dolegliwości wymagające stabilizacji położenia rzepki.

 ▍ Kolor:  Zielony / szary.

Nr kat.: OP1183

ORTEZA OCHRONNA STAWU KOLANOWEGO 

ROZMIARY WIEK OBWÓD 
W CM

DŁUGOŚĆ 
W CM

1 2-6 24-30 19

2 6-12 30-36 19

O
BW

Ó
D 

KO
LA

NA
 

W
 C

M

  

DŁ
UG

O
ŚĆ

 ▍ Charakterystyka: 
Dziecięcy stabilizator stawu kolanowego wykonany jest z 
oddychających materiałów od wewnętrznej strony o strukturze 
plastra miodu, od zewnętrznej strony materiał typu velur (oba 
materiały elastyczne), właściwości amortyzacyjne materiałów oraz 
dodatkowej wkładki rzepkowej zapewniają skuteczną ochronę 
przed urazami przedniej części kolana, orteza jest zapinana na 
taśmy velcro znajdujące się w tylnej części uda i podudzia. 

 ▍ Zalecenia: 
 ▪W dolegliwościach wymagających stałego utrzymywania ciepła w 
okolicy stawu.
 ▪W profilaktyce urazów, w leczeniu pooperacyjnym.

 ▍ Kolor:  Zielony / szary.

Nr kat.: OP1184

ORTEZA KOREKCYJNA RZEPKI 

ROZMIARY WIEK OBWÓD 
W CM

DŁUGOŚĆ 
W CM

1 2-6 24-30 19

2 6-12 30-36 19

O
BW

Ó
D 

KO
LA

NA
 

W
 C

M

  

DŁ
UG

O
ŚĆ

 ▍ Charakterystyka: 
Dziecięca orteza korekcyjna rzepki wykonana jest z oddychających 
materiałów od wewnętrznej strony o strukturze plastra miodu, od 
zewnętrznej strony materiał typu velur (oba materiały elastyczne), po 
bokach znajdują się elastyczne fiszbiny wspierające i stymulujące 
więzadła poboczne stawu kolanowego, orteza jest zapinana na 
taśmy velcro znajdujące się z tyłu uda i podudzia, co pozwala 
na odpowiednie dopasowanie siły kompresji oraz stabilizacji, w 
przedniej części otwór na rzepkę zapewnia lepszą stabilizację 
całego stawu kolanowego wraz z dodatkowym elementem 
umożliwiającym korekcję położenia i zabezpieczenie przed bocznym 
przemieszczaniem się rzepki.

 ▍ Zalecenia: 
 ▪Boczna niestabilność rzepki.
 ▪ Tendencje do podwichnięć bocznych rzepki.
 ▪Po operacjach na więzadle pobocznym piszczelowym lub 
strzałkowym kolana.

 ▍ Kolor:  Zielony / szary.

Nr kat.: OP1182

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO Z SZYNAMI BOCZNYMI 

ROZMIARY WIEK OBWÓD 
W CM

DŁUGOŚĆ 
W CM

1 2-6 24-30 19

2 6-12 30-36 19

O
BW

Ó
D 

KO
LA

NA
 

W
 C

M

  

DŁ
UG

O
ŚĆ

 ▍ Charakterystyka: 
Dziecięcy stabilizator stawu kolanowego wykonany jest z 
oddychających materiałów od wewnętrznej strony o strukturze 
plastra miodu, od zewnętrznej strony materiałem typu velur (oba 
materiały elastyczne), po bokach znajdują się policentryczne szyny 
wspierające i stymulujące więzadła poboczne stawu kolanowego, 
zginają się w pełnym zakresie ruchu stawu, orteza jest zapinana 
na taśmy velcro znajdujące się z tyłu uda i podudzia, co pozwala 
na odpowiednie dopasowanie siły kompresji oraz stabilizacji, w 
przedniej części otwór na rzepkę zapewnia lepszą stabilizację 
całego stawu kolanowego.

