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Kedves Partnerünk és Leendő Partnerünk! 
 

         
AA Patella-96 Kft. ma már Magyarország legnagyobb gyógyászati segédeszköz 
nagykereskedelmi vállalata. Üzletágunk 2001-ben indult és folyamatosan fejlődik. 
Közel 9000 segédeszközt forgalmazunk, és több mint 180 beszállítóval állunk 
kapcsolatban.

Nap mint nap 50 fős csapatunk dolgozik azon, hogy partnereink elégedettek 
legyenek. 3600 m2-es raktárunkból napi 1100 darab kiszállítást végzünk, több mint 
400 gyógyászati segédeszköz boltba, cipőszaküzletbe és mintegy 1000 patikába.

PartnePartnereink egy része referencia bolt, akik a szolgáltatásaink eredményességének 
köszönhetően elkötelezettek felénk. Úgy érezzük, hogy sikerünk titka filozófiánk, 
miszerint akkor lehetünk eredményesek, ha a betegek és a Partnereink egyaránt 
elégedettek. Ezért igyekszünk megfelelni Partnereink legkülönlegesebb igényeinek 
is.   

AA www.patella.hu weboldalunkon a termékeket jelenleg közel 40 kategóriába 
soroltuk, ahol a forgalmazott termékekről többek között leírást, képet és 
árinformációt is talál az érdeklődő. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
kínálatunkat a piacon felmerülő igényekhez igazítsuk, és az újdonságnak számító 
termékek, eszközök folyamatosan elérhetőek legyenek az adatbázisunkban. 
Kínálatunkban megtalálhatóak a társadalombiztosítás (OEP) által támogatott és 
nem támogatott termékek egyaránt.   

TöbTöbb gyártóval kizárólagos forgalmazói együttműködésünk van (pl.: Scholl). Saját 
termékcsaládot is forgalmazunk GM és GMed márkanévvel. Termékeink a legújabb 
fejlesztésű és legmodernebb gyógyászati segédeszközök.   

Célunk, hogy a piacon a legmegbízhatóbb nagykereskedők és kiváló minőséget 
előállító gyártók legyünk.

ReméljüReméljük a jövőben termékeinkkel és szolgáltatásainkkal sikerül továbbra 
is kielégítenünk igényeiket, hiszen nekünk a PATELLA csapatának Önök a 
legfontosabbak!   

„A Patella mindenben partner!”  

„Minőség és technológia az Ön egészségéért!”

„Élmény minden lépés - Scholl” 
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REHABILITÁCIÓS TERMÉKEK

GM 4341

VILÁGÍTÓ JÁRÓBOT
Világító járóbot könnyített alumíniumból. 
Markolata műanyag T markolat, a talpain tapadást biztosító botvég gumi 
található. 

Műszaki adatok:
• Magassága a száron elhelyezett stift segítségével 10 fokozatban állítható,        
   rögzítőgyűrű segítségével fixálható 
•• A világítást 2 db AA elem biztosítja
• Magassága állítható: 80-91,5 cm 
• Terhelhetősége: max. 90 kg    
• Tömeg: 0,3 kg

Könnyített alumíniumból készült járóbot. A markolata műanyag, a talpain 
tapadást biztosító botvég gumi található.

Műszaki adatok:
• A járóbot magasságát a szárán elhelyezett stifttel állíthatjuk.
   Beállítás után a gyűrűt csavarjuk rá a bot vázára, az óramutató járásával
   ellentétes irányba.
• Terhelhetősége: max. 90 kg   
•• Tömeg: 0,3 kg

GMED 4 RÉSZES ÖSSZECSUKHATÓ JÁRÓBOT

A GM 4341 állítható járóbot funkcionális T-markolattal, olyan betegek 
számára ajánlott, akiknek az alsó végtagjaik ízületi kopása, gyulladása, 
bénulása, amputációja, illetve protetizálása során járásuk nehéz vagy 
segítségre szorul.

Műszaki adatok:
• A járóbot alsó végén található botvég gumi jó tapadást biztosít
• Markolata: formára öntött műanyag T markolat 
•• Anyaga: könnyített alumínium
• Magassága állítható: 60-95 cm 
• Terhelhetősége: max. 90 kg
• Tömege: 0,3 kg
• Szín: bordó, fekete, kék, vörösréz

IndikációIndikáció: Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési 
rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtagsérülések 
postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és 
protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.
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REHABILITÁCIÓS TERMÉKEK

SOFT STEP JÁRÓBOT

GMED 4343 JÁRÓBOT 
ANATÓMIAI FOGANTYÚVAL
Állítható járóbot anatómiai fogantyúval olyan betegek számára 
ajánlott, akiknek az alsó végtagjaik ízületi kopása, gyulladása, 
bénulása, amputációja, illetve protetizálása során járásuk nehéz vagy 
segítségre szorul.

Műszaki adatok:
• Magassága állítható: 70-90 cm
• Terhelhetősége: max. 90 kg

Állítható járóbot T markolattal, beépített LED lámpával. Olyan betegek 
számára ajánlott, akiknek az alsó végtagjaik ízületi kopása, gyulladása, 
bénulása, amputációja, illetve protetizálása során járásuk nehéz vagy 
segítségre szorul.

Műszaki adatok:
• Magassága állítható: 78,75-98,75 cm
• Terhelhetősége: max. 90 kg

GMED 4345 JÁRÓBOT 
TRUSTY CANE (BIZTONSÁGI) 

A Soft step járóbot olyan betegek számára ajánlott, akiknek az alsó 
végtagjaik ízületi kopása, gyulladása, bénulása, amputációja, illetve 
protetizálása során járásuk nehéz vagy segítségre szorul.
 
Műszaki adatok: 
• A váz szerkezete alumínium csőből készült, melynek felső részén egy 
   műanyag T- markolat található. 
•• Az állítócső illeszkedését a csővégeken található műanyag vezetőelemek
   segítik. 
• Az állítócső alsó végén található botvég gumi jó tapadást biztosít.  
• Anyaga: alumínium
• Terhelhetősége: max. 100 kg 
• Tömege: 0,35 kg
• Magasság: 73-103 cm 
  A járóbot magassága 25 milliméterenként állítható, 14 fokozatban. 
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REHABILITÁCIÓS TERMÉKEK

Állítható járóbot funkcionális T-markolattal, olyan betegek számára 
ajánlott, akiknek az alsó végtagjaik ízületi kopása, gyulladása, bénulása, 
amputációja, illetve protetizálása során járásuk nehéz vagy segítségre 
szorul.

