KIEDY I DLACZEGO UŻYWAMY FUNKCJONALNYCH APARATÓW
DONJOY Z 4-PUNKTOWYM SYSTEMEM PODPARCIA?
DonJoy jest największym na świecie producentem sprzętu ortopedycznego. Od ponad 30 lat, jest wyznacznikiem i punktem odniesienia w dziedzinie niezawodności oraz jakości, a także niekwestionowanym liderem
wprowadzania najnowszych rozwiązań technologicznych. Produkty firmy DonJoy przyczyniają się do poprawy
skuteczności leczenia w szpitalach i klinikach na całym świecie, a rozwiązania w dziedzinie medycyny sportowej stanowią przykład najbardziej efektywnych innowacji zarówno dla lekarzy jak i pacjentów.
Międzynarodowa jakość marki DonJoy znajduje swoje potwierdzenie w ponad 80 krajach, w których stale
rośnie liczba zadowolonych klientów. Rozległa sieć dystrybucji obejmuje wszystkie najważniejsze światowe
rynki wsparte profesjonalnymi szkoleniami, które poprzedzają sprzedaż produktów i usług.
Swoje uznanie firma DonJoy zawdzięcza innowacyjności oraz solidnej technologii zapewniającej profesjonalną
ochronę i leczenie urazów stawu kolanowego. Ortezy te, zyskały szczególne uznanie w środowisku sportowym, wspierając zawodników na najważniejszych turniejach i zawodach na świecie. Są niezawodnym środkiem w walce z bólem minimalizując również ryzyko odnowienia się przebytej kontuzji. DonJoy specjalnie w
tym celu stworzył ortezy funkcjonalne dla wszystkich rodzajów sportów kontaktowych i możliwych urazów.

•
•
•

proﬁlaktycznie – aby zapobiec dalszym urazom stawu po przebytej rehabilitacji,
w celu stabilizacji niestabilnego stawu kolanowego,
po operacji - aby chronić regenerujące się tkanki miękkie.

W licznych badaniach wykazano, że podczas rehabilitacji odbywającej się po zabiegu rekonstrukcji
wiązadła ACL, zbytnie obciążenie może uszkodzić przeszczep. Jak wykazują badania, spowodowane
jest to tym, iż w niedługim czasie po zabiegu siła przeszczepu ulega obniżeniu i jest on najbardziej
podatny na uszkodzenia w okresie 6-12 tygodni po operacji. Butler i wspólnicy w 1989 roku zauważyli,
że wytrzymałość przeszczepu BTB ( Bone - Patellar Tendon – Bone) po 7 tygodniach spada do 16%
wartości własnego ACL. Obserwacje te pokazują na jak duże ryzyko wystawiony jest przeszczep,
szczególnie w okresie jego minimalnej wytrzymałości i dlaczego należy go chronić.
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Ostanie obserwacje nad efektami rehabilitacji w przypadku niestabilności stawu kolanowego
wzmacniają tezę iż przeszczep może ulec przeciążeniu w czasie remodelowania.
Badaniu poddano dwie grupy pacjentów, tak zwaną grupę szybszą i wolniejszą. Obie te grupy poddano
tym samym ćwiczeniom, a różnicę stanowił czas wprowadzania ćwiczeń i ich intensywność. Grupa
„wolna” wykonywała ćwiczenia, które wywoływały duże napięcie ACL kilka tygodni później niż grupa
„szybsza”.
Badania przeprowadzone na tych grupach po 2 latach pokazały, iż uczestników grupy „szybkiej”
cechowała znacznie większa „wiotkość” stawu kolanowego niż w grupie wolniejszej (2.9+/-0.6 vs
1.4+/-0.6mm mierzone urządzeniem KT 1000)
Taka wartość „wiotkości” stawu kolanowego może spowodować zarówno niestabilność stawu,
zwiększoną podatność na zużycie, co potencjalnie predysponuje do kolejnych urazów stawu kolanowego, a w późniejszym okresie do rozwoju osteoporozy (Beynnon et al. 2002).
Reasumując, zbytnie obciążenie ACL może prowadzić do uszkodzenia przeszczepu, ale jednocześnie
więzadło wzmacnia się przy umiarkowanych obciążeniach (napięciach), a proces gojenia
i wkomponowania się w tkankę kostną przebiega sprawniej.
Wszystkie te niebezpieczeństwa związane z niestabilnością stawu kolanowego, zbyt wczesną i
zbyt intensywną rehabilitacją zabezpieczają nam funkcjonalne aparaty DJO z 4-punktowym
systemem podparcia. Skuteczność tego typu aparatów jest niezaprzeczalna. Chronią one staw
przed uszkodzeniem podczas aktywności sportowej, a przed operacją minimalizują ryzyko
dodatkowych uszkodzeń. Po operacji otrzymujemy zabezpieczenie przeszczepu. W trakcie rehabilitacji system pozwala na bardziej intensywne leczenie chroniąc wiązadło wraz z osłabionym
miejscem jego wszczepienia.
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Dzięki systemowi 4-punktowego podparcia (na zdjęciu zaznaczony cyframi) oraz konfiguracji
pasków, siła przednia działająca na piszczel zapobiega przemieszczaniu ortezy w kierunku przodu (na
zdjęciu wskazane strzałką).
4 punktowy system podparcia :
• znacząco redukuje napięcie ACL
• zapewnia ciągłe i dynamiczne obciążenie

Dociążenie piszczeli

PRZEDNIO-BOCZNA NIESTABILINOŚĆ

Jak 4 punktowe aparaty chronią
uszkodzone wiązadło ACL?

KOMPONENT
ROTACYJNY

Zerwanie
ACL

Pacjenci z uszkodzonym wiązadłem
ACL wykazują przednioboczną niestabilność kolana, co powoduje trudne
do skontrolowania „uciekanie” kolana.

