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Funkcjonalna  
TERAPIA

Dla firmy Orliman kluczowym 
jest poszukiwanie rozwiązań 
wspomagających nowe trendy 
rehabilitacyjne. Różne studia 
wskazały, iż proces rehabilitacji 
jest znacznie szybszy i 
pozwala na zastosowanie 
wcześniejszej mobilizacji 
pacjenta gdy wspomagany 
jest ortotyką, co z kolei 
przekłada się na zadowolenie 
pacjenta z postępów. Ortezy 
zaprojektowano do zwiększenia 
statycznego i dynamicznego 
wsparcia oraz zmniejszenia 
prawdopodobieństwa 
odnowienia się urazu.

Efektywna  
KOMPRESJA

Wielokierunkowa kompresja zapobiega 
powstawaniu i rozwojowi obrzęków, obniża 
napięcie tkanek miękkich oraz powoduje 
stymulację proprioreceptywną. W ten sposób 
bardzo pozytywnie wpływa na poprawę 
funkcjonowania stawu oraz mięśni, a z drugiej 
strony wpływa na optymalizację krążenia, 
zapobiegając zastojom w okolicy obrzęków i 
także reguluje temperaturę ciała.

Pojęcia 
podstawowe

Ścięgno Włókno mięśnioweKość MyofibrylMięsień



Dynamiczna  
REHABILITACJA

Przedłużające się lub niechciane unieruchomienie prowadzi do 
funkcjonalnych ograniczeń a poprzez to zwiększa sztywność 
uszkodzonej tkanki/struktury. Thera Go został stworzony 
by zapewnić pacjentom szybszy i mniej uciążliwy powrót do 
sprawności po urazie. Oprócz zaplanowanej przez profesjonalistów 
terapii, Thera Go idealnie wspomaga pacjentów w ich codziennej 
aktywności i sporcie.

Estetyczne  
WZORNICTWO

Nowoczesne wzornictwo 
zostało zainspirowane 
strukturami anatomicznymi 
części ciała, na które produkty 
są zakładane, dzięki temu 
specyficzna budowa ortez 
daje użytkownikowi poczucie 
ochrony a jednocześnie 
naturalną swobodę ruchów.
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Wsparcie 
terapeutyczne

Delikatny, lekki 
i przyjemny 

materiał

Doskonała 
przepuszczalność

Wolny od 
latexu

WYGODNY I ODPORNY MATERIAŁ TEKSTYLNY

Materiał jest kombinacją 
elastycznych i nieelastycznych 
nici zastosowanych by 
umożliwić efektywną 
funkcjonalną rehabilitację.

Technologia 
Thera Go®

Wzmocnione krawędzie 
dla lepszej adaptacji 
anatomicznej a tym 
samym zwiększenie 

użyteczności i 
trwałości produktu.

Szwy na wewnętrznych 
krawędziach zostały 

zminimalizowane 
i umieszczone od 

wewnętrznej strony w celu 
zminimalizowania otarć skóry.

Silikonowe dodatki 
wewnątrz rękawa 

zapobiegające 
zsuwaniu się 

produktu podczas 
aktywności.

1 Elastomer wysokiej kompresji

2 

3 Miękkie wielowłókna
4  
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TECHNICZNE DETALE WSPIERAJĄCE REKONWALESCENCJ

Zastosowane wkładki 
wiskoelastyczne 
zapewniają mikromasaż 
podczas ruchu, 
gwarantujący redukcję 
obrzęków i siniaków.

Sztywne elementy 
ortez zapewniają 
właściwą 
stabilizację stawu 
oraz kontrolę 
funkcjonalną 
aktywności.

Taśmy dopinające 
zapewniają 
indywidualne 
dopasowanie siły 
zapięcia oraz pozwalają 
na adaptację w 
zależności od fazy 
rehabilitacji.