Műszaki adatok:
• Magassága állítható: 70-90 cm
• Terhelhetősége: max. 90 kg

GMED 4341 ÁLLÍTHATÓ JÁRÓBOT

Állítható járóbot anatómiai fogantyúval teleszkópos, olyan betegek 
számára ajánlott, akiknek az alsó végtagjaik ízületi kopása, gyulladása, 
bénulása, amputációja, illetve protetizálása során járásuk nehéz vagy 
segítségre szorul.

Műszaki adatok:
• Magassága állítható: 70-90 cm
• Terhelhetősége: max. 90 kg

GMED 4344 JÁRÓBOT              
ANATÓMIAI FOGANTYÚVAL TELESZKÓPOS

Állítható járóbot funkcionális T-markolattal, beépített LED lámpával. 
Olyan betegek számára ajánlott, akiknek az alsó végtagjaik ízületi 
kopása, gyulladása, bénulása, amputációja, illetve protetizálása során 
járásuk nehéz vagy segítségre szorul.

Műszaki adatok:
• Magassága állítható: 72,5–92,5 cm
• Terhelhetősége: max. 90 kg

GMED 4342 JÁRÓBOT VILÁGÍTÓ



A GM 4350 használata olyan személyek részére javasolt, akiknek alsó 
végtagjuk tehermentesítése, valamint járásbiztonsága ily módon 
megoldható.

Műszaki adatok:
• A járóbot alsó része hegesztett acélból, felső csőszerkezete
   alumíniumból készült. A bot stabilitását a három ponton a talajjal 
   érintkező botvég gumik adják.  
•• Magassága: 80-100 cm 
• Tömege: 0,78 kg
• Terhelhetősége: max. 100 kg 

GM 4350
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REHABILITÁCIÓS TERMÉKEK

GM 4394

GM 4372

A GM 4394 hónaljmankó beteg, vagy sérült alsó végtag részleges vagy 
teljes tehermentesítésére szolgál. 

 Műszaki adatok: 
• Anyaga 1 mm vastag alumínium, markolata kemény szivacs, a talpain 
   tapadást biztosító botvég gumi található.  
• A hónaljmankó vázán található stifttel állítható a magassága. A markolat
   magassága a váz felső részén található stifttel állítható a beteg  
   ka   karhosszúságának megfelelően. 
• Méret: kicsi, normál, extra 
• Terhelhetősége: max. 100-150 kg  
• Magassága: 95-115 cm 

Indikáció:Indikáció: Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, 
fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, 
alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag 
amputáció és protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.

A GM 4372 könyökmankó olyan betegek számára ajánlott, akiknek az alsó 
végtagjaik ízületi kopása, gyulladása, bénulása miatt a járás és mozgás 
megerőltető. A könyökmankó használata csökkenti a láb terhelését és 
könnyebb mozgást biztosít. 

Műszaki adatok:
• A mankó felső csőszerkezete 1,2 mm vastag 2,2 mm átmérőjű alumínium, 
   alsó része hegesztett acél
•• Markolata műanyag, a talpán tapadást biztosító botvég gumi található
• Magassága: 110-130 cm
• Terhelhetősége: max. 100-150 kg
• Tömege: 0,78 kg
• Szín: ezüst, fekete, kék, piros, zöld

Indikáció:Indikáció: Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési 
rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-sérülések 
postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és 
protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.
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REHABILITÁCIÓS TERMÉKEK

KÉNYELMI KÖNYÖKMANKÓ

KOMFORT KÖNYÖKMANKÓ

SZILIKONOS KÖNYÖKMANKÓ

Kényelmi könyökmankó műanyag markolattal. A Kényelmi könyökmankó 
olyan betegek számára ajánlott, akiknek az alsó végtagjaik ízületi kopása, 
gyulladása, bénulása során a járás és mozgás megerőltető.
A könyökmankó enyhíti a láb terhelését és könnyebb mozgást biztosít.

Műszaki adatok: 
• A vázszerkezet alumínium csőből áll. A felső cső végén található a 
   szilikonos könyöktámaszos markolat
•• A könyökmankó magassága 25 milliméterenként állítható, 
   14 fokozatban
• Az állítócső illeszkedését a csővégeken található műanyag vezetőelemek
   segítik 
• Az állítócső alsó végein található a botvég gumi, mely megfelelő 
   tapadást biztosít
• A könyökmankó hosszirányú terhelésre alkalmas, ezért kerülni kell a
   könyökmankó nem    könyökmankó nem rendeltetésszerű terhelését
• Terhelhetősége: max. 130 kg 
• Tömege: 0,480 kg 
• Magasság: min. 67,5-90 cm 
• Szín: piros, lila 

Komfort könyökmankó szilikon markolattal. A Komfort könyökmankó 
olyan betegek számára ajánlott, akiknek az alsó végtagjaik ízületi kopása, 
gyulladása bénulása során járás és mozgás megerőltető.
A könyökmankó enyhíti a láb terhelését és könnyebb mozgást biztosít.

Műszaki adatok:
• Szilikon markolat
• A vázszerkezet alumínium csőből áll
•• A felső cső végén található a műanyag könyöktámaszos markolat
• A könyökmankó magassága 25 milliméterenként állítható, 14 fokozatban
• Az állítócső alsó végein található a botvég gumi, mely megfelelő
   tapadást biztosít
• A könyökmankó hosszirányú terhelésre alkalmas, ezért kerülni kell a 
   könyökmankó nem rendeltetésszerű terhelését.
• Terhelhetősége: max. 130 kg
•• Tömege: 0,485 kg
• Magassága: min. 69–99 cm
• Szín: piros, lila 

Szilikon markolattal, és könyöktámasszal. A Szilikonos könyökmankó 
olyan betegek számára ajánlott, akiknek az alsó végtagjaik ízületi kopása, 
gyulladása, bénulása során a járás és mozgás megerőltető. 
A könyökmankó enyhíti a láb terhelését és könnyebb mozgást biztosít.  

Műszaki adatok: 
• A vázszerkezet alumínium csőből áll 
• A felső cső végén található a szilikonos könyöktámaszos markolat
•• A könyökmankó magassága 25 milliméterenként állítható, 14 fokozatban 
• Az állítócső illeszkedését a csővégeken található műanyag vezetőelemek
   segítik. 
• Az állítócső alsó végein található a botvég gumi, mely megfelelő
   tapadást biztosít. 
• A könyökmankó hosszirányú terhelésre alkalmas, ezért kerülni kell a 
   könyökmankó nem rendeltetésszerű terhelését.
•• Max. terhelhetősége: 130 kg 
• Tömege: 0,51 kg 
• Magasság: min. 67,5-97 cm 
• Szín: piros, lila 
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REHABILITÁCIÓS TERMÉKEK

GM 4262

GM 4263

GM 4264

Az állítható, nem összecsukható járókeret azoknak a betegeknek nyújthat 
segítséget, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítésére van szükség, 
valamint járásbiztonságuk ily módon megoldható. 