 ▍ Zalecenia: 
 ▪ Lekkie stłuczenia, dolegliwości rzepkowo-udowe.
 ▪ Leczenie pooperacyjne, lekkie niestabilności stawu kolanowego, 
w procesie rehabilitacji.
 ▪Wszelkie dolegliwości wymagające stabilizacji położenia rzepki.

 ▍ Kolor:  Zielony / szary.

O
RL

IM
AN

 P
ED

IA
TR

IC



8

 

Nr kat.: OP1191

DZIECIĘCY BUT MARSZOWY 

ROZMIARY DŁUGOŚĆ STOPY ROZMIAR OBUWIA WYSOKOŚĆ W CM

1 14-18 21-27 23

2 16-21 24-32 29

NFZ:
J.037.01 orteza sztywna lub 
półsztywna na goleń i stopę - 
dla dzieci.

 ▍ Charakterystyka: 
Zaprojektowany z lekkiego, twardego plastiku, zbudowany z łączonych elementów, w celu ochrony i 
stabilizacji stopy oraz stawu skokowego, a jednocześnie aby zapewnić wysoki komfort użytkowania; część 
wyściółkowa, aby chronić pacjenta przed powstawaniem otarć i przed przegrzaniem, wykonana jest z grubego 
oddychającego materiału, taśmy velcro służące do zapinania i kontroli siły stabilizacji; antypoślizgowa 
podeszwa jest odpowiednio wyprofilowana w celu zachowania fizjologicznego chodu. 

 ▍ Zalecenia: 
 ▪Urazy i postępowanie chirurgiczne.
 ▪Skręcenia i urazy więzadeł.
 ▪ Jako alternatywa dla opatrunku gipsowego.

 ▍ Kolor:  Szary.

Nr kat.: OP1190

ORTEZA STAWU SKOKOWEGO 

ROZMIARY WIEK OBWÓD W 
CM

1 2-6 20

2 6-12 24

O
BW

Ó
D 

PO
DU

DZ
IA

 N
AD

 
KO

ST
KA

M
I W

 C
M

 ▍ Charakterystyka: 
Dziecięca orteza stawu skokowego wykonana jest z oddychających 
materiałów od wewnętrznej strony o strukturze plastra miodu, od 
zewnętrznej strony materiałem typu velur (oba materiały elastyczne), 
do ortezy dołączona jest taśma elastyczna pozwalająca na ósemkowe 
zapięcie oraz indywidualne dopasowanie siły stabilizacji, w celu 
wygodniejszego zakładania orteza jest otwierana z przodu.

 ▍ Zalecenia: 
 ▪ Lekkie skręcenia.
 ▪Stany zapalne w obrębie stawu.
 ▪Nawrotowe dolegliwości bólowe.

 ▍ Kolor:  Czarny / szary.

Nr kat.: OP1194

DZIECIĘCA SZYNA NOCNA (AFO) 

ROZMIARY DŁUGOŚĆ CM 

1 17 x 22

2 19 x 26,5

 ▍ Charakterystyka: 
Orteza uformowana jest ze sztywnej płyty termoplastycznej niskiej 
gęstości o grubości 4 milimetrów, do części podeszwowej szyny 
przyklejona jest antypoślizgowa podeszwa; taśmy velcro służą do 
kontroli wielkości kąta zgięcia grzbietowego stopy względem podudzia; 
część wewnętrzna wyłożona jest specjalną miękką frotową wyściółką; 
główną funkcją jest stopniowane pozycjonowanie ustawienia stopy 
względem podudzia, zapobieganie powstawaniu “stopy opadającej” 
oraz przykurczów tkanek miękkich, a w szczególności mięśni zginaczy 
podeszwowych stopy, w trakcie długiego procesu leczenia kiedy to 
pacjent przebywa na stałe w łóżku.

 ▍ Zalecenia: 
 ▪W celu kontroli i utrzymywania określonego ustawienia stopy 
względem podudzia w nocy.
 ▪Zapobiega niekontrolowanemu zgięciu podeszwowemu stopy 
(opadaniu).
 ▪Umożliwia stałe utrzymywanie neutralnej pozycji w zależności od 
możliwości fizjologicznych pacjenta.
 ▪Pozwala na rozciąganie rozcięgna podeszwowego stopy oraz 
grupy tylnej mięśni podudzia.