TGO484TGO487

TGO340

TGO350TGO350

TGO480 TGO490

5





Gama 
produktowa

KOŃCZYNA GÓRNA

Funkcjonalna orteza 
stawu barkowego

Funkcjonalny 
stabilizator łokcia z 
taśmą dociągową

Funkcjonalny 
stabilizator 

nadgarstka z taśmą 
dociągową

T T T

TGO330 TGO340 TGO350

Strona 16 Strona 18 Strona 20

KOŃCZYNA DOLNA
Funkcjonalny 

elastyczny 
stabilizator stawu 

kolanowego ze 
stalkami bocznymi

Funkcjonalny 
stabilizator stawu 

kolanowego z 
szynami bocznymi z 

regulacją kąta zgięcia

Funkcjonalna 
elastyczna orteza 

uda z taśmami 
dociągowymi

Funkcjonalna 
elastyczna orteza 

podudzia z taśmami 
dociągowymi

Funkcjonalna 
elastyczna orteza 
stawu skokowego 

z taśmami 
stabilizującymi

T T T T T

TGO480 TGO487 TGO481 TGO484 TGO490

Strona 8 Strona 10 Strona 12 Strona 13 Strona 14
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Funkcjonalny elastyczny stabilizator stawu 
kolanowego ze stalkami bocznymi

TG
O

480

 + Działanie
 · Stabilizacja stawu kolanowego, 
zabezpieczenie oraz 
kompresja.

 · Poprawa propriorecepcji.

 + Wskazania
 · Niestabilność rzepki.
 · Wysięki i obrzęki w przebiegu 
artozy i/lub stanów zapalnych 
stawu.

 · Fibromialgia.
 · Skręcenia i kontuzje.
 · Stany podrażnienia tkanek po 
operacjach lub pourazowo.

ROZMIARY | cm

1 A: 41-44
B: 31-34

2 A: 44-47
B: 34-37

3 A: 47-50
B: 37-40

4 A: 50-53
B: 40-43

5 A: 53-56
B: 43-46

31
cm

Długość 
ortezy

BB
Uniwersalny 

na prawą 
i lewą 

kończynę

14
cm

12
cm

A

B



DELIKATNY, LEKKI 
I PRZYJEMNY 
MATERIAŁ

WIELOFUNKCYJNA 
KOMPRESJA

DOSKONAŁA 
PRZEPUSZCZALNOŚĆ

WSPARCIE 
TERAPEUTYCZNE

Wiskoelastyczny pierścień 
okołorzepkowy, z 
wzmocnioną częścią na 
piszczel oraz redukującą 
napięcie więzadła rzepki.
Zapewnia kontrolę okolicy 
rzepki oraz przynosi ulgę w bólu 
poprzez mikromasaż, przyśpiesza 
redukcję obrzęku podczas 
ruchów w stawie.

Spiralne stalki dla 
lepszej bocznej 
stabilizacji stawu. 
Ponadto zapobiega 
zwijaniu się materiału 
rękawa ortezy.
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Funkcjonalny stabilizator stawu kolanowego 
z szynami bocznymi z regulacją kąta zgięcia

TG
O

487

 + Działanie
 · Stabilizacja stawu kolanowego.
 · Poprawa propriorecepcji.

 + Wskazania
 · Niestabilność rzepki i/lub boczno-
przyśrodkowa stawu.

 · Uszkodzenia łąkotek.
 · Wysięki i obrzęki w przebiegu artozy 
i/lub stanów zapalnych stawu.

 · Fibromialgia.
 · Skręcenia i kontuzje.
 · Stany podrażnienia tkanek po 
operacjach lub pourazowo.

ROZMIARY | cm

1 A: 39-42
B: 29-32

2 A: 42-45
B: 32-35

3 A: 45-48
B: 35-38

4 A: 48-51
B: 38-41

5 A: 51-54
B: 41-44

31
cm

Długość 
ortezy

14
cm

12
cm

A

B

J.038.00 orteza stawu kolanowego z ruchomym 
stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia.
J.038.01 orteza stawu kolanowego z ruchomym 
stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia dla dzieci.

BB
Uniwersalny 

na prawą 
i lewą 

kończynę



DELIKATNY, LEKKI 
I PRZYJEMNY 
MATERIAŁ

WIELOFUNKCYJNA 
KOMPRESJA

DOSKONAŁA 
PRZEPUSZCZALNOŚĆ

WSPARCIE 
TERAPEUTYCZNE

Wiskoelastyczny pierścień 
okołorzepkowy, ze 
wzmocnioną częścią na 
piszczel oraz redukującą 
napięcie więzadła rzepki.
Zapewnia kontrolę okolicy rzepki 
oraz przynosi ulgę w bólu poprzez 
mikromasaż, przyśpiesza redukcję 
obrzęku podczas ruchów w stawie.