Műszaki adatok:
Magassága:
• S: 65-75 cm
• M: 75-85 cm
•• L: 85-95 cm
Tömege: 
• S: 1,38 kg
• M: 1,46 kg
• L: 1,53 kg 
• Terhelhetőség: max. 100-150 kg
AA járókeret anyaga 1,2 mm vastag alumínium cső, a talajjal 4 ponton 
érintkező felületén botvég gumi található. 

Indikáció: Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, 
fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, 
alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsó 
végtag amputáció és protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar 
esetén.

A GM 4263 összecsukható járókeret azoknak a betegeknek nyújthat 
segítséget, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint 
járásbiztonsága ily módon megoldható, azonban többirányú 
megtámasztásra is szükségük van.
A járókeret lábain található gombbal 8 fokozatig állítható a magassága. 
Használaton kívül a kisebb hely, vagy a könnyebb tárolhatóság érdekében
a felső áthidalón lévő push jelzés lenyomása után a járókea felső áthidalón lévő push jelzés lenyomása után a járókeret oldalait be 
lehet hajtani és össze lehet csukni.A keret stabilitását a talajjal 4 ponton 
érintkező botvég gumik biztosítják.  

Műszaki adatok:
• Magassága: 80-97 cm
• Szélessége: 57 cm
• Terhelhetősége: max. 150 kg
•• Tömege: 2,8 kg

Indikáció: Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési 
rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-sérülések 
postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és 
protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.

A GM 4264 lépegető járókeret azoknak a betegeknek nyújthat segítséget, 
akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint járásbiztonsága ily 
módon megoldható, azonban többirányú megtámasztásra is szükségük 
van.
A járókeret lábain található gomb segítségével a magasága állítható. 
A felső áthidalón lévő push jelzés lenyomása után a járókeret 
összecsukható. 

Műszaki adatok:Műszaki adatok:
• Magassága: 76-93,5 cm
• Szélessége: 52 cm
• Terhelhetősége: max. 100 kg
• Tömege: 2,5 kg
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HIGIÉNIÁS TERMÉKEK

GM 4021

GM 4021/G

GM 4295

A GM 4021 fix szobai WC mozgáskorlátozott betegek kórházi és otthoni 
ápolását segítő eszköz. 
Váza porszórással festett hegesztett fémszerkezet, mely kartámasszal, 
valamint háttámlával rendelkezik.
Az ülőrész vízhatlan műbőrrel bevont, szivaccsal párnázott lap, melynek 
nyílása alá műanyag edény csúsztatható.

Műszaki adatok:
•  Magassága: 84,5 cm •  Magassága: 84,5 cm 
•  Szélessége: 44 cm 
•  Hossza: 48 cm
•  Beülő mélysége: 43 cm
•  Háttámla magassága: 34 cm
•  Tömege: 8 kg
•  Terhelhetősége: max. 100 kg
Dobozban vagy összeszeDobozban vagy összeszerelt állapotban is rendelhető!

Indikáció: Önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottaknak.

A GM 4021/G gördíthető szoba WC mozgássérült és járásképtelen betegek 
részére ajánlott. Az ülőke és a háttámla eltávolítása után a váz 
összecsukható. A lábtartó magassága állítható, felhajtható és levehető. A 
háttámla magassága állítható és a kartámasz levehető. A hátsó kerekek 
fékezhetőek. WC fölé is helyezhető.

Műszaki adatok: 
• Váza hegesztett acélcső, a háttámla, kartámasz és az üléstakaró 
   kárpitozott (PVC).   kárpitozott (PVC).
• Magasság: 77-94 cm 
• Ülésmélység: 43 cm
• Szélesség: 53 cm 
• Ülésmagasság: 52 cm
• Hossz: 66-96 cm (lábtartóval) 
• Ülésszélesség: 43 cm
•• Súly: 13,5 kg
• Terhelhetősége: max. 100 kg
Dobozban vagy összeszerelt állapotban is rendelhető!

Indikáció: Önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottaknak.

A kifordítható fürdőkád ülőke megkönnyíti a beteg kádba helyezését. A 
fürdőkád felső peremére könnyedén, biztonságosan rögzíthető. A kék 
színű ülőke 360 ° fokban körbe forgatható. A víz lefolyását az ülésen 
elhelyezett lyukak biztosítják. Anyaga könnyen tisztítható, higiénikus 
műanyag.  

Műszaki adatok:
• Mérete: 76x35 cm
•• Állítható szélessége: 46-68 cm
• Terhelhetősége: max. 150 kg
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HIGIÉNIÁS TERMÉKEK

GM WC MAGASÍTÓ 10CM FEDÉL NÉLKÜL

GM WC MAGASÍTÓ 15CM FEDÉLLEL

GM WC MAGASÍTÓ 10CM FEDÉLLEL

A WC-magasító használatával az ülésmagasság kb. 10 cm-rel növelhető. 
Stabilan támaszkodik a WC-csészére. Könnyedén rögzíthető és 
eltávolítható. Felülete ergonomikusan kialakított. Csúszás ellen 
biztosított, biztonságosan használható.

Műszaki adatok: 
• Mélység: 42 cm
• Szélesség: 38 cm
•• Magasság: 10 cm
• Max. terhelhetőség: 100 kg
• Nyílás: 21,5x27 cm
• Rögzítési szélesség: 32,5–40,5 cm 
• Súly: 1,3 kg

Indikáció: Súlyos coxarthIndikáció: Súlyos coxarthrosis, gonarthrosis és lumbalis gerinc 
degeneratív elváltozása együttes fennállása, valamint csípőtáji törések 
után fennálló súlyos mozgásbeszűkülés, alsó végtagok súlyos bénulása.

Használatával 15 cm-rel növelhető az ülésmagasság. Stabilan támaszkodik 
a WC-csészére. Könnyedén rögzíthető és eltávolítható. Felülete 
ergonomikusan kialakított. Csúszás ellen biztosított, biztonságosan 
használható.

Műszaki adatai:
• Mélység: 42 cm
• Szélesség: 38 cm
•• Magasság: 20 cm
• Max terhelhetőség: 100 kg
• Nyílás: 21,5x27 cm
• Rögzítési szélesség: 32,5-40,5 cm
• Súly: 1,7 kg

Indikáció: Súlyos coxarthIndikáció: Súlyos coxarthrosis, gonarthrosis és lumbalis gerinc 
degeneratív elváltozása együttes fennállása, valamint csípőtáji törések 
után fennálló súlyos mozgásbeszűkülés, alsó végtagok súlyos bénulása.

