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Ορθοπεδική είναι η ιατρική ειδικότητα, που εστιάζει στην πρόληψη 
και αντιµετώπιση ανωµαλιών και παθήσεων του σκελετού, των µυών, 
συνδετικών ιστών και άλλων υποστηρικτικών διαρθρώσεων του 
ανθρώπινου σώµατος (π.χ. χόνδροι, σύνδεσµοι). Το πολύπλοκο 
αυτό σύστηµα είναι αυτό που επιτρέπει σε ένα άτοµο να κινείται, να 
εργάζεται και να είναι δραστήριο.

Το εβδοµήντα τοις εκατό των νοσηρών καταστάσεων στα νεαρά, 
δραστήρια άτοµα αφορά στο µυοσκελετικό σύστηµα. Όσο αυξάνεται 
η ηλικία ενός ατόµου, η πιθανότητα να εµφανισθεί η πάθηση της 
αρθρίτιδας - εξασθένιση των αρθρώσεων - αυξάνεται.

Όµως η αρθρίτιδα όπως και άλλα προβλήµατα των αρθρώσεων δεν 
αφορούν µόνο τους ηλικιωµένους. Τραυµατισµοί κατά την άθληση και 
οστεοαρθρίτιδα, προκαλούν πόνους και δυσκολίες κίνησης για αθλητές 
και άτοµα που είναι ιδιαίτερα δραστήρια.

Τα προϊόντα Stirixis® προσφέρουν την ιδανική υποστήριξη στην 
αντιµετώπιση παθήσεων των ποδιών, του αστράγαλου, της µέσης και 
της πλάτης, των επιπλοκών στα γόνατα και στους ώµους, του αγκώνα, 
των χεριών και της σπονδυλικής στήλης, επιτρέποντας στον ασθενή 
να ανακτήσει τον δραστήριο τρόπο ζωής του.



Aυχένας / Χέρι / Καρπός / Σπασουάρ

Κοιλία / Μέση / Κηλεπίδεσµοι

Γόνατο / Αστράγαλος

04-09
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12-15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Αυχενικό κολάρο (μαλακό)

Αυχενικό κολάρο από αφρώδες υλικό, με βαμβακερή επένδυση, ύψους 11 εκ. Στερεώνεται 
με Velcro. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ενδείκνυται για 
αυχεναλγίες, Αυχενικό Σύνδρομο, Ραιβόκρανο.

050007-050011

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περίμετρος λαιμού (εκ.)

S / 050007

30-34

Μ / 050008

34-38

L / 050009

38-42

XL / 050010

42-46

XXL / 050011

46-50

Φάκελος ανάρτησης χειρός

Φάκελος ανάρτησης χειρός από βαμβακερό ύφασμα και ιμάντα για ρύθμιση ύψους, μαξιλαράκι 
στον ώμο για περισσότερη άνεση και πρόσθετη στήριξη του αντίχειρα με ιμάντα. Ενδείκνυται 
σε περιπτώσεις, όπου το χέρι πρέπει να παραμείνει ακίνητο σε κλίση 90o μοιρών (απλή 
εξάρθρωση ώμου, μετεγχειρητική χρήση). 

050024-050027

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Μήκος αγκώνα ως αντίχειρα (εκ.)

S / 050024

26-33

Μ / 050025

33-40

L / 050026

40-48

XL / 050027

48-55

Αορτήρας ανάρτησης χειρός (μονός)

Αορτήρας ανάρτησης χειρός μονός, με μαξιλαράκια στον αυχένα και στον καρπό. Δυνατότητα 
ρύθμισης ύψους. Επιτυγχάνει σταθεροποίηση βραχιονίου, αντιβραχίου. Ενδείκνυται για 
ακινητοποίηση /ανάρτηση άνω άκρων, κατάγματα, επικονδυλίτιδα.

050287

ΜΕΓΕΘΟΣ: Ένα μέγεθος / 050287
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Αορτήρας ανάρτησης χειρός (διπλός)

Αορτήρας ανάρτησης χειρός από επενδεδυμένο αφρώδες υλικό, με δυνατότητα ρύθμισης 
ύψους. Επιτυγχάνει σταθεροποίηση βραχιονίου, αντιβραχίου. Ενδείκνυται για ακινητοποίηση 
/ ανάρτηση άνω άκρων, κατάγματα, επικονδυλίτιδα.