Stabilizator zawiera szynę 
policentryczną zapewniającą 
płynność ruchu i stabilność 
boczno-przyśrodkową, 
zapobiega również 
przeprostowi, a ponadto 
pozwala na ograniczenie 
zgięcia w kątach zgięcia  
30, 60 lub 90 stopni.

EWOLUCYJNA

STABILIZACJA 
3 stopnie stabilizacji

Łatwe do usunięcia 
sztywne taśmy dociągowe, 
których działanie zapewnia 
zastosowanie właściwej 
kompresji i przylegania szyn.
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Funkcjonalna elastyczna orteza 
uda z taśmami dociągowymi

TG
O

481

 + Działanie
 · Wsparcie i stabilizacja mięśni 
uda.

 · Obrzęk tkanek głębokich i 
powierzchownych na skutek 
urazu.

 · Poprawa propriorecepcji.

 + Wskazania
 · Napięcie mięśni, kontuzje.
 · Rozerwanie lub zerwanie 
włókien mięśniowych.

 · Podrażnienia pourazowe.

ROZMIARY | cm

1 40-44

2 44-48

3 48-52

4 52-57

5 57-62

25
cm

Długość 
ortezy

Obwód uda

DELIKATNY, LEKKI 
I PRZYJEMNY 
MATERIAŁ

DOSKONAŁA 
PRZEPUSZCZALNOŚĆ

WIELOFUNKCYJNA 
KOMPRESJA

WSPARCIE 
TERAPEUTYCZNE

Zawiera łatwe do 
mocowania taśmy 
elastyczne, które 
zapewniają indywidualne 
dopasowanie siły 
kompresji, stymulującej 
krążenie krwi, a co 
najważniejsze redukcję 
dolegliwości bólowych w 
okolicy urazu..

EWOLUCYJNA

STABILIZACJA 
2 stopnie stabilizacji

BB
Uniwersalny 

na prawą 
i lewą 

kończynę



Funkcjonalna elastyczna orteza 
podudzia z taśmami dociągowymi

TG
O

484

 + Działanie
 · Wsparcie i stabilizacja mięśni 
podudzia.

 · Obrzęk tkanek głębokich i 
powierzchownych na skutek 
urazu.

 · Poprawa propriorecepcji.

 + Wskazania
 · Napięcie mięśni, kontuzje.
 · Rozerwanie lub zerwanie 
włókien mięśniowych.

 · Podrażnienia pourazowe.

ROZMIARY | cm

1 27-29

2 29-32

3 32-36

4 36-40

5 40-45

25
cm

Długość 
ortezy

Obwód podudzia

Zawiera łatwe do 
usunięcia taśmy 
elastyczne, które 
zapewniają indywidualne 
dopasowanie siły 
kompresji, stymulującej 
krążenie krwi a co 
najważniejsze redukcję 
dolegliwości bólowych w 
okolicy urazu.

EWOLUCYJNA

STABILIZACJA 
2 stopnie stabilizacji

DELIKATNY, LEKKI 
I PRZYJEMNY 
MATERIAŁ

DOSKONAŁA 
PRZEPUSZCZALNOŚĆ

WIELOFUNKCYJNA 
KOMPRESJA

WSPARCIE 
TERAPEUTYCZNEBB

Uniwersalny 
na prawą 
i lewą 
kończynę
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Funkcjonalna elastyczna orteza stawu 
skokowego z taśmami stabilizującymi

TG
O

490

 + Działanie
 · Stabilizacja stawu, wsparcie i 
kompresja.

 · Poprawa propriorecepcji.

 + Wskazania
 · Skręcenia i kontuzje.
 · Fibromialgia.
 · Wysięki i obrzęki w przebiegu artozy 
i/lub stanów zapalnych stawu.

 · Podrażnienia pourazowe lub 
pooperacyjne.

ROZMIARY | cm

1 19-21

2 21-23

3 23-25

4 25-27

5 27-29

16
cm

Wysokość 

2 cm powyżej kostek

BB
Uniwersalny 

na prawą 
i lewą 

kończynę
J.036.00 orteza stabilizująca staw skokowy.
J.036.01 orteza stabilizująca staw skokowy dla dzieci.