A WC-magasító használatával az ülésmagasság kb.10 cm-rel növelhető.  
Stabilan támaszkodik a WC-csészére. Könnyedén rögzíthető és 
eltávolítható. Felülete ergonomikusan kialakított. Csúszás ellen 
biztosított, biztonságosan használható. 

Műszaki adatok:  
• Mélység: 42 cm 
• Szélesség: 38 cm 
•• Magasság: 13 cm 
• Max. terhelhetőség: 100 kg
• Nyílás: 21,5x27 cm 
• Rögzítési szélesség: 32,5–40,5 cm 
• Súly: 1,3 kg  

Indikáció: Súlyos coxarthIndikáció: Súlyos coxarthrosis, gonarthrosis és lumbalis gerinc 
degeneratív elváltozása együttes fennállása, valamint csípőtáji törések 
után fennálló súlyos mozgásbeszűkülés, alsó végtagok súlyos bénulása.



12

ORTÉZISEK

GM LÉGPÁRNÁS BOKARÖGZÍTŐ

GM21

Kül- illetve belboka, szalagsérülések konzervatív kezelésére, bokatörések, 
szalag sérülések műtéti kezelése után, illetve boka-ízületi gyulladások 
kiegészítő kezelésére ajánlott.
A saroktartó a héjakhoz szalaggal van hozzáerősítve, mellyel a szélességet 
is könnyen változtathatjuk. A kézi pumpa segítségével kellő keménységre 
fújhatjuk a légpárnákat, melyek tökéletesen azonosulnak a boka alakjával. 
Tépőzáras pánttal rögzíthető a boka köré.

MéMéret: univerzális, (jobb/bal)

Sportsérülések, műtét utáni állapot esetén a bokaízület kímélése céljából 
ajánlott. Két oldalt fém sínnel ellátott tépőzáras elasztikus pánttal 
szabályozható. A bokaízület stabilitását, részleges tehermentesítését 
szolgálja. 

Méret:      
S: 19-21 cm 
M: 21-23 cm 
L: 23-25 cm  L: 23-25 cm  
XL: 25-27 cm

Indikáció: Krónikus bokaízületi instabilitás, krónikus bokaízületi 
gyulladás, szalagsérülés konzervatív kezelésére.
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GM SZILIKONOS BOKASZORÍTÓ

GMED WALKER

GM PERONEUS EMELŐ

A GM szilikonos bokaszorítóba beépített gélpárna védi a szalagot, a boka 
lágy szöveteit, és masszírozó hatást vált ki.                                                     
A bokaszorító 4 irányba nyúló, légáteresztő anyagból készült, anatómiai 
kötési szerkezetű szövete növeli viselőjének komfort érzetét és egyben 
stílusos színes megjelenést biztosít.  

Méret:
S: 17-19,5 cm
M: 19,5-22 cm M: 19,5-22 cm 
L: 22-24,5 cm 
XL: 24,5-27 cm 
XXL: 27-29,5 cm

Állítható rögzítő csizma. Kétoldali tépőzáras rögzítő pánt az egyénileg 
állítható illeszkedésért.
Kétoldali alumínium rudak biztosítják a stabil rögzítést és a láb 
tehermentesítését. Puha belső hab bélés a nagyobb kényelemért. 
A rögzítő gumifelületű gördülő talpa könnyíti a helyváltoztatást.  

Használata javasolt:
• Boka és lábfej műtét után
•• Gipsz levétel után
• Ízületi gyulladásnál, ínszalag sérülésnél
• Törött láb műtét nélküli kezelése esetén stabilan tartja a lábat

Méret:
S: 24 cm  
M: 27,5 cm  
L: 31,5 cm  
XL: 36 cmXL: 36 cm

Használata a láb feszítőizmainak nagymértékű meggyengülése, bénulása 
esetén ajánlott. Az eszköz a láb talpi felszínén, valamint a lábszár dorsalis 
oldalához illeszkedik, biztosítva a láb neutrális állását. A sarok fölött 
ablakosított, ennek szélei a visszahajtás révén megerősítettek. 
Rugalmasságánál fogva a bokaízületben minimális mozgást enged. 
Az eszköz pAz eszköz proximális részén szegeccsel felerősített tépőzáras bandázs 
biztosítja a megfelelő rögzítést. A talpi lemez igény szerinti méretre 
alakítható. Az eszköz kereskedelmi forgalomban lévő cipővel is viselhető.

Méret:
S: 35-37 cm
M: 37-39 cm
L: 39-41 cm
XL: 41-44 cmXL: 41-44 cm

Indikáció: Lábszártörés, szeptikus törés, osteosynthesis után, Achilles-ín 
sérülés. 
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GM-B6

GM-B7

GM-B8

Terápiás hatású, megtámasztja, tehermentesíti az alsó háti szakaszt. 
Védi az ágyéki gerincszakaszt. Csökkenti a nem megfelelő tartásból 
adódó derékfájást.  

Méret:
S: 56-71 cm    
M: 68,5- 84 cm     
L: 81-96,5 cmL: 81-96,5 cm     
XL: 94-109 cm     
2XL: 107-122 cm    
3XL: 122-139 cm  
              
Indikáció: Lumbago, postdiscectomias szindróma, spondylosis, Indikáció: Lumbago, postdiscectomias szindróma, spondylosis, 
spondylarthrosis, spondylolisthesis, fractura ossis pubis sine dislocatione. 
Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Kizárólag abban az 
esetben rendelhető, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan 
nem látható el méretsorozatos termékkel.

A GM-B7 ágyék-keresztcsonti ortézis légáteresztő és rugalmas bordázott 
anyaga kényelmes viseletet biztosít. A hátoldalon található kivehető 4 
darab fémsín maximális támaszt nyújt. A deréktájon található keresztszíjak 
növelik a gerinc kompresszióját.

Méret: 
S: 84-94 cm      
M: 94-104 cm     
L: 104-L: 104-114 cm     
XL: 114-124 cm

Indikáció: Lumbago, postdiscectomias szindróma, spondylosis, 
spondylarthrosis, spondylolisthesis, fractura ossis pubis sine dislocatione.  
Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Kizárólag abban az 
esetben rendelhető, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan 
nem látható el méretsorozatos termékkel.

A GM-B8 medenceöv terápiás hatású, javítja az alsó háti szakasz tartását, 
és tehermentesítést biztosít. Védi az ágyéki gerincszakaszt. Csökkenti a 
nem megfelelő tartásból adódó derékfájást. A lélegző anyagok kiváló 
szellőzést tesznek lehetővé. A kivehető párna fokozott hatást és kényelmet 
biztosít.  