 ▍ Kolor:  Zielony / czarny.

NFZ:
H.028.01 orteza obejmująca goleń i 
stopę lub ze strzemieniem – dla dzieci.
J.037.01 orteza sztywna lub półsztywna 
z tworzywa sztucznego na goleń i stopę 
– dla dzieci.

Nr kat.: OP1192 PRAWA Nr kat.: OP1193 LEWA

DZIECIĘCY DZIENNO-NOCNY KOREKTOR HALLUXA 

ROZMIARY WIEK OBWÓD W CM

1 2-6 20

2 6-12 24

O
BW

Ó
D

 ▍ Charakterystyka: 
Dziecięca orteza stawu skokowego wykonana jest z oddychających 
materiałów od wewnętrznej strony o strukturze plastra miodu, od 
zewnętrznej strony materiałem typu velur, zaopatrzony w aluminiową, 
indywidualnie dopasowywaną, szynę korekcyjną palucha, zapięcie 
velcro znajduje się z boku stopy, w okolicy palucha od wewnętrznej 
strony znajduje się dodatkowa poduszka ochronna.

 ▍ Zalecenia: 
 ▪Pooperacyjna korekcja palucha koślawego.
 ▪Pooperacyjnie w obrębie stopy.
 ▪Korekcja palucha koślawego u dzieci.

 ▍ Kolor:  Zielony / szary.
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 ▸DYNA-ORT
Nr kat.:OP1195D PRAWA Nr kat.:OP1195I LEWA Nr kat.:OP1198D PRAWA Nr kat.:OP1198I LEWA

STATYCZNA FUNKCJONALNA A.F.O. DYNA-ORT®

ROZMIARY 1 2 3 4 5 6 7 8
Zaleca się dobór ortezy, 
która jest o 1cm dłuższa 

od stopy

DŁUGOŚĆ ORTEZY W CM 12,4 13,2 14 15 16 17,5 19 21
WYSOKOŚĆ CM OP1195 12,2 12,7 13,5 14,5 15,5 17 18,5 20,5
WYSOKOŚĆ CM OP1198 16,5 17,4 18,3 19,2 20,7 22,2 24 26

 ▍ Charakterystyka:
Dynamiczna orteza wykonana z elastycznego 
termoplastycznego materiału kompozytowego: 

 ▪  Wewnętrzna część przylega do 1/3 dalszej części 
podudzia oraz obejmuje część podeszwową stopy, 
podpierając łuk podłużny stopy i pozycjonując piętę.

 ▪Część zewnętrzna ortezy obejmuje część wewnętrzną 
oraz może maksymalnie sięgać do palców.

 ▪System zapinania taśm na velcro zapewnia odpowiednie 
dopasowanie ortezy, orteza zawiera dodatkowe wkładki 
wyściełające oraz stabilizujące taśmy velcro które 
zapewniają wysoki komfort użytkowania i stabilizację 
elementów względem siebie.

 ▪Orteza jet bardzo lekka, ogranicza zgięcie podeszwowe 
stopy, stabilizuje staw skokowy, podpiera łuk podłużny 
stopy, umożliwiając przez to zachowanie naturalnego 
sposobu chodzenia i obciążania poszczególnych części 
stopy, jest możliwym usunięcie velcro z górnej części 
ortezy w celu umożliwienia prawidłowej pracy stawu 
skokowego w zakresie zgięcia grzbietowego stopy.

 ▍ Zalecenia: 
 ▪Przeprost stawu kolanowego.
 ▪Zaburzenie chodu w różnych jego fazach.
 ▪Osłabienie zgięcia podeszwowego i/lub grzbietowego.
 ▪Nadmierne zgięcie podeszwowe palucha.
 ▪Chodzenie na palcach (patologiczne).
 ▪Niestabilności jako rezultat osłabionego lub 
wzmożonego napięcia mięśniowego.