050034

ΜΕΓΕΘΟΣ: Ένα μέγεθος / 050034

Αυχενικό κολάρο (μαλακό)

Αυχενικό κολάρο από αφρώδες υλικό, με βαμβακερή επένδυση, ύψους 9 εκ. Στερεώνεται 
με Velcro. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ενδείκνυται για 
αυχεναλγίες, Αυχενικό Σύνδρομο, Ραιβόκρανο.

050626-050630

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περίμετρος λαιμού (εκ.)

S / 050626

30-34

Μ / 050627

34-38

L / 050628

38-42

XL / 050629

42-46

XXL / 050630

46-50

Υποστήριγμα Ώμου (Νεοπρένιο)

Υποστήριγμα ώμου από Νεοπρένιο, με εσωτερική επένδυση και ελαστικό ιμάντα συγκράτησης. 
Ενδείκνυται για αρθρίτιδα, τενοντίτιδα, ψύξη ώμου, αποκατάσταση εξάρθρωσης ώμου, 
μετεγχειρητική υποστήριξη.

050035-050037

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περίμετρος μπράτσου (εκ.)

S / 050035

24-28

Μ / 050036

28-32

L / 050037

32-38

Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα.
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Περικάρπιο απλό (μπεζ)

Κλασικό περικάρπιο από υφαντό ελαστικό ύφασμα. Ενδείκνυται για απλές κακώσεις / παθήσεις 
του καρπού, ως πρόληψη / βοήθημα κατά την άθληση και εργασία.

050050-050053

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περίμετρος καρπού (εκ.)

S / 050050

10-13

Μ / 050051

14-17

L / 050052

18-22

XL / 050053

23-28

Περικάρπιο αεριζόμενο

Περικάρπιο από υφαντό ελαστικό ύφασμα, με ανοίγματα που επιτρέπουν τον αερισμό της 
περιοχής. Ενδείκνυται για απλές κακώσεις / παθήσεις του καρπού, ως πρόληψη /βοήθημα κατά 
την άθληση και εργασία.

050054-050057

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περίμετρος καρπού (εκ.)

S / 050054

10-13

Μ / 050055

14-17

L / 050056

18-22

XL / 050057

23-28

Δέστρα επικονδυλίτιδας (Νεοπρένιο)

Δέστρα επικονδυλίτιδας από Νεοπρένιο, με εσωτερική επένδυση και μαξιλαράκι από αφρώδες 
υλικό. Εξασφαλίζει υποστήριξη και συμπίεση στη περιοχή των κονδύλων του αγκώνα. 
Ενδείκνυται για επικονδυλίτιδα, κακώσεις μυών και τενόντων, ως βοήθημα κατά την άθληση 
/ εργασία.

050039

ΜΕΓΕΘΟΣ: Ένα μέγεθος / 050039

Επιαγκωνίδα απλή ελαστική

Επιαγκωνίδα απλή ελαστική για υποστήριξη αγκώνα. Ενδείκνυται για απλές κακώσεις /
παθήσεις αγκώνα, τενοντίτιδα, αρθρίτιδα, ως βοήθημα κατά την άθληση / εργασία.

050040-050044

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περίμετρος αγκώνα (εκ.)

S / 050040

22-25

Μ / 050041

25-28

L / 050042

28-31

XL / 050043

31-34

XXL / 050044

34-37

Επιαγκωνίδα με δέστρα (Νεοπρένιο)

Επιαγκωνίδα από Νεοπρένιο, με εσωτερική επένδυση, αυξάνει τη θερμοκρασία στην περιοχή 
του αγκώνα, βοηθά στην αποθεραπεία. Ενδείκνυται για κακώσεις / παθήσεις αγκώνα, 
τενοντίτιδα, αρθρίτιδα, ως βοήθημα κατά την άθληση / εργασία.

050045-050049

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περίμετρος αγκώνα (εκ.)

S / 050045

22-25

Μ / 050046

25-28

L / 050047

28-31

XL / 050048

31-34

XXL / 050049

34-37

Πηχεοκάρπιο ελαστικό

Πηχεοκάρπιο από πλεκτό ελαστικό ύφασμα, φοριέται σαν γάντι. Ενδείκνυται για ήπιες 
κακώσεις / παθήσεις του καρπού, ως πρόληψη / βοήθημα κατά την άθληση και εργασία.