#2
#4

ACL

Odpowiednia stabilizacja jest zapewniona przez ortezy Donjoy.
Stanowią one najbardziej skuteczną
ochroną przed przemieszczaniem się
piszczeli w kierunku przodu.
Obrazek ukazuje przerwane ACL i siłę
działającą na niestabilność przednioboczną kolana.

#3

ANT.

#1

LAT.

PCL

POST.

PRZEDNI
KOMPONENT

Technologia zegarów FOURCEPOINTTM
W fazie ostatnich 30⁰ wyprostu kolana, kiedy więzadła są blisko maksymalnej granicy rozciągnięcia,
istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo zerwania ACL (zarówno pierwotne jak i wtórne). Firma DJO
opracowała zegar FourcePoint, który chroni ACL w tej „najbardziej ryzykownej fazie”. DonJoy FourcePoin
wykorzystuje mechanizm sprężynowy charakteryzujący się stopniowo zwiększającym się oporem
podczas wyprostu stawu kolanowego. Opór włącza sie w pozycji minimum 25⁰ wyprostu kolana
(w zależności od tego jaki ogranicznik wyprostu jest wmontowany w zegarze). Zegar posiada 3 poziomy
oporu z opcją wyłączenia w razie potrzeby.

Punkt stabilizacji #1
Kość piszczelowa jest podtrzymywana poprzez dolną część ramy umieszczoną na tylnej stronie łydki.
Punkt stabilizacji #2
Kość udowa jest ustabilizowana przez górną część ramy umieszczoną na przedniej stronie uda.
Punkt stabilizacji #3
Pasek idący na tylnej stronie uda popycha kość udową do przodu.

Opór ten pełni trzy ważne funkcje:
• skraca czas jaki staw spędza w pozycji pełnego wyprostu oraz w "najbardziej ryzykownej pozycji”,
• zwiększa obciążenie tylne wywierane przez ortezę na kość piszczelową, aby zapobiec jej przedniemu
przesunięciu,
• eliminuje szok wyprostny występujący u pacjenta, gdy zastosowany jest standardowy ogranicznik
wyprostu 10 stopni.

Faza wyprostu

Faza zgięcia

Punkt stabilizacji #4
Pasek umieszczony w przedniej stronie piszczeli zapewnia aktywne i stałe obciążenie, które zapobiega
przedniemu przesunięciu piszczeli, a zarazem przesuwając ją nieco do tyłu powoduje zmniejszenie
napięcia ACL.
Należy zwrócić tutaj szczególną uwagę na termin: zmniejsza, a co za tym idzie, nie redukuje całkowicie
napięcia, co wiąże się z korzystnym wpływem małych napięć na gojące się wiązadło.
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Zegary i ramy DEFIANCETM

Kolorystyka ortez DonJoy - Defiance® III / Defiance®
Kolory Matowe

Kolory Metalik

Grafiki

(dodatkowo płatne)

Dwa kolory

(kombinacja dwóch dowolnych
kolorów matowych)

RAMY
STANDARDOWA

OBNIŻONA (SWOOPING)

Black

White

Green

Red

Metallic
Black

Metallic
White

Blue

Orange

Purple

Pink

Metallic
Navy

Metallic Metallic
Orange Dark Blue

Yellow

Tan

Light
Blue

Metallic
Green

Metallic
Red

Tiger
Red

Butterfly

Stars &
Stripes
Flat

Metallic
Pink

Tiger
Orange

Snake

Stars &
Stripes
Metallic

ZEGARY

STANDARD

DROP LOCK

FORCE POINT

OA

Metallic Metallic
Bright Blue Purple

Metallic
Gold

Metallic
Silver

Defiance® III / Defiance® - Urządzenie pomiarowe CCMI Mark III
CCMI MARK III

Mechanizm policentryczny
stosowany przy niestabilnościach złożonych ACL
PCL, LCL, MCL, dostosowany do naturalnej
motoryki stawu

Uszkodzenia mięśnia
czworogłowego (objawy
deficytu siły mięśnia),
zespół post-polio, potrzeba
zabezpieczenia pozycji
stojącej.
Orteza nie posiada klocków zgięcia i wyprostu.
Jest to system sprężynowy automatycznie
blokujący staw kolanowy
w momencie osiągnięcia
przez pacjenta pełnego
wyprostu.

Mechanizm oporujący
dla ACL.
Redukuje szok związany
z wyprostem kolana.
Opór zwiększa się
stopniowo wraz z
wyprostem (pełny opis
powyżej).
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Mechanizm odciążający.
Zawias wieloosiowy
razem z teleskopowymi
poduszkami kłykciowymi
pozwala pacjentowi
zapewnić dodatkowe
odciążenie od 1 do 7
stopni.

Custom Contour Measuring Instrument (CCMI) jest używany do wykonywania
dokładnych pomiarów potrzebnych do dopasowania ortez Defiance. Urządzenie
uwzględnia czternaście anatomicznych punktów odniesienia, w tym kontury i
obwód uda oraz łydki, a także szerokość kolana czy stopień koślawości i szpotowatości.
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Camouflage

Leopard
Blue

Combination of
any 2 FLAT colors
only

LEGEND™

APARATY I ORTEZY STAWU KOLANOWEGO

Stabilizator zwykle zalecany pacjentom z brakiem odpowiedniej
stabilizacji stawu kolanowego lub, którzy przeszli operację po jego urazie.