 ▪Niedostateczna koordynacja lub balans. 
 ▍ Kolor:  Biały.

NFZ:
J.037.00 orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa 
sztucznego na goleń i stopę.
J.037.01 orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa 
sztucznego na goleń i stopę - dla dzieci.
H.028.00 - orteza obejmująca stopę i goleń lub ze 
strzemieniem (typu AFO).
H.028.01 - orteza obejmująca stopę i goleń lub ze 
strzemieniem (typu AFO) - dla dzieci.

Nr kat.:OP1195 (krótki)

Nr kat.:OP1198 (wysoki)

Nr kat.:OP1196D PRAWA Nr kat.:OP1196I LEWA

OKOŁOKOSTKOWA DYNAMICZNA A.F.O. DYNA-ORT®

ROZMIARY 1 2 3 4 5 6 7 8 Zaleca się dobór ortezy, 
która jest o 1cm dłuższa 

od stopyDŁUGOŚĆ ORTEZY W CM 12,4 13,2 14 15 16 17,5 19 21

 ▍ Charakterystyka:
Dynamiczna orteza wykonana z elastycznego 
termoplastycznego materiału kompozytowego:

 ▪Wewnętrzna część ortezy obejmuje kostki boczną i 
przyśrodkową oraz obejmuje część podeszwową stopy, 
podpierając łuk podłużny stopy i pozycjonuje piętę.

 ▪Część zewnętrzna ortezy obejmuje część wewnętrzną 
oraz może maksymalnie sięgać do palców. 

 ▪System zapinania taśm na velcro zapewnia 
odpowiednie dopasowanie ortezy, orteza zawiera 
dodatkowe wkładki wyściełające oraz stabilizujące 
taśmy velcro które zapewniają wysoki komfort 
użytkowania i stabilizację elementów względem siebie.

 ▪Orteza jet bardzo lekka, ogranicza zgięcie podeszwowe 
stopy, stabilizuje staw skokowy, podpiera łuk podłużny 
stopy, umożliwiając przez to zachowanie naturalnego 
sposobu chodzenia i obciążania poszczególnych części 
stopy, jest możliwym usunięcie velcro z górnej części 
ortezy w celu umożliwienia prawidłowej pracy stawu 

skokowego w zakresie zgięcia grzbietowego stopy.
 ▍ Zalecenia: 

 ▪Korekcja niewielkiej pronacji lub supinacji.
 ▪Niewielka niestabilność dolnego stawu 
podskokowego, jako efekt obniżonego napięcia 
mięśniowego.
 ▪Stopa płaska.
 ▪Niedostateczna koordynacja i balans.

 ▍ Kolor:  Biały.
NFZ:
J.037.00 orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa 
sztucznego na goleń i stopę.
J.037.01 orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa 
sztucznego na goleń i stopę - dla dzieci.
H.028.00 - orteza obejmująca stopę i goleń lub ze 
strzemieniem (typu AFO).
H.028.01 - orteza obejmująca stopę i goleń lub ze 
strzemieniem (typu AFO) - dla dzieci.

Nr kat.:OP1197D PRAWA Nr kat.:OP1197I LEWA

ZAWIASOWA DYNAMICZNA A.F.O. DYNA-ORT®

ROZMIARY 1 2 3 4 5 6 7 8 Zaleca się dobór ortezy, 
która jest o 1cm dłuższa 

od stopyDŁUGOŚĆ ORTEZY W CM 12,4 13,2 14 15 16 17,5 19 21

 ▍ Charakterystyka:
Dynamiczna orteza wykonana z elastycznego 
termoplastycznego materiału kompozytowego:

 ▪Wewnętrzna część ortezy obejmuje kostki boczną 
i przyśrodkową oraz obejmuje część podeszwową 
stopy, podpierając łuk podłużny stopy i pozycjonuje 
piętę.
 ▪Część zewnętrzna ortezy zintegrowana jest z częścią 
dolną połączeniem monocentrycznym.
 ▪Orteza posiada możliwość ograniczenia zgięcia 
podeszwowego stopy.
 ▪System zapinania taśm na velcro zapewnia 
odpowiednie dopasowanie ortezy, orteza zawiera 
dodatkowe wkładki wyściełające oraz stabilizujące 
taśmy velcro które zapewniają wysoki komfort 
użytkowania i stabilizację.
 ▪Orteza jet bardzo lekka, ogranicza zgięcie 
podeszwowe stopy, stabilizuje staw skokowy, 
podpiera łuk podłużny stopy, umożliwiając przez 
to zachowanie naturalnego sposobu chodzenia 

i obciążania poszczególnych części stopy, jest 
możliwym usunięcie velcro z górnej części ortezy 
w celu umożliwienia prawidłowej pracy stawu 
skokowego w zakresie zgięcia grzbietowego stopy.

 ▍ Zalecenia: 
 ▪Ograniczenie Zgięcia Podeszwowego Stopy.
 ▪Stabilizacja Stawu Skokowego.
 ▪Wsparcie Łuku Podłużnego Stopy.
 ▪Optymalizacja pracy stawów stopy podczas faz 
chodu. 

 ▍ Kolor:  Biały.
NFZ:
J.037.00 orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa 
sztucznego na goleń i stopę.
J.037.01 orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa 
sztucznego na goleń i stopę - dla dzieci.
H.028.00 - orteza obejmująca stopę i goleń lub ze 
strzemieniem (typu AFO).
H.028.01 - orteza obejmująca stopę i goleń lub ze 
strzemieniem (typu AFO) - dla dzieci.
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Nr kat.: OP1161

ORTEZA DO KOREKCJI SKOLIOZY KALLABIS 

ROZMIARY JEDEN ROZMIAR

OBWÓD MIN. CM MAX. CM

A 20 28

B 42 62

C 34 46

A

B
C

 ▍ Charakterystyka: 
Dziecięca orteza kręgosłupa wykonana jest z materiałów o strukturze 
plastra miodu oraz materiału typu velur a także zapięć na velcro 
umożliwiających regulację siły korekcji i przylegania ortezy. Pacjent 
po założeniu ortezy jest w stanie chodzić i siadać.
Dwa elementy korekcyjne znajdują się po tej samej stronie ciała 
jeden na poziomie barku, drugi na biodrze (w miejsce gdzie znajdują 
się góra i dół łuku skoliozy), połączone są z trzecim elementem 
znajdującym się po przeciwnej stronie ciała w okolicy talii (wywołuje 
kompresję na „szczyt” skoliozy) element ten powinien być 
umiejscowiony na szczycie garbu, powstałego na skutek skrzywienia 
kręgosłupa. 

 ▍ Zalecenia: 
 ▪Skolioza dziecięca.

 ▍ Kolor:  Szary.

Nr kat.: OP1170

UPRZĄŻ PAVLIKA 

ROZMIARY WIEK

1 noworodek

2 9-24 miesiąca

 ▍ Charakterystyka: 
Orteza dla dzieci do drugiego roku życia, taśmy oraz element 
opasujący tułów wykonane są z materiału typu velur botki 
wykonano z miękkiego termoplastycznego materiału, 
zapewniającego dokładne dopasowanie do stóp dziecka, taśmy 
obejmujące ramiona wykończone są miękkim materiałem by 
zminimalizować możliwość powstawania otarć, podrażnień 
skóry i ciała dziecka, część piersiowa może być dobrze 
dopasowana dzięki systemowi taśm oraz plastikowych zapięć, 
które umożliwiają szybkie i łatwe założenie po pierwotnym 
dopasowaniu ortezy.

 ▍ Zalecenia: 
 ▪Dysplazja stawów biodrowych.
 ▪Dysplastyczne, podwichnięte lub niestabilne podczas ruchu 
stawy biodrowe w pierwszym miesiącu życia.
 ▪Podwichnięcia.
 ▪ Jako element wspomagający ortopedyczną bądź chirurgiczną 
terapię stawów biodrowych.

 ▍ Kolor:  Szary.

