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ÖVEK KEREKESSZÉKHEZ
AD 10 HASI- CSÍPŐ RÖGZÍTŐ PÁNT
JELLEMZŐK:
Szellőző anyagból készült, fokozott kényelmet biztosító termék,
ergonómiai kialakítással.
Állító- és kioldó rendszer az öv elején lévő csattal, mely
lehetővé teszi a gyors felhelyezést.

Egy méret

INDIKÁCIÓ:
A páciens kényelmes rögzítése a székhez. Megfelelő biztosítást nyújt,
meggátolva az oldalirányú elmozdulást és elcsúszást.

AD 1/1M
/1E1
AD
11

RÖGZÍTŐPÁNT
HASIHASI
RÖGZÍTŐPÁNT

JELLEMZŐK:
Szellőző anyagból készült, fokozott kényelmet biztosító
termék,ergonómiai kialakítással. Állító- és rögzítő rendszer,
ami elősegíti az egyszerű felhelyezést.

Méret: 0/1

INDIKÁCIÓ:
A páciens kényelmes rögzítése a székhez, meggátolva a leesést és elcsúszást.

AD 12/ 12M GÁT-TÁJÉKI RÖGZÍTŐPÁNT
JELLEMZŐK:
Szellőző anyagból készült, fokozott kényelmet biztosító
termék,ergonómiai kialakítással. Gát-tájéki plusz rögzítő
résszel.Állító- és rögzítő rendszer, ami elősegíti az egyszerű
felhelyezést.
AD12 (műanyag csatos rendszer),
AD12M (mágneszáras rendszer).

Méret: 0/1

INDIKÁCIÓ:
A páciens kényelmes rögzítése a székhez, meggátolva a leesést. Ajánlott azon
páciensek számára, akik hajlamosak a székről való lecsúszásra.

AD 13/ 13M RÖGZÍTŐPÁNT VÁLLPÁNTOKKAL
JELLEMZŐK:
Szellőző anyagból készült, fokozott kényelmet biztosító termék,
ergonómiai kialakítással. Hasi rögzítő vállpántokkal a törzs
stabilitásáért.Állító- és rögzítő rendszer, ami elősegíti az
egyszerű felhelyezést.
AD13 (műanyag csatos rendszer),
AD13M (mágneszáras rendszer).

Méret: 0/1

INDIKÁCIÓ:
A páciens kényelmes rögzítése a székhez, meggátolva a leesést.
Megfelelően stabilizálja a törzset megakadályozva az oldalirányú elmozdulást,
elcsúszást.

AD 14/ 14M GÁT-TÁJÉKI
GÁT-TÁJÉKI
RÖGZÍTŐPÁNT
VÁLLPÁNTOKKAL
RÖGZÍTŐPÁNT
VÁLLPÁNTOKKAL

Ref. AD 14

Ref. AD 14M

JELLEMZŐK:
Szellőző anyagból készült, fokozott kényelmet biztosító
termék, ergonómiai kialakítással. Hasi rögzítő vállpántokkal a
törzs stabilitásáért.Állító- és rögzítő rendszer, ami elősegíti az
egyszerű felhelyezést.
AD14 (műanyag csatos rendszer),
AD14M (mágneszáras rendszer).

Méret: 0/1

INDIKÁCIÓ:
A páciens kényelmes rögzítése a székhez, meggátolva a leesést.
Megfelelően stabilizálja a törzset megakadályozva az oldalirányú elmozdulást,
elcsúszást.
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ÖVEK KEREKESSZÉKHEZ
AD 15 RÖGZÍTŐ MELLÉNY
JELLEMZŐK:
Műanyag csatos rögzítő rendszer az optimális
beállításért.

AD-15

M
L

60-95 cm
95-135 cm

INDIKÁCIÓ:
A páciens kényelmes rögzítése a székhez, meggátolva az
oldalirányú elmozdulást. Megfelelően stabilizálja a törzset.

AD 16

RÖGZÍTŐPÁNT SZÁLLÍTÁSHOZ

JELLEMZŐK:
Szellőző anyagból készült, fokozott kényelmet
biztosító termék.
Az öv lehetővé teszi két plusz emelési pont
beállításáta pántokkal, könnyedén alkalmazkodva a
pácienshez és/vagy az ápoló személyzethez.

(2 PÁNT)

AD-16

M
L

60-95 cm
95-135 cm

INDIKÁCIÓ:
Segíti a páciens felállítását, mozgatását kerekesszékbe, fotelbe,
mosdóba,stb., minimalizálva a sérüléseket.Kiegészítő pánttal együtt is

AD 17/17M

Ref. AD 17

GÁT-TÁJÉKI RÖGZÍTŐ MELLÉNY

Ref. AD 17P

JELLEMZŐK:
Habszivacs bélelésű, légáteresztő anyagból készült.
Műanyag csatos rögzítő rendszer az optimális rögzítésért.
AD17 (műanyag csatos rendszer),
AD17M (mágneszáras rendszer).