DEFIANCE® III / DEFIANCE®

Cechy i zalety

DonJoy Defiance to najbardziej zaawansowany technologicznie
aparat stabilizujący staw kolanowy. Zapewnia najwyższy stopień
stabilizacji oparty o system 4 – punktowego podparcia.
Szereg dostępnych opcji umożliwia najbardziej optymalne
zestawienie komponentów dostosowanych do indywidualnych
potrzeb pacjenta.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wskazania
•
ciężka lub umiarkowana niestabilność ACL, PCL, MCL i LCL,
•
osteoartroza,
•
profilaktyka w sportach wyczynowych, kontaktowych i wodnych.
Cechy i zalety
•
opatentowany 4 – punktowy system podparcia,
•
dostępne wersje: ACL, PCL i CI,
•
możliwość zastosowania obniżonej ramy dla zwiększenia
przestrzeni i dwustronnego użycia,
•
dodatkowa możliwość stosowania obrotowych zapięć pasków
w celu anatomicznego dopasowania,
•
paski zapobiegające przesuwaniu się ortezy i podkładki pod
wyrostki kłykciowe,
•
możliwość stosowania zegaru standardowego lub FourcePoint,
•
wyjątkowo lekka konstrukcja o niskim proﬁlu – 500 gram,
•
możliwość zastosowania wersji skróconej i mieszanej,
•
numeracja pasków zapięcia ułatwia użytkowanie,
•
dostępna wersja wzmocniona włóknem węglowym przeznaczona
do sportów kontaktowych,
•
orteza dostępna w szerokiej gamie kolorów,
•
dożywotnia gwarancja na ramę i zegar.
Każda orteza Deﬁance jest przygotowywana na specjalne zamówienie:
Zaleca się, aby pomiary pacjenta uzyskać za pomocą urządzenia
CCMI Mark III.

Wskazania
•
umiarkowana i ciężka niestabilność ACL, PCL, MCL, LCL
•
korekcja przykurczu zgięciowego
•
proﬁlaktyka i ochrona stawu kolanowego podczas uprawiania
sportów, również kontaktowych i wodnych

Dostępne dwie wersje, na prawą lub lewą kończynę:
•
Standard – zegar standard Hinged (ACL, PCL, LCL, MCL),
•
SE 4 PT z zegarem standard Hinged ( ACL, PCL, LCL, MCL) - bez
ograniczników kąta zgięcia i wyprostu oraz kłykciowych
podkładek powietrznych.

opatentowany system 4 punktów podparcia
niskoproﬁlowa konstrukcja z aluminium
wypełnione powietrzem poduszki kłykciowe zapewniające
wygodę i komfortowe dopasowanie
wygodny i prosty system zapinania ortezy z numerowanymi
paskami
blokady kąta zgięcia na poziomie: 45°, 60°, 75° i 90°
blokady kąta wyprostu na poziomie: 0°, 10°, 20°, 30° i 40°
roczna gwarancja na ramę i zegary
orteza w kolorze: ciemny graﬁt
rama zabezpieczona krotonem umożliwia stosowanie ortezy
również w wodzie
Rozmiar

Obwód uda 15 cm powyżej środka rzepki

XS

33 - 39 cm

S

39 - 47 cm

M

47 -53 cm

L

53 - 60 cm

XL

60 - 67 cm

XXL

67 - 75 cm

XXXL

75 - 82,5 cm

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9130.17

100% Dysfunkcja stała

Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy

800 zł

9150.25

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy

800 zł

Dopłata Pacjenta

4-TITUDE™
Wskazania
•
•
•
Rozmiar

Obwód uda

Obwód łydki

Minimalny

31.8 cm

26 cm

Maksymalny

97 cm

66.5 cm

umiarkowane i ciężkie niestabilności po uszkodzeniu ACL, PCL,
MCL, LCL
orteza przeznaczona dla osób aktywnych, prowadzących
siedzący tryb życia oraz młodzieży
zastosowanie proﬁlaktyczne

Cechy i zalety
•
opatentowany system 4 punktów podparcia
•
system zapobiegający przesuwaniu się ortezy
•
dostępne wersje: ACL, PCL I CI
•
niskoproﬁlowa, lekka konstrukcja – 500 gram
•
możliwość stosowania mankietu pod ortezą
•
zawiera klocki blokujące kąt zgięcia i wyprostu
•
roczna gwarancja na ramę i zegar
•
blokady kąta zgięcia na poziomie: 45°, 60°, 75° i 90°
•
blokady kąta wyprostu na poziomie: 0°, 10°, 20°, 30° i 40°
Obwód uda 15 cm powyżej środka rzepki

XS

33 - 39 cm

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9130.17

100% Dysfunkcja stała

Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy

800 zł

S

39 - 47 cm

9150.25

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy

800 zł

M

47 -53 cm

L

53 - 60 cm

XL

60 - 67 cm

XXL

67 - 75 cm

XXXL

75 - 82,5 cm

Swiveling Strap Tabs

Swooping Thigh

High Femoral Strap®
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Dopłata Pacjenta

Rozmiar

Dostępne dwie wersje, na prawą lub lewą kończynę:
•
Standardowa z zegarem Hinged ( ACL, PCL, LCL, MCL),
•
Short (krótsza) z zegarem Hinged ( ACL, PCL, LCL, MCL).
Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9130.17

100% Dysfunkcja stała

Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy

800 zł

9150.25

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy

800 zł
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Dopłata Pacjenta

ARMOR FOURCEPOINT™

ACL EVERYDAY™

Nowa orteza Armor FourcePoint łączy w sobie wysoką jakość
aluminiowej ramy (6061 T6), oraz niski profil zegaru FourcePoint z
ochronną warstwą stalową od strony zewnętrznej. Połączenie z
opatentowanym 4-punktowym systemem podparcia stwarza
jedną z najmocniejszych, klinicznie udowodnioną, ochronę ACL.