Nr kat.: OP1172

DEROTACYJNA DYNAMICZNA ORTEZA KOŃCZYN DOLNYCH  

ROZMIARY A: OBWÓD 
BIODER

B: OBWÓD 
UDA

0 44-50 22-30

1 48-55 28-35

2 52-61 31-40

3 56-65 37-46

4 62-71 41-50

A

B

 ▍ Charakterystyka: 
Dynamiczna orteza derotacyjna kończyn dolnych składa się z 
pasa biodrowego oraz dwóch opasek udowych, które to elementy 
połączone są ze sobą za pomocą elastycznych taśm, które po 
połączeniu z powyższymi elementami będzą wywoływać efekt 
zwiększonej rotacji wewnętrznej i przywiedzenia lub rotacji 
zewnętrznej i odwiedzenia kończyn dolnych w stawach biodrowych 
- w zależności od sposobu zapięcia. Pas biodrowy oraz zapięcia 
udowe są wykonane z veluru i pokryte z zewnątrz taśmami 
velcro, wewnętrzna strona jest pokryta silikonowymi elementami 
antypoślizgowymi, które zapewniają bardzo dobre przyleganie do 
ciała i nieprzesuwanie się elementów na ciele Pacjenta, co zapewnia 
skuteczność korekcji.

 ▍ Zalecenia: 
 ▪Konieczność zastosowania korekcji we wzmożonej rotacji 
wewnętrznej lub zewnętrznej kończyn dolnych w przebiegu 
chorób neurologicznych.
 ▪Orteza zapewnia bardziej funkcjonalny chód i zbliżony do 
biomechanicznego wzorca sposób poruszania się na co dzień w 
w/w przypadkach.
 ▪Dysfunkcje chodu u pacjentów po udarach mózgowych.
 ▪Rozszczep kręgosłupa.
 ▪Wady rozwojowe powstałe w życiu płodowym.

 ▍ Kolor:  Zielony / szary.
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Nr kat.: OP1172-FUND

ELASTYCZNA OSŁONA TAŚM  
ROZMIARY  

OP1172-FUND
ROZMIARY 

 OP1172

1 0-1

2 2

3 3

4 4

 ▍ Charakterystyka:
Materiałowa osłona naciągana na taśmę.

 ▍ Zalecenia:
Aby zapobiegać możliwym podrażnieniom i otarciom.

 ▍ Kolor:  Szary.

Nr kat.: OP1173 Nr kat.: OP1174D PRAWA Nr kat.: OP1174I LEWA

TAŚMY DEROTACYJNE KOŃCZYN DOLNYCH POJEDYŃCZA TAŚMA DEROTACYJNA KOŃCZYNY DOLNEJ 
 ▍ Charakterystyka: 
Taśmy derotacyjne kończyn dolnych składają się z pasa tułowiowego oraz 
doczepianego do niego dwóch elastycznych taśm derotacyjnych, które po 
stronie przylegajacej do ciała, dla lepszego działania, posiadają silikonowe 
pola, które przylegając do skóry zapobiegają ślizganiu się taśm po nogach 
i wydatnie zwiększają efektywność działania. taśma zapewnia działanie od 
stopy poprzez podudzie, udo włącznie do stawu biodrowego, w kierunku 
który określimy poprzez odpowiedni kierunek owinięcia taśmy dookoła 
kończyny dolnej każdej z osobna jeśli to konieczne i miednicy, wpływa na 
lepsze odczuwanie dolnej partii ciała oraz umożliwia korekcję odczuwania 
ustawienia poszczególnych segmentów kończyn dolnych względem siebie.

 ▍ Kolor:  Szary.

 ▍ Charakterystyka:
Taśma derotacyjna, może być stosowana na kończynę dolną prawą i 
lewą, po stronie przylegającej do ciała znajdują się silikonowe pola, które 
zapewniają nieślizganie się taśmy na ciele oraz jej efektywne działanie; 
taśma zapewnia działanie od stopy poprzez podudzie, udo włącznie 
do stawu biodrowego, w kierunku który określimy poprzez odpowiedni 
kierunek owinięcia taśmy dookoła kończyny dolnej i miednicy, wpływa na 
lepsze odczuwanie dolnej partii ciała oraz umożliwia korekcję odczuwania 
ustawienia poszczególnych segmentów kończyny dolnej względem siebie.