DELIKATNY, LEKKI 
I PRZYJEMNY 
MATERIAŁ

WIELOFUNKCYJNA 
KOMPRESJA

DOSKONAŁA 
PRZEPUSZCZALNOŚĆ

WSPARCIE 
TERAPEUTYCZNE

Orteza wyposażona jest 
w dwie taśmy o różnym 
stopniu elastyczności, 
zapinane w systemie 
ósemkowym.
Sztywna taśma zapewnia 
większą stabilizację i 
bezpieczeństwo, elastyczna 
wspomaga kontrolę ruchomości 
stawu podczas aktywności.

Wzmocnione krawędzie 
dla lepszej adaptacji 
anatomicznej a tym samym 
zwiększenia użyteczności i 
trwałości produktu.

Dwie (wewnętrzna i 
zewnętrzna) wkładki 
wiskoelastyczne dla 
redystrybucji kompresji 
oraz mikromasażu,
umożliwiają oddziaływanie 
na tkanki miękkie w celu 
zredukowania obrzęku 
oraz zmniejszenia odczynu 
zapalnego okolicy stawu, 
podczas aktywności.

EWOLUCYJNA

STABILIZACJA 
3 stopnie stabilizacji

Elastyczna taśma 
dociągowa

Sztywna taśma 
dociągowa
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Funkcjonalna orteza stawu 
barkowego

TG
O

330

 + Działanie
 · Stabilizacja stawu barkowego, 
zabezpieczenie i kompresja.

 · Odpowiednio założona orteza zapewnia 
efekt elewacji kończyny górnej i 
odciążenia struktur stawu barkowego.

 · Poprawa propriorecepcji.

 + Wskazania
 · Wzmożone napięcie, kontuzje.
 · Rozerwanie lub zerwanie włókien 
mięśniowych.

 · Skręcenia, podwichnięcia.
 · Fibromialgia.
 · Zmiany zwyrodnieniowe.
 · Podrażnienia pooperacyjne, pourazowe.

ROZMIARY | cm

1 22-26

2 26-31

3 31-37

4 37-44

5 44-51

35
cm

Długość 
ortezy

Obwód ramienia

BB
Uniwersalny 

na prawą 
i lewą 

kończynę

L.051.00 orteza na ramię i bark (z wyłączeniem 
temblaków i ortez typu “Desault”).
L.051.01 orteza na ramię i bark (z wyłączeniem 
temblaków i ortez typu “Desault”) dla dzieci.



DELIKATNY, LEKKI 
I PRZYJEMNY 
MATERIAŁ

WIELOFUNKCYJNA 
KOMPRESJA

DOSKONAŁA 
PRZEPUSZCZALNOŚĆ

WSPARCIE 
TERAPEUTYCZNE

Podwójnie regulowana 
taśma stabilizująca 
pozwala na regulację siły 
i łatwości zapięcia, 
ponadto zapewnia bardzo 
duży komfort użytkowania.

Orteza zawiera 2 skrzyżowane 
taśmy stabilizujące w celu 
kontroli, pozycjonowania 
głowy kości ramiennej w 
panewce.

Wzmocnione krawędzie 
dla lepszej adaptacji 
anatomicznej a tym samym 
zwiększenia użyteczności i 
trwałości produktu.
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Funkcjonalny stabilizator łokcia 
z taśmą dociągową

TG
O

340

 + Działanie
 · Kompresja tkanek okolicy stawu 
łokciowego.

 · Zabezpieczenie propriorecepcji.

 + Wskazania
 · Zapalenie przyczepów mięśniowych 
okolicy nadkłykcia bocznego/
przyśrodkowego kości ramiennej.

 · Skręcenia i kontuzje.
 · Wysięki i obrzęki w przebiegu artozy i/lub 
stanów zapalnych stawu.

 · Podrażnienia pooperacyjne i pourazowe.

ROZMIARY | cm

1 21-23

2 23-25

3 25-27

4 27-29

5 29-31

21
cm

Długość

Obwód łokcia

BB
Uniwersalny 
na prawą 
i lewą 
kończynę

L.050.00 orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez.
L.050.01 orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez 
dla dzieci.



DELIKATNY, LEKKI 
I PRZYJEMNY 
MATERIAŁ

WIELOFUNKCYJNA 
KOMPRESJA

DOSKONAŁA 
PRZEPUSZCZALNOŚĆ

WSPARCIE 
TERAPEUTYCZNE

Półsztywna taśma dociągowa 
w celu indywidualnego i 
stopniowego dopasowania.

Redukcja szwów 
poprawiająca 
wygode i nie 
powodująca otarć.