Wskazania
•
Umiarkowana lub ciężka niestabilność ACL, PCL, MCL i LCL

Wskazania
•
łagodna i umiarkowana niestabilnoś ACL, MCL i LCL
•
komfortowa stabilizacja stawu kolanowego podczas codziennych
czynności i sportów bezkontaktowych

Cechy i zalety
•
•
•
•
•
•

Dostępne dwie wersje, na prawą lub lewą kończynę:
•
standard z zegarem Furce Point
•
short z zegarem Furce Point
•
standard z zegarem Standard Hinged
•
short z zegarem standard Hinged

opatentowany system 4-punktowego podparcia
wyjątkowo mocna rama wykonana z aluminium 6061 T6
mającego swe zastosowanie w lotnictwie
wsparcie zapobiegające przesuwaniu się ortezy
wewnętrzne montowane paski
blokady kąta zgięcia na poziomie: 45°, 60°, 75° i 90°
blokady kąta wyprostu na poziomie: 0°, 10°, 20˚, 30˚ i 40˚

Rozmiar

Obwód uda 15 cm powyżej środka rzepki

XS

33 - 39 cm

S

39 - 47 cm

M

47 -53 cm

L

53 - 60 cm

XL

60 - 67 cm

XXL

67 - 75 cm

XXXL

75 - 82,5 cm

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9130.17

100% Dysfunkcja stała

Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy

800 zł

9150.25

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy

800 zł

Dopłata Pacjenta

Cechy i zalety
•
•
•
•

gwarancja najwyższego komfortu
wyjątkowo lekka konstrukcja – 426g
2 mm grubości aluminiowej ramy
na prawą lub lewą kończynę
Rozmiar

Obwód uda 15 cm powyżej środka rzepki

XS

33 - 39 cm

S

39 - 47 cm

M

47 -53 cm

L

53 - 60 cm

XL

60 - 67 cm

XXL

67 - 75 cm

XXXL

75 - 82,5 cm

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9130.17

100% Dysfunkcja stała

Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy

800 zł

9150.25

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy

800 zł

Dopłata Pacjenta

DRYTEX PLAYMAKER®
Wskazania

FULL FORCE™

•
Wskazania
•

Cechy i zalety

umiarkowana lub ciężka niestabilność ACL, MCL i LCL

•
•

Cechy i zalety
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dostępne dwie wersje, na prawą lub lewą kończynę:
•
standardowa z zegarem FourcePoint (tylko dla ACL)
•
krótka z zegarem FourcePoint (tylko dla ACL)

system 4-punktowego podparcia i opatentowany zegar
FourcePoint
optymalna, klinicznie udowodniona ochrona ACL
aluminiowa rama minimalizuje masę ortezy
niski proﬁl ortezy zapewnie komfortowe użytkowanie
obrotowe paski
w komplecie wewnętrzny mankiet pod ortezę
wykończenia z włókna węglowego
blokady kąta zgięcia na poziomie: 45°, 60°, 75° i 90°
blokady kąta wyprostu na poziomie: 0°, 10°, 20°, 30° i 40°
Rozmiar

Obwód uda 15 cm powyżej środka rzepki

XS

33 - 39 cm

S

39 - 47 cm

M

47 -53 cm

L

53 - 60 cm

XL

60 - 67 cm

XXL

67 - 75 cm

XXXL

75 - 82,5 cm

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9130.17

100% Dysfunkcja stała

Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy

800 zł

9150.25

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy

800 zł
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Dopłata Pacjenta

łagodne niestabilności ACL, MCL i LCL

•
•
•

Dostępne dwie wersje, na prawą lub lewą kończynę:
•
otwarta
•
zamknięta

wykonana z Drytexu
materiał przepuszczający powietrze gwarantuje komfort
użytkowania, hipoalergiczny
policentryczny zegar z poduszkami kłykciowymi
na życzenie dostępne klocki blokady zgięcia (45 °, 60 °, 75 ° i
90 °) i wyprostu (10 °, 20 °, 30 ° i 40 °)
wygodne podkolanowe wycięcie

Rozmiar

Obwód uda 15 cm powyżej środka rzepki

XS

33 - 39 cm

S

39 - 47 cm

M

47 -53 cm

L

53 - 60 cm

XL

60 - 67 cm

XXL

67 - 75 cm

XXXL

75 - 82,5 cm

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9130.14

100% Dysfunkcja stała

Aparat na goleń i udo szynowo-opaskowy

650 zł

9150.19

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza na goleń i udo szynowo-opaskowa

650 zł

9150.18

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza stawu kolanowego z regulatorem ustawienia zgięcia

400 zł

9150.17

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza stawu kolanowego stabilizująca z szynami

250 zł
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Dopłata Pacjenta

OA EVERYDAY™

APARATY I ORTEZY OA

Wskazania
•
łagodne i umiarkowane choroby zwyrodnieniowe stawów
•
koślawość lub szpotowatość kolan
•
stosowany przy urazach i więzadeł i niestabilności stawu
kolanowego

OA ADJUSTER™
Wskazania

Funkcje i zalety

•
•
•

•

•

koślawość lub szpotowatość kolan
niestabilność wiązadeł stawu kolanowego
umiarkowane i ciężkie jednoprzedziałowe stany zwyrodnieniowe stawów
rehabilitacja pooperacyjna

•
•
•
•

możliwość korekcji o 20° w celu odciążenia chorych przedziałów stawu kolanowego
opatentowany 4- punktowy system podparcia stabilizujący
wiązadła
wewnętrzna rama z ukośnym proﬁlem
blokady kąta zgięcia na poziomie: 45°, 60°, 75° i 90°
blokady kąta wyprostu na poziomie: 0°, 10°, 20°, 30° i 40°

Dostępne dwie wersje, na prawą lub lewą kończynę:
•
boczna – Lateral
•
przyśrodkowa – Medial

Cechy i zalety
•
piankowe, dopasowujące się podkładki kłykciowe zapewniają
korekcję do 6°
•
regulacja kąta zgięcia i wyprostu
•
lekka, aluminiowa rama o długości 30cm
•
wygodne paski i zamszowa wyściółka gwarantują najwyższy
komfort użytkowania