INDIKÁCIÓ:
A páciens kényelmes rögzítése a székhez, meggátolva a leesést.Megfelelően
stabilizálja a törzset megakadályozva az oldalirányú elmozdulást, valamint a
gát-tájéki rögzítésnek köszönhetően az elcsúszást is gátolja.

AD 18

STANDARD RÖGZÍTŐ MELLÉNY

JELLEMZŐK:
Habszival bélelésű, légáteresztő anyagból készült.
Műanyag csatos rögzítő rendszer az optimális
rögzítésért.
INDIKÁCIÓ:
A páciens kényelmes rögzítése a székhez, meggátolva a
leesést. Megfelelően stabilizálja a törzset.
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Méret: 0/1

Méret: 0/1

POZÍCIONÁLÓ TERMÉKEK
ADX 20/AD1X2 20
ADX

HASI- CSÍPŐPOZÍCIONÁLÓ
POZÍCIONÁLÓ PÁNT
HASI-CSÍPŐ
PÁNT

JELLEMZŐK:
Habszivacs béleléssel, elasztikus, ellenálló és
tartósneoprénből.
ADX20: Műanyag csat dupla szabályozhatósággal.
ADX21: Biztonsági záras rendszer.

0
1

18-28 cm
23-38 cm

INDIKÁCIÓ:
A helyes csípőpozícionálását segíti.Optimális
rögzítést biztosít az elülső zárnak köszönhetően.

ADX 4PE

4 PONTOS CSÍPŐRÖGZÍTŐPÁNT

JELLEMZŐK:
Habszivacs béleléssel, elasztikus, ellenálló és
tartósneoprénből.
Műanyag csat dupla szabályozhatósággal.

0
1

18-28 cm
23-38 cm

00
0
1

23-33 cm
33-43 cm
43-53 cm

INDIKÁCIÓ:
Optimális rögzítést biztosít az elülső zárnak köszönhetően.
Stabilizálja a csípőt, megakadályozva annak elcsúszását.

ADX 22

TÖRZSTÁMASZ CIPZÁRRAL

JELLEMZŐK:
Habszivacs béleléssel, elasztikus, ellenálló és
tartós neoprénből.Az elülső cipzár lehetővé teszi
a gyors és optimális beállítást.

INDIKÁCIÓ:
A törzs helyes pozícionálására.
Ajánlott a terméket kiegészítő pánttal együtt használni ADX 20.
Görcsös mozdulatok esetén, erős megtámasztásra.

ADX 24

TÖRZSTÁMASZ CIPZÁR NÉLKÜL

JELLEMZŐK:
Habszivacs béleléssel, elasztikus, ellenálló és
tartós neoprénből.Műanyag, állítható csatok,
könnyen szabályozható feszesség.Keskeny dizájn,
mély bevágással a törzstámasz középső részén.

0
1

33-43 cm
43-53 cm

INDIKÁCIÓ:
A törzs helyes pozícionálására.
Görcsös mozdulatok esetén, erős megtámasztásra.
Ajánlott a terméket kiegészítő pánttal együtt használni ADX 20.

ADX 23

VÁLLHÁM

JELLEMZŐK:
Habszivacs béleléssel, elasztikus, ellenálló és tartós
neoprénből. Műanyag, állítható csatok, könnyen
szabályozható feszesség.Gyors felhelyezhetőség
az elülső csatolásnak köszönhetően.

0
1

33-43 cm
43-53 cm

INDIKÁCIÓ:
A törzs helyes pozícionálására.Görcsös mozdulatok esetén, erős
megtámasztásra.Ajánlott a terméket kiegészítő pánttal együtt
használni ADX 20/21.
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POZÍCIONÁLÓ TERMÉKEK
ADX 30

ABDUKCIÓS COMBTÁMASZ

JELLEMZŐK:
Habszivacs béleléssel, elasztikus, ellenálló és
tartós neoprénből. Műanyag csatok az optimális
beállításhoz és rögzítéshez.

20-35 cm
30-45 cm

0
1

INDIKÁCIÓ:
Biztosítja a lábak optimális elkülönítését, tartva a helyes pozíciót
elcsúszás nélkül. Alkalmazható kerekesszékben, gyermekültető
moduloknál és iskolai padban.

PIZSAMA-LEPEDŐ, GERIÁTRIAI PIZSAMA
AD 91

PIZSAMA-LEPEDŐ

JELLEMZŐK: Szellőző anyagból.
Rövid ujjú (AD-91)

Ref. AD 90

INDIKÁCIÓ:
Csökkenti a mozgásteret és véd a leeséstől. Ajánlott az éjjel mogzolódó
páciensek számára.Lehetővé teszi a testhelyzet változtatását.
Oldalnyílással ellátva, katéterezett páciensek esetén.
Alkalmas 90 és 105 cm széles ágyaknál.

AD93/ AD94

GERIÁTRIAI PIZSAMA FELNŐTTEKNEK (1 CIPZÁRRAL)

JELLEMZŐK:
Szellőző anyagból.

Ref. AD 93

Ref. AD 95

Egy méret

AD-93
AD-94

S-M-L
S-M-L

INDIKÁCIÓ:
Védelmi termék, ami megakadályozza, hogy a páciens hozzáférjen a
pelenkához. Lehetővé teszi a mozgást és a testhelyzet változtatást.
A cipzárnak köszönhetően könnyebben cserélhető a pelenka.