Orteza zawiera dwie wkładki 
wiskoelastyczne zapewniające 
dystrybucję nacisku,
umożliwiają zastosowanie pożądanej 
siły nacisku i dzięki temu uzyskać 
efekt mikromasażu.
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Funkcjonalny stabilizator 
nadgarstka z taśmą dociągową

TG
O

350

 + Działanie
 · Stabilizacja nadgarstka, 
zabespieczenie oraz kompresja.

 · Poprawa priopriorecepcji.

 + Wskazania
 · Zespół cieśni nadgarstka.
 · Wysięki i obrzęki w przebiegu artozy 
i/lub stanów zapalnych stawu.

 · Fibromialgia.
 · Skręcenia i kontuzje.
 · Podrażnienia pooperacyjne i 
pourazowe.

ROZMIARY | cm

1 14-15

2 15-16

3 16-17

4 17-19

5 19-21

17
cm

Długość

Obwód nadgarstka

BB
Uniwersalny 
na prawą 
i lewą 
kończynę

L.048.00 orteza na rękę i przedramię.
L.048.01 orteza na rękę i przedramię - dla dzieci.



DELIKATNY, LEKKI 
I PRZYJEMNY 
MATERIAŁ

WIELOFUNKCYJNA 
KOMPRESJA

DOSKONAŁA 
PRZEPUSZCZALNOŚĆ

WSPARCIE 
TERAPEUTYCZNE

Półsztywna taśma 
dociągowa w celu 
indywidualnego 
i stopniowego 
dopasowania.

Plastyczna szyna 
aluminiowa, wyciągana,
zapewnia właściwe 
podparcie i stabilizację 
nadgarstka.

EWOLUCYJNA

STABILIZACJA 
3 stopnie stabilizacji

Redukcja szwów 
poprawiająca 
wygode i nie 
powodująca otarć.

21



Gama produktowa

TGO481 TGO484 TGO480 TGO487

Funkcjonalna elastyczna 
orteza uda z taśmami 

dociągowymi

Funkcjonalna elastyczna 
orteza podudzia z 

taśmami dociągowymi

Funkcjonalny elastyczny 
stabilizator stawu kolanowego 

ze stalkami bocznymi

Funkcjonalny stabilizator stawu 
kolanowego z szynami bocznymi 

z regulacją kąta zgięcia

T T T T
ROZMIARY | cm

1 40-44

2 44-48

3 48-52

4 52-57

5 57-62

ROZMIARY | cm

1 27-29

2 29-32

3 32-36

4 36-40

5 40-45

ROZMIARY | cm

1 A: 41-44
B: 31-34

2 A: 44-47
B: 34-37

3 A: 47-50
B: 37-40

4 A: 50-53
B: 40-43

5 A: 53-56
B: 43-46

ROZMIARY | cm

1 A: 39-42
B: 29-32

2 A: 42-45
B: 32-35

3 A: 47-50
B: 37-40

4 A: 48-51
B: 38-41

5 A: 51-54
B: 41-44

STABILIZACJA 
EWOLUCYJNA

STABILIZACJA 
EWOLUCYJNA

STABILIZACJA 
EWOLUCYJNA



TGO490 TGO330 TGO340 TGO350

Funkcjonalna elastyczna 
orteza stawu skokowego z 

taśmami stabilizującymi

Funkcjonalna  
orteza stawu  
barkowego

Funkcjonalny  
stabilizator łokcia z 
taśmą dociągową

Funkcjonalny  
stabilizator nadgarstka 

z taśmą dociągową

T T T T
ROZMIARY | cm

1 19-21

2 21-23

3 23-25

4 25-27

5 27-29

ROZMIARY | cm

1 22-26

2 26-31

3 31-37

4 37-44

5 44-51

ROZMIARY | cm

1 21-23

2 23-25

3 25-27

4 27-29

5 29-31

ROZMIARY | cm

1 14-15

2 15-16

3 16-17

4 17-19

5 19-21

STABILIZACJA 
EWOLUCYJNA

STABILIZACJA 
EWOLUCYJNA
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Ref.: EXP-THG

Ekspozytor 
produktowy

150 x 40 cm

PACKAGING 

Elementy 
edukacyjne na 
opakowaniach 
produktów

Materiały marketingowe

Ref.: CAT#TGOPL

Katalog 
Thera Go®

26 x 21 cm
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