050066-050069

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περίμετρος καρπού (εκ.)

S / 050066

10-13

Μ / 050067

14-17

L / 050068

18-22

XL / 050069

23-28
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Νάρθηκας καρπού και αντίχειρα με μεταλλικές λάμες (δεξιός/αριστερός)

Νάρθηκας από επενδεδυμένο αφρώδες υλικό, με δυο προσθαφαιρούμενες μεταλλικές 
λάμες στον αντίχειρα και στον καρπό. Πρόσθετη δέστρα στον αντίχειρα. Στερεώνεται 
με Velcro. Ενδείκνυται για αρθρίτιδα, τενοντίτιδα, σύνδρομο De Quervain (στενωτική 
τενοντοελυτρίτιδα). 

050319-050326

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περίμετρος καρπού (εκ.)

S / 050319
S / 050323

10-13

Μ / 050320
Μ / 050324

14-17

L / 050321
L / 050325

18-22

XL / 050322
XL / 050326

23-28

δεξιός
αριστερός

Περικάρπιο με δέστρα (Νεοπρένιο)

Περικάρπιο από Νεοπρένιο, με εσωτερική επένδυση και δέστρα, για καλύτερη συμπίεση. 
Αυξάνει τη θερμοκρασία και ανακουφίζει από τον πόνο. Ενδείκνυται για κακώσεις /παθήσεις 
του καρπού, ως πρόληψη /βοήθημα κατά την άθληση και εργασία.

050062-050065

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περίμετρος καρπού (εκ.)

S / 050062

10-13

Μ / 050063

14-17

L / 050064

18-22

XL / 050065

23-28

Νάρθηκας καρπού και αντίχειρα (αμφιδέξιος)

Νάρθηκας από επενδεδυμένο air mesh με βαμβακερή εσωτερική επένδυση. Έχει πλαστική 
μπαλένα, τρεις δέστρες με Velcro στον καρπό και δύο δέστρες με Velcro στον αντίχειρα 
για καλύτερη ακινητοποίηση. Ενδείκνυται για αρθρίτιδα, τενοντίτιδα, σύνδρομο De Quervain 
(στενωτική τενοντοελυτρίτιδα).

050640-050642

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περίμετρος καρπού (εκ.)

S / 050640

10-13

Μ / 050641

14-17

L / 050642

18-22

Νάρθηκας υποστήριξης αντίχειρα (αμφιδέξιος)

Νάρθηκας από επενδεδυμένο αφρώδες υλικό, με πλαστική μπαλένα και δέστρα για 
ακινητοποίηση του αντίχειρα. Στερεώνεται με Velcro. Ενδείκνυται για αρθρίτιδα, τενοντίτιδα, 
σύνδρομο De Quervain (στενωτική τενοντοελυτρίτιδα).

050078-050080

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περίμετρος καρπού (εκ.)

S / 050078

10-13

Μ / 050079

14-17

L / 050080

18-22

Σπασουάρ

Ενδείκνυται για παθήσεις του όσχεου.

Νάρθηκας υποστήριξης καρπού (αμφιδέξιος)

Νάρθηκας από επενδεδυμένο αφρώδες υλικό, με προσθαφαιρούμενη μεταλλική λάμα.
Στερεώνεται με Velcro. Ενδείκνυται για κακώσεις / παθήσεις του καρπού, σύνδρομο καρπιαίου 
σωλήνα, κατάγματα καρπού και αποθεραπεία.

050643-050646

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περίμετρος καρπού (εκ.)

S / 050643

10-13

Μ / 050644

14-17

L / 050645

18-22

XL / 050646

23-28

050467-050471

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περιφέρεια μέσης (εκ.)

S / 050467

90-95

Μ / 050468

95-100

L /050469

100-105

XL / 050470

105-110

XXL / 050471

110-115



Ζώνη πολλαπλών παθήσεων “Gold”

Ζώνη από ελαστικό υφαντό ύφασμα, τέσσερις μπαλένες και δύο πρόσθετες δέστρες στην 
περιοχή της μέσης, ύψους 22εκ. Ειδική σχεδίαση για διευκόλυνση των κινήσεων. Στερεώνεται 
με Velcro. Ενδείκνυται για οξεία οσφυαλγία, ισχιαλγία, δισκοπάθεια, τραυματισμούς μέσης, 
κακώσεις μυών, μετεγχειρητική υποστήριξη.