Rozmiar

Obwód uda 15 cm powyżej środka rzepki

Rozmiar

Obwód uda 15 cm powyżej środka rzepki

XS

33 - 39 cm

XS

33 - 39 cm

S

39 - 47 cm

S

39 - 47 cm

M

47 -53 cm

M

47 -53 cm

L

53 - 60 cm

L

53 - 60 cm

XL

60 - 67 cm

XL

60 - 67 cm

XXL

67 - 75 cm

XXL

67 - 75 cm

XXXL

75 - 82,5 cm

XXXL

75 - 82,5 cm

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9130.17

100% Dysfunkcja stała

Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy

800 zł

9150.25

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy

800 zł

9150.22

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza redresująca staw kolanowy

1050 zł

Dostępne dwie wersje, na prawą lub lewą kończynę:
•
boczna – Lateral
•
przyśrodkowa – Medial

Dopłata Pacjenta
Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9130.17

100% Dysfunkcja stała

Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy

800 zł

9150.25

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy

800 zł

9150.22

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza redresująca staw kolanowy

1050 zł

Dopłata Pacjenta

OA ASSIST™

OA LITE™
Wskazania
•
•

łagodne i umiarkowane jednoprzedziałowe stany zwyrodnieniowe stawu kolanowego
stosowany przy urazach wiązadeł i niestabilności stawu

Wskazania
•
•
•

Cechy i zalety
•
•
•
•
•
•

Dostępne dwie wersje, na prawą lub lewą kończynę:
•
boczna – Lateral
•
przyśrodkowa – Medial

nowoczesny zegar 3DF (3rd Degree of Freedom)
możliwość automatycznej rotacji o 11° pomiędzy udem a
podudziem w stosunku do normalnej pozycji
podkładki kłykciowe zapewniają korekcję do 6°
możliwość regulacji kata zgięcia i wyprostu
hipoalergiczne paski i podkładki z dodatkiem silikonu zapewniają komfortowe użytkowanie
lekka aluminiowa konstrukcja (450 - 480g)

łagodne jednoprzedziałowe stany zwyrodnieniowe stawu
kolanowego
stany zapalne stawu kolanowego łagodnego stopnia
koślawość lub szpotowatość kolan

Cechy i zalety
•
•
•

oddychająca tkanina Breath-O-Prene zapewnia komfort
użytkowania nie podrażniając skóry
skutecznie eliminuje wilgoć poprzez zastosowanie lekkiej
mikrosiatki
piankowe poduszki kłykciowe (2, 3 i 5 mm) dopasowują się do
anatomicznych kształtów

Rozmiar

Obwód uda 15 cm powyżej środka rzepki

Rozmiar

Obwód uda 15 cm powyżej środka rzepki

XS

33 - 39 cm

XS

33 - 39 cm

S

39 - 47 cm

S

39 - 47 cm

M

47 -53 cm

M

47 -53 cm

L

53 - 60 cm

L

53 - 60 cm

XL

60 - 67 cm

XL

60 - 67 cm

XXL

67 - 75 cm

XXL

67 - 75 cm

XXXL

75 - 82,5 cm

XXXL

75 - 82,5 cm

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9130.17

100% Dysfunkcja stała

Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy

9150.25

70% Dysfunkcja czasowa

9150.22

70% Dysfunkcja czasowa

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

800 zł

9130.17

100% Dysfunkcja stała

Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy

800 zł

Orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy

800 zł

9150.25

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy

800 zł

Orteza redresująca staw kolanowy

1050 zł

9150.22

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza redresująca staw kolanowy

1050 zł
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Dopłata Pacjenta

Dostępne dwie wersje, na prawą lub lewą kończynę:
•
boczna – Lateral
•
przyśrodkowa – Medial

12

Dopłata Pacjenta

ROM HIP

ORTEZY POOPERACYJNE
TROM™ ADVANCE
Wskazania
•
•
•
•

zalecany po operacjach więzadeł ACL, PCL, LCL, MCL
w rehabilitacji po operacji łąkotki, rzepki i chrząstki
przy złamaniach kości udowej
korekcja przykurczu zgięciowego kolana

Funkcje i zalety
•
•
•
•
•
•
•

mechanizm Tele-Fit umożliwiający niezależne dopasowywanie taśm i pasków
regulacja teleskopowa w zakresie 45,5 do 58,5 cm
system Quick-Lock zapewnia regulację kąta ruchu pomiędzy
-10° a 90°
zwolnienie blokady następuje za pomocą jednego przycisku
małe, wygodne dla użytkownika zegary
oddychający materiał
uniwersalny na prawą i lewą kończynę

Wskazania
•
kontrola zgięcia i wyprostu stawu biodrowego
•
stabilizacja stawu biodrowego
Cechy i zalety
•
umożliwia odwodzenie o 15°
•
zegar z regulacją co 10°
•
uniwersalny na prawą i lewą kończynę
•
może być używany dwustronnie
•
możliwość użytkowania wraz z inną ortezą pooperacyjną

Dostępne dwie wersje:
•
standardowa o maksymalnej długości 66 cm
•
długa w zakresie od 66 do 81 cm

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9130.14

100% Dysfunkcja stała

Aparat na goleń i udo szynowo - opaskowy

650 zł

9150.19

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza na goleń i udo szynowo - opaskowa

650 zł

Dopłata Pacjenta

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9130.22

100% Dysfunkcja stała

Aparat unieruchamiający staw biodrowy
szynowo - opaskowy z tworzywa sztucznego

370 zł

Dopłata Pacjenta

TRI-PANEL KNEE IMMOBILIZER

TROM™ ADJUSTER
Wskazania
•

Rehabilitacja po operacji łąkotki i chrząstki stawu kolanowego

Cechy i zalety
•
•
•
•
•

nowoczesny zegar z technologią Oﬀ-loading
mechanizm Tele-Fit umożliwiający niezależne dopasowywanie taśm i pasków
regulacja teleskopowa od 45 do 60 cm
możliwość stosowania wraz z okładami lub opatrunkami
dostępny na prawą lub lewą kończynę