 ▍ Kolor:  Szary.

 ▍ Zalecenia: 
 ▪W sytuacjach gdy kończyny dolne wykazują odstępstwa od przyjętej biomechanicznej normy ustawienia segmentów względem siebie oraz całości względem 
reszty ciała; właściwości ortezy pozwalają na codzienne jej stosowanie, zapewniając poprawę jakości chodu, czucia prioprioreceptywnego oraz pracy tkanek 
miękkich kończyn dolnych.
 ▪Schorzenia neurologiczne, rozszczep kręgosłupa, zaburzenia rozwoju w życiu płodowym powodujące nieprawidłowe ustawienie kończyn dolnych w pozycji 
stojącej i w ruchu, takie jak rotacja do wewnątrz, rotacja zewnętrzna kończyn/y.
 ▪Pacjenci z hipotonią mięśniową.
 ▪ Taśmy elastyczne dla modeli op1173 oraz op1174r/l są ukształtowane do korekcji rotacji wewnętrznej kończyn/y prawej i/lub lewej ; jeżeli jest konieczna 
korekcja rotacji zewnętrznej należy przełożyć taśmy prawą na lewą i lewą na prawą stronę.

ROZMIARY  
OP1173

A: OBWÓD 
BIODER

DŁUGOŚĆ 
TAŚMY CM

ADEKWATNOŚĆ 
ROZMIARU 

OP1172

0 44-50 120
0-1

1 48-55 120

2 52-61 142 2

3 56-65 164,5 3

4 62-71 187 4

A

ROZMIARY 
OP1174D / OP1174I

DŁUGOŚĆ 
TAŚMY CM

ADEKWATNOŚĆ 
ROZMIARU 

OP1172

1 120 0-1

2 142 2

3 164,5 3

4 187 4
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Nr kat.:OP11900 NEUTRALNE Nr kat.:OP11903 3 stopnie Nr kat.:OP11905 5 stopni

WKŁADKI DZIECIĘCE 
 ▍ Charakterystyka:
Wkładki zróżnicowane kolorystycznie CZERWONA - PRAWA oraz NIEBIESKA - LEWA ma na celu 
pomóc dziecku w odpowiednim umiejscowieniu w butach.

 ▪Uformowane anatomicznie, gotowe do użycia wkładki korytkowe sprzedawane parami.
 ▪Dostępne w ustawieniu neutralnym lub korekcyjnym 3 lub 5 stopniowym uniesieniu pięty po 
stronie wewnętrznej stopy.
 ▪Wkładki wykonane z eva materiału o wysokiej gęstości.
 ▪Klinicznie udowodnione działanie profilaktyczne oraz korekcyjne stopy płaskiej.
 ▪Możliwość modyfikacji wkładek.
 ▪ Łatwe do zmodyfikowania w celu uzyskania innego ustawienia stopy.
 ▪ Łatwo zastosować w obuwiu. 

 ▍ Zalecenia: 
 ▪NEUTRALNE  
Brak konieczności korekcji tylko dla profilaktyki i podparcia łuku podłużnego stóp.
 ▪3 stopnie  
Korekcja i średnie uniesienie pięty po stronie przyśrodkowej stopy.
 ▪5 stopni  
Umiarkowana - duża korekcja ustawienia pięty.

 ▍ Indications for use:
 ▪Płaskostopie.
 ▪Objawy posturalne.
 ▪Hypermobilność i/lub niedowłady więzadłowe.
 ▪Ból w okolicy łuku podłużnego stopy.
 ▪Bóle pięt.
 ▪Bóle kolan.
 ▪Bóle kręgosłupa.