050146-050150

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περιφέρεια μέσης (εκ.)

S / 050146

70-80

Μ / 050147

80-90

L / 050148

90 -100

XL / 050149

100 -110

XXL / 050150

110 -120

STIRIXIS _ ΚΟΙΛΙΑ / ΜΕΣΗ / ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
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Ζώνη μετεγχειρητική κοιλίας

Ζώνη από ελαστικό υφαντό ύφασμα, ύψους 21εκ. Στερεώνεται με Velcro. 
Ενδείκνυται για μετεγχειρητική υποστήριξη.

050120-050124

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περιφέρεια μέσης (εκ.)

S / 050120

70-80

Μ / 050121

80-90

L / 050122

90 -100

XL / 050123

100-110

XXL / 050124

110 -120

Ζώνη μετεγχειρητική κοιλίας, καλοκαιρινή

Ζώνη της κοιλιακής περιοχής, από ελαστικό υφαντό ύφασμα, ύψους 21εκ., με ειδική αραιά 
πλέξη, που επιτρέπει τον αερισμό της. Συνιστάται για τους καλοκαιρινούς μήνες. Στερεώνεται 
με Velcro. Ενδείκνυται για μετεγχειρητική υποστήριξη, πρόληψη.

050125-050129

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περιφέρεια μέσης (εκ.)

S / 050125

70-80

Μ / 050126

80-90

L / 050127

90 -100

XL / 050128

100-110

XXL / 050129

110 -120

Ζώνη ισοθερμική τύπου “Zimbau”

Ζώνη από ακρυλικό ελαστικό ύφασμα με σωληνωτή πλέξη. Αυξάνει τη θερμοκρασία στην 
περιοχή της μέσης και της κοιλιάς. Συνιστάται το χειμώνα και σε απότομες αλλαγές του καιρού. 
Ενδείκνυται για λουμπάγκο, ρευματικούς πόνους και ψύξη.

050115-050119

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περιφέρεια μέσης (εκ.)

S / 050115

70-80

Μ / 050116

80-90

L / 050117

90 -100

XL / 050118

100-110

XXL / 050119

110 -120

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περιφέρεια μέσης (εκ.)

S / 050141

70-80

Μ / 050142

80-90

L / 050143

90 -100

XL / 050144

100-110

XXL / 050145

110 -120

Ζώνη οσφύος “Desseze”

Ζώνη από ελαστικό υφαντό ύφασμα και τέσσερις μπαλένες, ύψους 22εκ. Παρέχει ελαφρά 
υποστήριξη στην περιοχή της μέσης. Στερεώνεται με Velcro. Ενδείκνυται για οσφυαλγία, 
ισχιαλγία, κακώσεις μυών, δισκοκήλη, μετεγχειρητική υποστήριξη.

050141-050145

Κηλεπίδεσμος

Κηλεπίδεσμος, από ελαστικούς υφαντούς ιμάντες και μαξιλαράκι πολυουρεθάνης για την κήλη. 
Ρυθμιζόμενος. Ενδείκνυται για βουβωνοκήλη.

050347-050356 (μονός) 050251-050255 (διπλός)

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περιφέρεια μέσης (εκ.)

δεξιός
αριστερός

S / 050347
S / 050352

Μ / 050348
Μ / 050353

L / 050349
L / 050354

XL / 050350
XL / 050355

XL / 050351
XL / 050356

90-95 95-100 100-105 105-110 110-115

S / 050251 Μ / 050252 L / 050253 XL / 050254 XL / 050255διπλός
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Επιγονατίδα απλή ελαστική

Επιγονατίδα από πλεκτό ελαστικό ύφασμα (Elanka, Lycra και επενδεδυμένο λάστιχο), σε 
σωληνωτή πλέξη χωρίς ραφή. Ενδείκνυται για ήπιες κακώσεις γονάτου, μετεγχειρητικές 
καταστάσεις.

050162-050166

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περίμετρος γονάτου (εκ.)