Méret:
S: 56-71 cm                  XL: 94-109 cm  
M: 68,5- 84 cmM: 68,5- 84 cm           2XL: 107-122 cm 
L: 81-96,5 cm            3XL: 122-139 cm 
             
Indikáció: Lumbago, postdiscectomias szindróma, spondylosis, Indikáció: Lumbago, postdiscectomias szindróma, spondylosis, 
spondylarthrosis, spondylolisthesis, fractura ossis pubis  sine 
dislocatione. Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: 
Kizárólag abban az esetben rendelhető, ha a beteg mérete és deformitása 
miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel.
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GM-B9

GM-B11

A négy fémsín segítséget nyújt a tehermentesítéshez és a helyes 
testtartáshoz. Az oldalsó pántok kiemelkedő támogatást és kompressziót 
adnak. Az eltávolítható EVA párna stabilitást és masszírozó hatást nyújt, 
hogy enyhítse a fájdalmat. A deréktájon található keresztszíjak növelik a 
gerinc kompresszióját. Az ergonomikus forma tökéletes illeszkedést 
biztosít. A széles, rugalmas tépőzáras szíj segíti a megfelelő rögzítést.

Méret: 
S: 84-94 cmS: 84-94 cm    
M: 94-104 cm     
L: 104-114 cm       
XL: 114-124 cm       
2XL: 124-134 cm     
3XL: 134-144 cm 

Indikáció: Lumbago, postdiscectomias szindróma, spondylosis, Indikáció: Lumbago, postdiscectomias szindróma, spondylosis, 
spondylarthrosis, spondylolisthesis, fractura ossis pubis sine dislocatione. 
Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Kizárólag abban az 
esetben rendelhető, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan 
nem látható el méretsorozatos termékkel.

A GM-B11 műtét előtti és utáni kezelő-merevítő rendszer, levehető és 
cserélhető elülső és hátulsó panelekkel. Az akut és krónikus fájdalmat 
kezeli a műtét után lévő betegeknél. Javítja a rehabilitációs 
alkalmazkodóképességet. A GM-B11 kiváló 5 pontos nyomást és 
stabilizációt nyújt a keresztcsonttól a csigolya középső részéig. Kontúros 
párnázott hátsó panel biztosítja a maximális kényelmet és megtámasztást, 
ülő és álló helyzetben egyaránt.

MéMéret:  
S: 66-74 cm 
M: 75-87 cm 
L: 88-94 cm 
XL: 95-114 cm

Indikáció: Lumbago, postdiscectomias szindróma, spondylosis, Indikáció: Lumbago, postdiscectomias szindróma, spondylosis, 
spondylarthrosis, spondylolisthesis, fractura ossis pubis sine dislocatione. 
Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Kizárólag abban az 
esetben rendelhető, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan 
nem látható el méretsorozatos termékkel.
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GM-K2

GM-K4

GM-K8 

A GM-K2  térdortézisbe épített szilikon gyűrű a térdkalács védelme 
mellett egyben masszírozó hatást is kifejt. Az ortézis anatómiai kötési 
szerkezetű szövete, viselése közben növeli a komfort érzetet, beépített 
oldalmerevítése stabilitást biztosít a térdnek.

Méret:    
S: 30-34 cm    
M: 34-38 cm     
L: 38-42 cmL: 38-42 cm       
XL: 42-46 cm
XXL: 46-50 cm    
XXXL: 51-54 cm

Indikáció: Térdízületi instabilitás.

A térdortézis teljesen körül öleli a térdet. Nyitott megoldása miatt könnyű 
felhelyezni. Két darab széles kéttengelyű ízülettel ellátott, kivehető fémsín 
segítségével biztos stabilitást nyújt a térdnek.   

Méret:
S: 33-36 cm    
M: 36-38 cm    
L: 38-41 cm     
XL: 41-46 cmXL: 41-46 cm    
XXL: 47-51 cm   
XXXL: 52-56 cm

Indikáció: Térdízületi instabilitás.

Két darab kéttengelyes oldalsínnel és patella nyílással ellátott, a patellát 
megtámasztó gyűrűvel rendelkező jól szellőző anyagból készült 
térdrögzítő. Két széles, nem rugalmas tépőzáras szíj segíti a megfelelő 
rögzítést.

Méret: 
S: 30,5-35,5 cm        
M: 35,5-40,5 cm     
L: 40,5-45,5 cmL: 40,5-45,5 cm      
XL: 45,5-50,5 cm     
XXL: 50,5-55,5 cm 

Indikáció: Térdízületi instabilitás.
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GM–K10

GM-K12

GM-K1

A térdízületi instabilitás konzervatív kezelésére és az első keresztszalag 
szakadása esetén ajánlott. Térd körüli törések lágyrész sérülések, patella 
törés, ficamok, meniscus sérülések, izom sérülések, ízületi gyulladások, 
térdbántalmak panaszainak javítására is alkalmas.  
A térdrögzítő fém oldalmerevítői nagy szilárdságú alumíniumból 
készültek, és az egyéni igényeknek megfelelően állíthatóak. 

Mozgásterjedelme 0-120 fok között állítható.
Hossza: 50-62 cm között állítható.  Hossza: 50-62 cm között állítható.  
Mérete: Univerzális

Indikáció: Térdműtétet követő kezelésre, amennyiben a műtét után 
átmeneti ideig (várhatóan 6 hétig) a térdízület mozgása csak korlátozott 
mozgástartományban engedélyezhető.

A GM-K12 térd ortézis bőrbarát, jól szellőző, préselt frottír anyagból 
készült állítható mozgásterjedelmű térdrögzítő, a két oldalán 4 tengelyes 
3,2 cm széles, 3 mm vastag fém sínnel. 
A térd alatt és felett található két-két 5 cm széles, tépőzáras heveder 
stabilizálja az eszközt. Plusz stift biztosítja, hogy az orvos által beállított 
mozgásterjedelem a napi használat közben se állítódjon el.

Mozgásterjedelme 0-130 fok között állítható. 
Hossza: 50 cmHossza: 50 cm
Mérete: Univerzális

Indikáció: Térdműtétet követő kezelésre, amennyiben a műtét után átmeneti 
ideig (várhatóan 6 hétig) a térdizület mozgása csak korlátozott 
mozgástartományban engedélyezhető.

A GM-K1 patella pánt univerzális méretű, állítható, kényelmes kompozit 
betéttel ellátott neoprén patella pánt. A pántban található 7 mm-es 
szivacsos kompozit betét és a 2 mm vastag neoprén EVA betét erős támaszt 
nyújt a térdkalács ínnak.

Mérete: univerzális 28-46 cm térd alatti körfogatig.
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GM SZILIKONOS TÉRDSZORÍTÓ

GM SZILIKONOS TÉRDSZORÍTÓ 
OLDALMEREVÍTÉSSEL

Szilikon gyűrű védi és segíti stabilizálni a térdkalács csontot.   
Masszírozó hatást vált ki. Az anatómiai szempontok alapján kialakított 
konstrukció fokozza a komfortérzetet. Négy irányban rugalmas és lélegző 
anyagból készült. Stílusos kialakítás jellemzi. 