Wskazania
•
•
•
•

unieruchomienie po urazach i operacjach stawu kolanowego
artroskopia
zwichnięcie i częściowe przemieszczenie rzepki
urazy mięśni i naciągnięcie ścięgien

Cechy i zalety

Dostępne dwie wersje, na prawą lub lewą kończynę:
•
standardowa o maksymalnej długości 66 cm
•
długa w zakresie od 66 do 81 cm

•
•
•
•
•

ławy w użyciu
trwała, 3 – częściowa konstrukcja
aluminiowe stalki w każdym panelu
komfortowe, dokładne dopasowywanie się do kończyny
uniwersalny na prawą i lewą kończynę

Dostępne wersje (długość):
•
40 cm
•
50 cm
•
60 cm
Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9130.14

100% Dysfunkcja stała

Aparat na goleń i udo szynowo - opaskowy

9150.19

70% Dysfunkcja czasowa

9150.22

70% Dysfunkcja czasowa

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

650 zł

9130.17

100% Dysfunkcja stała

Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy

800 zł

Orteza na goleń i udo szynowo - opaskowa

650 zł

9150.25

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy

800 zł

Orteza redresująca staw kolanowy

1050 zł

9150.22

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza redresująca staw kolanowy

1050 zł
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Dopłata Pacjenta

14

Dopłata Pacjenta

ORTEZY WSPOMAGAJĄCE RZEPKĘ

ORTEZY STOPOWO - GOLENIOWE

TRU-PULL® LITE

MAXTRAX® ROM AIR

Wskazania

Cechy i zalety

Wskazania

Cechy i zalety

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

urazy stawu kolanowego: łagodne, umiarkowane i ostre
zwichnięcia i przemieszczenia rzepki.
poruszanie się rzepki po nieprawidłowym torze
stany zapalne ścięgien rzepki
niwelowanie bólu podczas chodzenia.

•
•
•
•
•
•
•

podwójna pelota wraz z systemem pasków wymusza
prawidłowy tor ruchu rzepki podczas zginania i
prostowania stawu kolanowego
rozwidlone paski oddziaływają na rzepkę eliminując ból
system wymuszający prawidłowy tor ruchu rzepki
tylko 21,5 cm długości
oddychająca, odprowadzająca wilgoć tkanina
hipoalergiczny
półelastyczne szyny nylonowe zapewniające stabilność
dostępny na prawą lub lewą kończynę
Rozmiar

Obwód uda 15 cm powyżej środka rzepki

XS

33 - 39 cm

S

39 - 47 cm

M

47 -53 cm

L

53 - 60 cm

XL

60 - 67 cm

XXL

67 - 75 cm

XXXL

75 - 82,5 cm

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9159.23

100% Dysfunkcja stała

Orteza rzepki stabilizująca

9150.17

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza stawu kolanowego stablizująca z szynami

Dopłata Pacjenta

•
•

doleczanie złamań w obrębie podudzia.
stabilne pęknięcia w obrębie piszczeli
stany zapalne kości
doleczanie po rekonstrukcji ścięgna Achillesa ( tylko
wersja długa)
operacje haluksa
urazy stopy i kostki

•
•
•
•
•
•

zegar regulujący kąty zgięcia podeszwowego (od 45°) i
grzbietowego (do 30°) co 7,5°
pneumatyczna technologia gwarantująca doskonałe
dopasowanie, komfort i stabilizację
możliwość krzyżowych lub równoległych zapięć
absorbowanie wstrząsów
skracane szyny boczne
bezszwowa konstrukcja
uniwersalny na prawą lub lewą kończynę
Rozmiar

Numer buta

XS

< 34

S

34 - 37,5

M

38 - 43,5

L

44 - 46,5

XL

> 47

Dostępne wersje:
•
standardowa
•
krótka
Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

100 zł

9130.10

100% Dysfunkcja stała

Aparat tulejkowy na podudzie

500 zł

250 zł

9150.08

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza stopowo - goleniowa

500 zł

HINGED TRU-PULL® ADVANCED SYSTEM

Dopłata Pacjenta

MAXTRAX DIABETIC WALKER™
Wskazania

Wskazania
•
•
•
•

•
•
•

urazy stawu kolanowego, ostre, umiarkowane i łagodne
zwichnięcia i przemieszczenia
stany zapalne ścięgien rzepki
niwelowanie bólu podczas ruchu
stabilizacja stawu kolanowego

Cechy i zalety
•
•
•
•
•
•
•

Cechy i zalety
•
•
•
•

szyny boczne do stabilizacji i zabezpieczenia przed przeprostem
szeroki pas z tworzywa utrzymuje rzepkę w prawidłowym
ustawieniu i wywołuje stały nacisk na rzepkę w kierunku
przyśrodkowym.
oddychający i odprowadzający wilgoć materiał
dostępny na prawą i lewą kończynę

Rozmiar

Obwód uda 15 cm powyżej środka rzepki

XS

33 - 39 cm

S

39 - 47 cm

M

47 -53 cm

L

53 - 60 cm

XL

60 - 67 cm

XXL

67 - 75 cm

XXXL

75 - 82,5 cm

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9159.23

100% Dysfunkcja stała

Orteza rzepki stabilizująca

100 zł

9150.17

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza stawu kolanowego stablizująca z szynami

250 zł

15

Dopłata Pacjenta

stopa cukrzycowa
owrzodzenie kostki, palucha lub pięty
w działaniu przeciwobrzękowym

technologia Impax skutecznie minimalizuje owrzodzenia
łagodzi stany bólowe
gwarancja stabilizacji i komfortowego użytkowania
wykorzystuje piankę Plastazote
miękka podeszwa absorbująca wstrząsy
bezszwowa konstrukcja
uniwersalny na prawą lub lewą kończynę