AD96

GERIÁTRIAI PIZSAMA FENŐTTEKNEK

JELLEMZŐK:
Szellőző anyagból.

AD-96

(2 CIPZÁRRAL)

S-M-L

INDIKÁCIÓ:
Védelmi termék, ami megakadályozza, hogy a páciens hozzáférjen
a pelenkához. Lehetővé teszi a mozgást és a testhelyzet
változtatást.
A cipzárnak köszönhetően könnyebben cserélhető a pelenka.
A felső végtagjait kevésbbé mozgatni tudó páciensek esetén
alkalmazható.
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Hosszú ujjú
Rövid ujjú

Rövid ujjú

RÖGZÍTŐ ÖVEK ÁGYHOZ
AD 51

HASI RÖGZÍTŐPÁNT ÁGYBA

JELLEMZŐK:
Újrahasznosítható és biológiailag lebomló
polipropilén anyagból készült. A műanyag
csatnak és a kampónak köszönhetően könnyen
beállítható.

AD-51

M
L

60-100 cm
100-140 cm

INDIKÁCIÓ:
Olyan páciensek számára, akik immobilizálást
igényelnek.Minimális mobilitást és a testhelyzet
változtatását lehetővé teszi.

AD 61

CSUKLÓFIXÁLÓ ÁGYBA

JELLEMZŐK:
Újrahasznosítható és biológiailag lebomló polipropilén
anyagból, megakadályozva a páciens sérülését.
A műanyag csatnak és a kampónak köszönhetően könnyen
beállítható.

Egy méret

INDIKÁCIÓ:
Rögzítő rendszer, amely szabályozza a kéz mozgásterét
azoknál a pácienseknél, akik immobilizálást igényelnek.

AD 66

BOKAFIXÁLÓ ÁGYBA

JELLEMZŐK:
Kényelmes, szellőző anyagból készült.
A műanyag csatnak és a kampónak köszönhetően
könnyen beállítható.

Egy méret

INDIKÁCIÓ:
Rögzítő rendszer, amely szabályozza a boka mozgásterét
azoknál a pácienseknél, akik immobilizálást igényelnek.

AD 56

HASI RÖGZÍTŐPÁNT MÁGNESZÁRRAL

JELLEMZŐK:
Poliészterből. Mágneses rögzítő rendszer és
kulcs.

AD-56

S
M
L

40-60 cm
60-100 cm
100-140 cm

INDIKÁCIÓ:
Immobilizálást igénylő páciensek számára.
Minimális mobilitást és a testhelyzet változtatását teszi
lehetővé.Megakadályozza a páciens és az illetéktelen
személyek általi kioldást.
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RÖGZÍTŐ ÖVEK ÁGYHOZ
AD 56P

HASI RÖGZÍTŐPÁNT ÁGYBA MÁGNESZÁRRAL

JELLEMZŐK:
Poliészter, bélelt csípő résszel, hogy a pácienst
óvja asérülésektől.Mágneses zár és kulcs.

AD-56P

S
M
L

40-60 cm
60-100 cm
100-140 cm

INDIKÁCIÓ:
Immobilizálást igénylő páciensek számára. Minimális mobilitást és törzsforgatást tesz
lehetővé a páciens számára. Megakadályozza a páciens és az illetéktelen személyek
általi kioldást.

AD 62

CSUKLÓFIXÁLÓ ÁGYBA MÁGNESZÁRRAL

JELLEMZŐK:
Bélelt poliészter, hogy védje a pácienst a
sérülésektől.Mágneses zár és kulcs.

(PÁRBAN)

Egy méret

INDIKÁCIÓ:
Rögzítő rendszer, amely szabályozza a kéz mozgásterét azoknál a
pácienseknél, akik immobilizálást igényelnek. Megakadályozza a
páciens és az illetéktelen személyek általi kioldást.

AD 67

BOKAFIXÁLÓ ÁGYBA MÁGNESZÁRRAL (PÁRBAN)

JELLEMZŐK:
Bélelt poliészter, hogy védje a pácienst a
sérülésektől. Mágneses zár és kulcs.
INDIKÁCIÓ:
Rögzítő rendszer, amely szabályozza a boka mozgásterét azoknál a
pácienseknél, akik immobilizálást igényelnek. Megakadályozza a
páciens és az illetéktelen személyek általi kioldást.
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Egy méret

KIEGÉSZÍTŐK
MAD 55

MÁGNESZÁR MÁGNESES ÖVEKHEZ

INDIKÁCIÓ:
Zárrendszer kerekesszékeknél és ágyaknál használt mágneses
rögzítő övekhez.
Mágneses kulcs LAD55 nyitja ezeket a zárakat.

LAD 55

MÁGNESES KULCS MÁGNESES ÖVEKHEZ

INDIKÁCIÓ:
Ergonómiailag kialakított mágneses kulcs, kerekesszékeknél és
ágyaknál használt mágneses rögzítő övekhez.
Nyitja a mágneses zárakat MAD55.
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