Méret:
S: 30-34 cm  
M: 34-38 cmM: 34-38 cm    
L: 38-42 cm     
XL: 42-46 cm    
XXL: 46-50 cm 

Szilikon gyűrű védi és segíti stabilizálni a térdkalács csontot. Masszírozó 
hatást vált ki. Az anatómiai szempontok alapján kialakított konstrukció 
fokozza a komfortérzetet. Négy irányban rugalmas és lélegző anyagból 
készült. Stílusos kialakítás jellemzi. Oldalmerevítése stabilitást biztosít a 
térdnek.  

Méret:  
S: 30-34 cm      
M: 34-38 cmM: 34-38 cm     
L: 38-42 cm      
XL: 42-46 cm     
XXL: 46-50 cm 
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GM-W6

GM-W8

GM-W12

A GM-W6 palmáris fém sínnel, hüvelykujj nyílással ellátott, két tépőzárral 
szabályozható csukló ortézis.
Megfelelő támaszt nyújt a gyenge vagy sérült hüvelykujj számára. 
Légáteresztő, hálós szövésű anyaga optimális komfortot és megfelelő 
szellőzést biztosít viselőjének. 
Az ortézisben található anatómiailag formált sín segíti a csuklóízület és a 
hüvelykujj rögzítését. 

MéMéret: 
S: 11-14 cm      
M: 14-17 cm      
L: 17-20 cm      
XL: 20-23 cm   

Indikáció: Distorsio, subluxatio, luxatio, arthritis, tendovaginitis, 
postoperatív állapot.

A GM-W8 csukló ortézis a benne található alumínium sín segítségével 
stabilizálja a csuklót. 
Az ortézis a kéz érzékeny területein kipárnázott, mely csökkenti a bőr 
irritációját, és kényelmes viseletet eredményez. A csuklórögzítő a rajta 
lévő tépőzárral igény szerint rögzíthető. Jól szellőző, hálós szerkezetű 
latexmentes anyagból készült.                                                                                                                                                      
Az ortézis jobb és bal kézen egyaránt hordható. 

MéMéret:  
S: 13-15 cm
M: 15-17 cm      
L: 17-19 cm     
XL: 19-21 cm

Indikáció: Distorsio, subluxatio, luxatio, arthritis, tendovaginitis, 
postoperatív állapot.

Adaptálható csukló ortézis, egy kivehető palmáris alumínium sínnel, két 
oldalmerevítést tartalmaz, mely három tépőzárral rögzíthető. A kivehető, 
hajlítható palmáris sín anatómiai helyzetben tartja a csuklót. 

Méret: jobb/bal
S: 11-14 cm
M: 14-17 cm
L: 17-20 cm
XL: 20-23 cmXL: 20-23 cm 

Indikáció: Distorsio, subluxatio, luxatio, arthritis, tendovaginitis, 
postoperatív állapot.
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GM SZILIKONOS CSUKLÓSZORÍTÓ

GM-W15

A GM szilikonos csuklószorítóba beépített gélpárna védi a csukló lágy 
szöveteit és masszírozó hatást vált ki. A csuklószorító 4 irányba nyúló, 
légáteresztő anyagból készült, anatómiai kötési szerkezetű szövete növeli 
viselőjének komfort érzetét és egyben stílusos színes megjelenést biztosít.
 
A csuklószorító külön jobb illetve bal oldali kivitelben készül!

Méret:
S: 13-15 cmS: 13-15 cm     
M: 15-17 cm     
L: 17-19 cm     
XL: 19-21 cm    
XXL: 21-23 cm 

A GM-W15 könyökrögzítő viselése posztoperatív állapotok és minden 
olyan esetben ajánlott, amikor biztosítani kell a mediális-laterális 
stabilitást, illetve amikor a rehabilitáció során bizonyos mozgásokat 
korlátozni kell. 
Stabil rögzítést és tartást, a policentrikus, állítható csuklópánt pedig nagy 
mozgásszabadságot biztosít viselőjének a felépülés során. 
AA könyökrögzítő belsejét lágy habból készült bélés borítja mely kényelmes 
viseletet biztosít. Hurokkal rögzített stiftek teszik lehetővé a 
mozgástartomány állíthatóságát.

Méret:
S/M: 20-28 cm
L/XL: 25-37 cm

Indikáció: Postoperatív állapot, könyökízületi instabilitás, arthIndikáció: Postoperatív állapot, könyökízületi instabilitás, arthrosis, 
arthritis.

GM SZILIKONOS KÖNYÖKSZORÍTÓ
A GM szilikonos könyökszorítóba épített gél párna védi az ínszalagot, a 
könyök lágy szöveteit és masszírozó hatást vált ki.  
A négy irányba nyúló légáteresztő anyagból készült szövetének anatómiai 
kötésszerkezete növeli viselőjének komfort érzetét, és stílusos színes 
megjelenést biztosít.

Méret:
S: 20-23 cm      
M: 23-26 cmM: 23-26 cm     
L: 26-29 cm    
XL: 29-32 cm     
XXL: 32-35 cm 
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MŰANYAG ÜVEGSZÁLAS GIPSZ

MŰANYAG RÁCSOS GIPSZ
A törés helyének rögzítésére és sérült ízületek alátámasztására 
alkalmazható rácsos műanyag gipsz pólya. A kényelmes rögzítő pólya 
kötött poliészter pamutszálakból áll, amelyet vízzel aktivált poliuretán 
gyantával impregnáltak.
A hagyományos gipsszel szemben különleges jellemzőkkel rendelkezik: 
• Nagy szilárdság
• Jobb alakíthatóság
•• Könnyű súly
• Rövid kötési idő 
• Jó légáteresztő képesség
• Jó átlátszóság röntgenezéskor 
• Könnyű kezelhetőség 
• Kényelmes és biztonságos
• Kevesebb porral jár az eltávolítása

MéMéret:
 5x35 cm / 7,5x55 cm / 7,5x70 cm / 10x55 cm / 10x90 cm 

Kiemelkedő minőségű anyagának köszönhetően jól modellezhető, nagy 
szilárdságú, gazdaságosan felhasználható üvegszálas gipsz. Könnyű, 
kényelmes viselőjét nem gátolja a mindennapokban.  

Méret: 
5x3,6 m 
7,5x3,6 m 
10x3,6 m 
12,5x3,6 m 12,5x3,6 m 
 
Színe: fehér, kék, világoskék, zöld, piros, lila, rózsaszín, sárga 
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ORTÉZISEK

GM-C3 

GM-C4

A GM-C3 habszivacs alapanyagú, fehér pamut anyaggal bevont schanz 
gallér. Használata ajánlott nyaki gerincfájdalom enyhítésére, valamint 
nyaki gerincsérülések esetén. 
A gallér megtámasztja és tehermentesíti a nyakat. 
Tépőzárral rögzíthető.