S / 050162

25-30

Μ / 050163

30-34

L / 050164

34-38

XL / 050165

38-42

XXL / 050166

42-48

Επιγονατίδα απλή ελαστική με άνοιγμα

Επιγονατίδα από πλεκτό ελαστικό ύφασμα (Elanka, Lycra και επενδεδυμένο λάστιχο), σε 
σωληνωτή πλέξη χωρίς ραφή, με άνοιγμα στην επιγονατίδα, για καλύτερη κινητικότητα της 
άρθρωσης. Ενδείκνυται για ήπιες κακώσεις γονάτου, μετεγχειρητική υποστήριξη.

050167-050171

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περίμετρος γονάτου (εκ.)

S / 050167

25-30

Μ / 050168

30-34

L / 050169

34-38

XL / 050170

38-42

XXL / 050171

42-48

Επιγονατιδική δέστρα (Νεοπρένιο)

Δέστρα από νεοπρένιο, με προστατευτικό μαξιλαράκι για το κάτω τμήμα του γονάτου. 
Προσφέρει πρόσθετη υποστήριξη σε περιπτώσεις σταδιακής φθοράς του αρθρικού 
χόνδρου. Ενδείκνυται για οστεοχονδρίτιδα κνημιαίου κυρτώματος, τενοντίτιδα, προβλήματα 
επιγονατίδας.

050161

Επιγονατίδα ενισχυμένη με σπειροειδή ελάσματα και δέστρες
(Νεοπρένιο)

Επιγονατίδα νεοπρενίου με εσωτερική επένδυση από βαμβάκι και άνοιγμα για καλύτερη 
κινητικότητα της άρθρωσης, μαξιλαράκι για συγκράτηση της επιγονατίδας, με τέσσερα 
σπειροειδή ελάσματα στα πλάγια και δύο δέστρες για καλύτερη σταθεροποίηση. Ενδείκνυται για 
κακώσεις πλαγίων συνδέσμων, μηνίσκο, σε περιόδους αποκατάστασης, πρόληψη και βοήθεια 
κατά την άθληση και εργασία.

050191-050195

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περίμετρος γονάτου (εκ.)

S / 050191

25-30

Μ / 050192

30-34

L / 050193

34-38

XL / 050194

38-42

XXL / 050195

42-48

Επιγονατίδα ενισχυμένη με 4 σπειροειδή ελάσματα και 
ελαστικές δέστρες

Επιγονατίδα από πλεκτό ελαστικό ύφασμα (Elanka, Lycra και επενδεδυμένο λάστιχο), σε 
σωληνωτή πλέξη, χωρίς ραφή, τέσσερα σπειροειδή ελάσματα στα πλάγια και δύο ελαστικές 
δέστρες για καλύτερη σταθεροποίηση. Ενδείκνυται για κακώσεις γονάτου, κακώσεις πλαγίων 
συνδέσμων των γονάτων, μετεγχειρητικές καταστάσεις.

050172-050176

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περίμετρος γονάτου (εκ.)

S / 050172

25-30

Μ / 050173

30-34

L / 050174

34-38

XL / 050175

38-42

XXL / 050176

42-48

Επιγονατίδα απλή με οπή (Νεοπρένιο)

Επιγονατίδα από νεοπρένιο με εσωτερική επένδυση από βαμβάκι και οπή για καλύτερη 
κινητικότητα της άρθρωσης. Ενδείκνυται για ήπιες ενοχλήσεις στο γόνατο, πρόληψη και 
βοήθεια κατά την άθληση, μετεγχειρητική υποστήριξη.

050186-050190

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περίμετρος γονάτου (εκ.)

S / 050186

25-30

Μ / 050187

30-34

L / 050188

34-38

XL / 050189

38-42

XXL / 050190

42-48

ΜΕΓΕΘΟΣ: Ένα μέγεθος / 050161
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Περικνημίδα ελαστική

Περικνημίδα από πλεκτό ελαστικό ύφασμα με σωληνωτή πλέξη, χωρίς ένωση (ραφή), με 
ταινία σιλικόνης στις δύο άκρες για καλύτερη εφαρμογή και σταθεροποίηση. Προστατεύει 
τους μύες της γάμπας. Ενδείκνυται για τραυματισμούς και θλάσεις των μυών της γάμπας.

050212-050216

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περίμετρος γάμπας (εκ.)