ROZMIARY ROZMIAR OBUWIA

1 19-20

2 21-22

3 23-24

4 25-26

5 27-28

6 29-30

7 31-32

8 33-34

Inne produkty w roz-
miarach dla dzieci 

Nowość
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 Inne produkty w rozmiarach dla dzieci 

Nr kat.: J001 Nr kat.: J002 Nr kat.: J001A

GORSET JEVETTA WYSOKI/NISKI 

ROZMIARY OBWÓD MIEDNICY WYSOKOŚĆ 
GORSETU

1 60-75 39-46

Nr kat.: J003 Nr kat.: J004

GOSET JEVETT’A Z OPARCIEM NA SPOJENIU ŁONOWYM 

ROZMIARY OBWÓD MIEDNICY WYSOKOŚĆ 
GORSETU

1 60-75 39-46

NFZ:
M.057.01 gorset stabilizująco-unieruchamiający - dla dzieci

Nr kat.: EV-100

ORTEZA KRĘGOSŁUPA

ROZMIARY OBWÓD W CM

1 63-75

NFZ: 
M059.01 Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub 
fiszbinami - dla dziec.

Nr kat.: EV-101

ORTEZA KRĘGOSŁUPA

ROZMIARY OBWÓD W CM

1 63-75

NFZ: 
M059.01 Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub 
fiszbinami - dla dziec.

Nr kat.: LTG-305

ORTEZA KRĘGOSŁUPA LUMBITRON ELITE DUO

ROZMIARY OBWÓD W CM

1 63-75

NFZ: 
M059.01 Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub 
fiszbinami - dla dziec.

Nr kat.: LTG-285

ORTEZA KRĘGOSŁUPA LUMBITRON ELITE

ROZMIARY OBWÓD W CM

1 63-75

NFZ: 
M059.01 Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub 
fiszbinami - dla dziec.

Nr kat.: LT-300

ORTEZA LĘDŹWIOWA „FORTE”

ROZMIARY OBWÓD W CM

1 63-75

NFZ: 
M060.01 Orteza (sznurówka) lędwiowo-krzyżowa ze stalkami lub 
fiszbinami - dla dziec.

Nowość
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 Inne produkty w rozmiarach dla dzieci 

Nr kat.: IC-30

STABILIZATOR OBOJCZYKÓW

ROZMIARY

0 (dziecięcy)

Nr kat.: LT-280

ORTEZA LĘDŹWIOWA

ROZMIARY OBWÓD W CM

1 63-75

NFZ: 
M060.01 Orteza (sznurówka) lędwiowo-krzyżowa ze stalkami lub 
fiszbinami - dla dziec.

Nr kat.: LT-304

ORTEZA KRĘGOSŁUPA LUMBITRON STABILIZUJĄCY FORTE

ROZMIARY OBWÓD W CM

1 63-75

NFZ: 
M059.01 Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub 
fiszbinami - dla dziec.

Nr kat.: LT-310

ORTEZA KRĘGOSŁUPA

ROZMIARY OBWÓD W CM

1 63-75

NFZ: 
M059.01 Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub 
fiszbinami - dla dziec.

Nr kat.: LT-290

ORTEZA KRĘGOSŁUPA

ROZMIARY OBWÓD W CM

1 63-75

NFZ: 
M059.01 Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub 
fiszbinami - dla dziec.

Nr kat.: LT-320

ORTEZA LĘDŹWIOWO-PIERSIOWA

ROZMIARY OBWÓD W CM

1 63-75

 ▍ W chorobie Scheuermanna.

NFZ: 
M059.01 Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub 
fiszbinami - dla dzieci.

Nr kat.: LT-330

ORTEZA LĘDŹWIOWO-PIERSIOWA WZMOCNIONA

ROZMIARY OBWÓD W CM

1 63-75

 ▍ W chorobie Scheuermanna.

NFZ: 
M059.01 Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub 
fiszbinami - dla dzieci.

Nr kat.: EST-085

ORTEZA STAWU SKOKOWEGO

ROZMIARY ROZMIAR BUTA

1 <36

NFZ: 
J.037.00 - orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa 
sztucznego STAWU SKOKOWEGO.
J.037.01 - orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa 
sztucznego STAWU SKOKOWEGO - dla dzieci.

Nowość
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