Rozmiar

Numer buta

XS

< 34

S

34 - 37,5

M

38 - 43,5

L

44 - 46,5

XL

> 47

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9130.10

100% Dysfunkcja stała

Aparat tulejkowy na podudzie

500 zł

9150.08

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza stopowo - goleniowa

500 zł

16

Dopłata Pacjenta

ORTEZY STAWU SKOKOWEGO

APARATY I ORTEZY STAWU ŁOKCIOWEGO I BARKU

VELOCITY™

S.C.O.I.
Wskazania

Wskazania
•
•
•
•

•
•
•

skręcenia, zwichnięcia, złamania w obrębie kostki
proﬁlaktyka
przewlekła niestabilność
stabilizacja i leczenie czynnościowe urazów stawu
skokowego

Cechy i zalety
•
•
•
•

Cechy i zalety
•
•
•

Velocity MS

•
•

wsparcie przy operacjach stożka rotatorów
zwichnięcia głowy kości ramienia
procedury Bankarta

zapobiega nieprawidłowym ruchom pronacji i supinacji
nie ogranicza ruchów grzbietowych i podeszwowych
technologia R3 (Rapid-Rigid-Ratcheted – Szybki-Sztywny-Samoblokujący)
idealny do stosowania w obuwiu sportowym
najwyższy poziom kontroli, dopasowania i stabilizacji

•
•

odwiedzenie i przywidzenie ramienia w zakresie 30° 150°
zawias pozwalający określić zakres ruchu w łokciu
wyposażony w zegar łokciowy
kompletny zestaw, nie wymaga dodatkowych komponentów
rozmiar uniwersalny
pasuje na prawą i lewą kończynę

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9140.24

100% Dysfunkcja stała

Aparat odwodzący kończyne górną
z zawieszeniem szelkowym

1100 zł

9160.22

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza odwodzaca kończynę górną
z zawieszniem szelkowym

1100 zł

Dopłata Pacjenta

SHOULDER STABILIZER
Wskazania
•
•
•

Velocity ES

unieruchomienie barku
stabilizacja po urazach i zabiegach
kontrola zakresu ruchu

Cechy i zalety
•
•
•
•
•

Dostępne wersje:
•
Velocity ES – mocna stabilizacja
•
Velocity MS – umiarkowana stabilizacja

Rozmiar

Numer buta

S

< 42

M

42 - 46

L

> 46

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9130.11

100% Dysfunkcja stała

Tutor unieruchamiający stopę i staw skokowy

350 zł

9150.13

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza unieruchamiająca stopę i staw skokowy

350 zł
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Dopłata Pacjenta

kontrola odwodzenia i zewnętrznego obrotu
możliwość dostosowania zakresu ruchu
nie zawiera lateksu
możliwość stosowania pod ubraniem
dostępny na prawą i lewą stronę
Rozmiar

Szerokość klatki piersiowej pod pachami

XXS

23 - 25 cm

XS

25 - 28 cm

S

28 - 30 cm

M

30 - 33 cm

L

33 - 36 cm

XL

36 - 38 cm

XXL

38 - 41 cm

XXXL

41 - 43 cm

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9140.23

100% Dysfunkcja stała

Aparat na ramie i bark ze stawem barkowym lub bez

600 zł

9160.21

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza na ramię i bark ze stawem barkowym lub bez

600 zł

9140.24

100% Dysfunkcja stała

Aparat odwodzący kończyne górną z zawieszeniem szelkowym

1100 zł

9160.22

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza odwodzaca kończynę górną z zawieszniem szelkowym

1100 zł
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Dopłata Pacjenta

ULTRASLING® III
Wskazania
•
•
•
•
•

ROM ELBOW DELUXE

leczenie pooperacyjne stożka rotatorów
rehabilitacja po złamaniu kości ramiennej
procedury Bankarta
zwichnięcia i podwichnięcia
wsparcie po urazach tkanek miękkich

Wskazania
•
•
•

Cechy i zalety
•
•
•
•
•
•
•

ULTRASLING® III AB

zapobiega rotacji
poduszka odwodząca - 10°
zapewnia odpowiednie unieruchomienie
piankowa poduszka gwarantuje komfort użytkowania
oddychająca i odprowadzająca wilgoć tkanina
piłeczka rehabilitacyjna
uniwersalny na prawą i lewą kończynę

unieruchomienie i ustalenie zakresu ruchu
przykurcze stawu łokciowego
alternatywa wielokrotnego unieruchamiania gipsem

Cechy i zalety
•
•
•
•
•

możliwość regulacji kąta zgięcia i wyprostu co 30°
zapobiega supinacji i pronacji
obustronne zegary
możliwość odłączenia uchwytu na dłoń
uniwersalny na prawą i lewą kończynę

Wskazania
•
•
•
•
•

Rozmiar

Obwód ramienia

S

20 - 29 cm

Cechy i zalety

M

29 - 37 cm

•
•
•

L

37 - 48 cm

•
•
•
•
•

ULTRASLING® III ER

leczenie pooperacyjne stożka rotatorów
rehabilitacja po złamaniu kości ramiennej
procedury Bankarta
zwichnięcia i podwichnięcia
wsparcie po urazach tkanek miękkich
zapobiega rotacji
duże komfortowe poduszki odwodzące 45° lub 60°
zapewnia odpowiednie unieruchomienie zależne od
potrzeb
piankowa poduszka gwarantuje komfort użytkowania
oddychająca i odprowadzająca wilgoć tkanina
otwarty przedni panel zachęcający do ćwiczeń
piłeczka rehabilitacyjna
uniwersalny na prawą i lewą kończynę

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9140.06

100% Dysfunkcja stała

Aparat redresujący staw łokciowy

800 zł

9160.05

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza redresująca staw łokciowy

800 zł

ELBOW GUARD

Wskazania
•
•
•
•
•

leczenie pooperacyjne stożka rotatorów
rehabilitacja po złamaniu kości ramiennej
procedury Bankarta
zwichnięcia i podwichnięcia
wsparcie po urazach tkanek miękkich