S / 050212

32-35

Μ / 050213

35-38

L / 050214

38-43

XL / 050215

43-48

XXL / 050216

48-55

Νάρθηκας βλαισού μεγάλου δακτύλου ποδιού (Νεοπρένιο)

Νάρθηκας βλαισού μεγάλου δακτύλου ποδιού από νεοπρένιο, με εσωτερική επένδυση και 
ελαστική δέστρα κάτω από το πέλμα. Χρησιμοποιείται κυρίως για απαγωγή του μεγάλου 
δακτύλου του ποδιού.

050242-050243

ΜΕΓΕΘΟΣ: S / 050242 L / 050243

Επιμηρίδα απλή ελαστική

Επιμηρίδα από πλεκτό ελαστικό ύφασμα με σωληνωτή πλέξη, χωρίς ένωση (ραφή), με ταινία 
σιλικόνης στις δύο άκρες για καλύτερη εφαρμογή και σταθεροποίηση. Ενδείκνυται για θλάσεις 
προσαγωγών, κακώσεις μυών, προστασία τετρακέφαλου, πρόληψη και υποστήριξη κατά την 
εργασία και άθληση.

050288-050292

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περίμετρος μηρού (εκ.)

S / 050288

35-45

Μ / 050289

45-50

L / 050290

50-55

XL / 050291

55-60

XXL / 050292

60-65

Επιστραγαλίδα απλή ελαστική

Επιστραγαλίδα από απλό ελαστικό ύφασμα (Elanka, Lycra και επενδεδυμένο λάστιχο), σε 
σωληνωτή πλέξη, χωρίς ραφή. Ενδείκνυται για απλές κακώσεις ποδοκνημικής, πρόληψη- 
αποθεραπεία.

050222-050226

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περίμετρος αστραγάλου (εκ.)

S / 050222

19-22

Μ / 050223

22-25

L / 050224

25-28

XL / 050225

28-31

XXL / 050226

31-34

Επιστραγαλίδα απλή ελαστική με δύο δέστρες

Επιστραγαλίδα από ελαστικό υλικό, με ανοικτή πτέρνα και δύο ελαστικές δέστρες, για 
περισσότερη υποστήριξη και συμπίεση. Ενδείκνυται για απλές κακώσεις ποδοκνημικής, 
διαστρέμματα, θλάσεις σε περιόδους αποκατάστασης, πρόληψη - αποθεραπεία.

050227-050231

ΜΕΓΕΘΟΣ:

Περίμετρος αστραγάλου (εκ.)

S / 050227

19-22

Μ / 050228

22-25

L / 050229

25-28

XL / 050230

28-31

XXL / 050231

31-34

Νάρθηκας σταθεροποίησης ποδοκνημικής με γέλη & αέρα

Νάρθηκας από πλαστικό, με δέστρες για καλύτερη σταθεροποίηση, δύο επιθέματα γέλης 
κρυοθεραπείας και δύο αεροθαλάμους δεξιά και αριστερά. Επιτρέπει μόνο έκταση και 
κάμψη, αποκλείει τελείως πλάγιες κινήσεις. Ενδείκνυται για σοβαρές κακώσεις ποδοκνημικής 
άρθρωσης, διαστρέμματα, θλάσεις, κατάγματα σφυρών, μετεγχειρητική ακινητοποίηση, 
λειτουργική αποκατάσταση.

050237

ΜΕΓΕΘΟΣ: Ένα μέγεθος / 050237



Η σειρά ορθοπεδικών προϊόντων Stirixis® δηµιουργήθηκε για να βοη-
θήσει στην αποθεραπεία παθήσεων, ως αποτέλεσµα της καθηµερινής, 
εργασιακής και αθλητικής δραστηριότητας του σύγχρονου ανθρώπου.

Η µεγάλη ποικιλία ειδών Stirixis® καλύπτει όλες τις ανάγκες στήριξης 
και προστασίας των αρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης, της πλάτης, 
των κάτω και άνω άκρων του σώµατος.

Όλα τα προϊόντα Stirixis® κατασκευάζονται από ειδικά υλικά υψηλής 
ποιότητας και αντοχής, προσφέροντας τέλεια εφαρµογή και απόλυτη 
ελευθερία κινήσεων των αρθρώσεων.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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