Méret   Hosszúság         Magasság    
S                       45 cm                   8 cm
MM                  50 cm            9 cm
L                     55 cm         10 cm  
XL                  60 cm         10 cm    

Óvja a gerinc nyaki szakaszát a fájdalommal járó mozgásoktól.  
Dupla csatos felépítése biztos rögzítést nyújt a nyaknak. Jól idomul az alsó 
állkapocs alakjához, és a tartólemez magassága szabadon állítható. 
Szellőzőnyílásokkal van ellátva, amelyek kényelmes és hűvös érzést 
nyújtanak.

Méret       Hosszúság    Magasság    Vastagság 
SS         37-42 cm    9 cm      2 mm
M       42-47 cm     9 cm      2 mm
L          47-52 cm     9 cm     2 mm

Indikáció: Spondylosis, discopathia, spondylarthIndikáció: Spondylosis, discopathia, spondylarthrosis a nyaki szakaszon, 
torticollis, csigolyatumor, nyaki distorsio, degeneratív elváltozások, 
idegfájdalmak, egyszerű stabil törések, luxáció, luxációs törések primer 
nyújtását követően, dislocatiora hajlamos elváltozásoknál a fájdalom 
csökkentésére, megelőzésére. 

GM-C6 egy erős stabilitást nyújtó ortézis, a nyakcsigolyák 
immobilizálására. 
Két részből álló merev, könnyű súlyú nyakrögzítő. Kidolgozásának 
köszönhetően magas
komfortérzetet nyújt.
Szélessége tépőzár segítségével szabályozható. 
Röntgen sugár áteresztő képessége van.

MéMéret   Hosszúság     Magasság     Anyag vastagság    
S           25-33 cm            8,3 cm        2,1 cm         
M                33-41 cm        10,8 cm       2,1 cm 
L                 41-46 cm        10,8 cm        2,1 cm  

Indikáció: Spondylosis, discopathia, spondylarthIndikáció: Spondylosis, discopathia, spondylarthrosis a nyaki szakaszon, 
torticollis, csigolyatumor, nyaki distorsio, degeneratív elváltozások, 
idegfájdalmak, egyszerű stabil törések, luxáció, luxációs törések primer 
nyújtását követően, dislocatiora hajlamos elváltozásoknál a fájdalom 
csökkentésére, megelőzésére.

GM-C6
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ANTIDECUBITUS RENDSZEREK
GMED ANTIDECUBITUS LÉGMATRAC        
KOMPRESSZORRAL

GM EGY LÉGKAMRÁS ANTIDECUBITUS
ÜLŐPÁRNA 

GM KÉT LÉGKAMRÁS ANTIDECUBITUS                                
ÜLŐPÁRNA

Antidecubitus légmatrac kompresszorral, felfekvés megelőzésére, és a 
kialakult felfekvés kezelésére, érzékkieséssel rendelkező, olyan 
járásképtelen, mozgássérült betegek számára, akiknek az állapota 
végleges. Alkalmazható otthoni és intézményi körülmények közötti 
ápolásra.                                                                          
AA matracban lévő kamrákban lévő levegőt a kompresszor 12 perces 
ciklusidő alatt keringteti. A változó nagyságú nyomás hatására a beteg 
izomzatát masszírozza, serkenti a vérkeringését. 
Kétkörös légmatrac 12 perces fix ciklusidővel.   

• Terhelhetősége: 160 kg
• Méret: 200x90x12,5 cm
• Anyaga: nylon PVC cella, nylon PU borítás 

A GM 1 légkamrás antidecubitus ülőpárna kerekesszékhez kifejlesztett 
ültető-rendszer, mely csökkenti a decubitus kialakulását.
Az ülőpárna egy közös alapra helyezett több egymással összeköttetésben 
lévő, levegővel töltött, szilikongél tetejű, hőre lágyuló poliuretán cellákból 
áll.
Fenntartja a vérkeringés normális állapotát, segít megelőzni a felfekvés Fenntartja a vérkeringés normális állapotát, segít megelőzni a felfekvés 
kialakulását, a kialakult felfekvés kezelését. Stabilitást és biztonságérzetet 
nyújt használója számára.  

• Méret: 40x40 cm
• Terhelhetősége: max. 130 kg

Indikáció: Felfekvés megelőzéséIndikáció: Felfekvés megelőzésére, kialakult felfekvés kezelésére 
érzéskieséssel rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegek-nek, 
akiknek az állapota végleges. 

A GM 2 légkamrás antidecubitus ülőpárna kerekesszékhez kifejlesztett 
ültető-rendszer, mely csökkenti a decubitus kialakulását.
Az ülőpárna egy közös alapra helyezett több egymással összeköttetésben 
lévő, levegővel töltött, szilikongél tetejű, hőre lágyuló poliuretán cellákból 
áll.Ajánlott decubitus megelőzésére vagy már kialakult felfekvés 
kezelésére. Fenntartja a vérkeringés megfelelő állapotát, stabilitást és 
biztonságérzetet nyújt. 

•• Méret: 40x40 cm / 40x45 cm
• Terhelhetősége: max. 130 kg  

Indikáció: Felfekvés megelőzésére, kialakult felfekvés kezelésére 
érzéskieséssel rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegeknek, 
akiknek az állapota végleges.
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ANTIDECUBITUS RENDSZEREK

GM ANTIDECUBITUS MATRAC
A GM antidecubitus matrac alternáló üzemmódú, két légkamrás 
automatikus működésű antidecubitus matrac, felfekvési sérülések 
megelőzése és kezelése céljából alkalmazható rendszeres orvosi vagy 
ápolói felügyelet mellett. 
Kiváló minőségű anyagokból készül, melynek köszönhetően 24 órában 
folyamatosan üzemeltethető. 
Ajánlott felfekvés megelőzéséAjánlott felfekvés megelőzésére, kialakult felfekvés kezelésére, 
érzéskieséssel rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegeknek, 
akiknek az állapota végleges. 

• Méret: 200x90x7 cm                                            
• Anyaga: PVC, tűz gátlóval kezelve
• Szín: világoskék, bézs 

Indikáció: Felfekvés megelőzéséIndikáció: Felfekvés megelőzésére, kialakult felfekvés kezelésére 
érzéskieséssel rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegeknek, 
akiknek az állapota végleges.