Wskazania
•
•

Cechy i zalety
•
•
•
•
•
•
•
•

stabilizacja w przypadku lekkich i umiarkowanych urazów
bocznych i przyśrodkowych stawu łokciowego
ochrona stawu np. przy sportach kontaktowych

Cechy i zalety

zapobiega rotacji
zapewnia odpowiednie unieruchomienie zależne od potrzeb
dodatkowe podkładki zwiększające zewnętrzną rotację o 15°
piankowa poduszka gwarantuje komfort użytkowania
dodatkowe paski utrzymują aparat w odpowiedniej pozycji
oddychająca i odprowadzająca wilgoć tkanina
otwarty przedni panel zachęcający do ćwiczeń
piłeczka rehabilitacyjna

•
•
•
•

*

obustronne zegary z regulacją kąta zgięcia i wyprostu
wygodne w użyciu paski rzepowe
zapięcie w „X” gwarantuje komfortowe dopasowanie
uniwersalny na prawą i lewą kończynę

Rozmiar

Obwód ramienia

S

25,5 - 29 cm

Rozmiar

Długość od łokcia do nadgarstka

S

< 28 cm

M

29 - 33 cm

M

28 -33 cm

L

33 - 37 cm

L

33 - 38 cm

XL

37 - 40,5 cm

XL

> 38 cm

XXL

40,5 - 44,5 cm

XXXL

44,5 - 48 cm

Dopłata Pacjenta

*

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9140.23

100% Dysfunkcja stała

Aparat na ramie i bark ze stawem barkowym lub bez

600 zł

9160.21

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza na ramię i bark ze stawem barkowym lub bez

600 zł

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9140.24

100% Dysfunkcja stała

Aparat odwodzący kończynę górną z zawieszeniem szelkowym

1100 zł

9130.10

100% Dysfunkcja stała

Tutor łokciowy

280 zł

9160.22

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza odwodząca kończynę górną z zawieszeniem szelkowym

1100 zł

9150.08

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza łokciowa

280 zł

* dot. wszystkich modeli
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Dopłata Pacjenta
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Dopłata Pacjenta

APARATY I ORTEZY NADGARSTKA

FUNKCJONALNE ORTEZY NADGARSTKA

RESPIFORM WRIST

CXT i SXT
Wskazania

Wskazania

FlexiForm nadgarstek

•

FlexiForm nadgarstek
•
przed- i pooperacyjne unieruchomienie ręki i nadgarstka
•
skręcenia i złamania nadgarstka
RespiForm nadgarstek i kciuk
•
przed- i pooperacyjne unieruchomienie
•
skręcenia, urazy stawów i więzadeł nadgarstka i kciuka
•
skręcenia śródręczno-paliczkowe, zapalenie stawów, choroby
zwyrodnieniowe

CXT

Cechy i zalety
•
•

SXT

•
•
•
•

Cechy i zalety
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rehabilitacja pourazowa i pooperacyjna

nowa tkanina
wnętrze wyściełane oddychającą wkładką z siateczką dla
maksymalnej wygody pacjenta.
zewnętrzna część pokryta okrywą włókienną/welurem dla
łatwości stosowania i optymalnego uchwytu.
nowy elastyczny materiał „ﬂexy” dostosowuje się ściśle do
anatomii pacjenta i sprawia, że orteza ma mniejszą objętość
aluminiowe podpory dla oparcia i unieruchomienia
regulowana aluminiowa podpora grzbietowa dla skutecznego
oparcia i unieruchomienia stawu
regulowana aluminiowa podpora dłoniowa może być
kształtowana, by dopasować ją do anatomii pacjenta
półsztywna zamknięta podpora na zewnętrznej krawędzi
kciuka dla zapewnienia odwodzenia (model nadgarstek i kciuk)
łatwość stosowania
podparcie w kształcie goździka

•

pierwszy na świecie funkcjonalny stabilizator nadgarstka
z opatentowanym systemem zawiasów
możliwość blokady pionowego ruchu nadgarstka na
poziomie 60 °, 40 °, 20 °, 0 °
opcjonalna możliwość ruchu poziomego nadgarstka
specjalna konstrukcja pozwala dogodnie pracować
dłonią
oddychający materiał zapewnia wygodę
przewiewna konstrukcja gwarantująca komfort
całodniowego użytkowania
zmywalny, wodoodporny

40°

60°

20°
0°

RespiForm - nadgarstek z objęciem kciuka

Dostępne wersje na prawą lub lewą kończynę :
•
CXT – wykonany z cienkiego włókna węglowego Kevlar
•
SXT – wykonany z wysokiej jakości materiału kompozytowego
Dostępne dwie wersje, na prawą lub lewą kończynę:
•
określony model lewy lub prawy
•
dostępny w 5 rozmiarach
•
długość ortezy: 26 cm (10 v)

Rozmiar

Obwód nadgarstka

Rozmiar

Szerokość nadgarstka

XS

< 14 cm

XS

< 5 cm

S

14 - 16 cm

S

5 - 6 cm

M

16 - 19 cm

M

6 - 6,5 cm

L

19 - 21 cm

L

6,5 - 7,5 cm

XL

> 21 cm

XL

7,5 - 8 cm

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

9140.18

100% Dysfunkcja stała

Tutor nadgarstka

9160.15

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza nadgarstka
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Stabilizator dostępny w trzech opcjach:
•
Lacer – polecany w przypadku bardzo długiej rehabilitacji
•
Sport – wersja z wyjmowaną wewnętrzną stalką
usztywniającą w celu zwiększenia mobilności
•
Speed – najniższy proﬁl, cechuje się szybkim zakładaniem

Dopłata Pacjenta

Kod środka

Refundacja

Wyszczególnienie

Limit

150 zł

9140.18

100% Dysfunkcja stała

Tutor nadgarstka

150 zł

150 zł

9160.15

70% Dysfunkcja czasowa

Orteza nadgarstka

150 zł
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