25

ROLLÁTOR, KEREKESSZÉK, MOPED

GM 4258

GM 4200

KKSZ 4 ELEKTROMOS MOPED

Segíti a bizonytalan, vagy járáshibás betegek helyváltoztatását, növeli a 
biztonságérzetet. Összecsukható, kis helyen elfér, könnyen szállítható. 
Elülső bolygókerekének köszönhetően jól manőverezhető. Állítható 
anatómiai fogantyúkkal, illetve biztonsági fékkel van felszerelve.

Műszaki adatok: 
• Hosszúság: 69 cm
• Szélesség: 61 cm
•• Magasság állíthatóság: 79-90 cm
• Súly: 11-12 kg
• Terhelhetőség: max. 130 kg

Indikáció: Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, 
fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége esetén, 
alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag 
amputáció és protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.

Használata olyan betegek számára ajánlott, akik nem képesek önállóan 
nagyobb távolságot megtenni. Méretének köszönhetően egyaránt alkalmas 
beltéri és kültéri használatra, segítségével használója jóval nagyobb 
távolságot tehet meg, mint egy hagyományos elektromos kerekesszékkel. 
Előnye a robosztus kivitel, amely még egyenetlen terepen is igen jó 
stabilitást nyújt. Könnyen kezelhető.

Műszaki adatok:
•• Nagyméretű kosár
• Nagyméretű kerék
• Kényelmes, könnyen tisztítható ülés
• Állítható magasságú forgatható ülés
• Felhajtható kartámasz
• Borulásgátló
• Bottartó
• • Terhelhetőség: max. 136 kg
• Színek: pezsgő, kék, bordó

Indikáció: Olyan önálló életvitelt folytató, műlábbal és ortézissel is tartós 
kültéri járásra képtelen mozgáskorlátozott személy részére, aki más 
módon önerőből, biztonságosan, az esetleges akadályokat legyőzve a 
mindennapi életvitelhez szükséges távolságot megtenni képtelen.
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BETEGÁGYAK

GMED BETEGÁGY LAURA

GMED BETEGÁGY STEFÁNIA

GMED BETEGÁGY FLÓRA

Otthoni és kórházi használatra egyaránt alkalmas mechanikus betegágy.

Műszaki adatok:
• Acél vázas szerkezet
• Fejszakasz kézi működtetése, hajtókar segítségével 
• Matractartó hossza: 196 cm
• Teljes hossz: 200 cm
•• Szélesség: 87 cm
• A matrac magassága a padlótól: 52 cm
• Súly: 34 kg
• Terhelhetőség: max. 120 kg
• Tartozékok: Fej– és lábtámla

Otthoni és kórházi használatra egyaránt alkalmas mechanikus betegágy. Az 
ágy acél kerete fával bevont a fej és a láb részeknél.  A fa ágykeret részei: 
fejtámla, lábtámla, lehajtható ágysínek lekerekített élekkel,       4 db ágyláb. 
Az ágysínek magassága állítható és gyors kioldási mechanizmussal vannak 
ellátva. 

Műszaki adatok:
• Háttámla és lábtartó mozgatása két karral
•• Állítható karfa és ágy magasság
• Matractartó hossza: 196 cm
• Teljes hossz: 200 cm
• Szélesség: 87 cm
• A matrac magassága a padlótól: 52 cm
• Súly: 42 kg
• Terhelhetőség: max. 120 kg
•• Tartozékok: Ágykeret csatlakozókkal, fej- és lábtámla, oldal kapaszkodók,
   ágysín nyomógomb

Otthoni és kórházi használatra egyaránt alkalmas elektromos betegágy, 
fém szerkezetű matractartóval, csuklós fej és lábtartóval. A háttámla a 
beteg igényeinek megfelelően le és felemelhető külön-külön vagy akár 
egyszerre is. Az ágy elektromos mechanikája egy központi iker motorral 
működtethető, mely egyszerű kézi szabályozással teszi lehetővé az ágyfej 
és lábtartójának külön-külön illetve együttes mozgatását. Az acél 
ágykeret fából készült fej és lábtartóval van felszerelve.

Műszaki adatok:Műszaki adatok:
• Fém vázas szerkezet
• 1 db központi, ikermotorként funkcionáló motorral működik
• Kétféle mozgatási lehetőség
• Le- és felemelhető csuklós fej-és lábtartó 
• Matractartó hossza: 196 cm 
• Teljes hossz: 200 cm
•• Szélesség: 87 cm
• A matractartó magassága a padlótól: 51 cm
• Súly: 34 kg
• Terhelhetőség: max. 120 kg
• Tartozékok: Fej- és lábtámla, távirányító



27

BETEGÁGYAK

GMED BETEGÁGY ANIKÓ

GMED BETEGÁGY DÓRA

GMED BETEGÁGY LILLA

Otthoni és kórházi használatra egyaránt alkalmas gördíthető elektromos 
betegágy.  3 pozícióba állítható matractartóval, egy központi motorral 
mely ikermotorként funkciónál. A kerekekkel ellátott lábak lehetővé 
teszik az ágy könnyű helyváltoztatását. A háttámla és a lábtartó a beteg 
igényeinek megfelelően fel és le mozgatható külön-külön vagy akár 
egyszerre is. Az acél ágykeret fával bevont, a fej és láb részénél. Az 
ágyszélek lekerekítettek a karfa és az ágysínek magassága állítható, gyors 
kioldási mechanizmussal vannak ellátva. kioldási mechanizmussal vannak ellátva. 
A fa ágykeret részei: fejtámla, lábtámla, lekerekített élű lehajtható 
ágysínek, 4 db láb és kerekek. 

Műszaki adatok: 
• Acél vázas szerkezet
• Gördíthető funkció
• Le- és felemelhető csuklós fej-és lábtartó
• Matractartó hossza: 196 cm
• Teljes hossz: 200 cm
• Szélesség: 87 cm
• A matrac magassága a padlótól: 51 cm
• Súly: 34 kg
• Terhelhetőség: max. 120 kg
TTartozékok: Fej- és lábtámla, oldal kapaszkodók, ágysín nyomógomb, 
távirányító, pozícióba állítható matractartó

Otthoni és kórházi használatra egyaránt alkalmas elektromos betegágy 3 
pozícióba állítható matractartóval, egy központi motorral mely 
ikermotorként funkciónál. A háttámla és a lábtartó a beteg igényeinek 
megfelelően fel és le mozgatható külön-külön vagy akár egyszerre is. 
Az acél ágykeret fával bevont a fej és láb részénél. Az ágyszélek 
lekerekítettek a karfa és az ágysínek magassága állítható, gyors kioldási 
mechanizmussal vannak ellátva.
AA fa ágykeret részei: fejtámla, lábtámla, lekerekített élű lehajtható ágysínek, 
4 db láb. 

Műszaki adatok: 
• Acél vázas szerkezet
• Gördíthető funkció
• Le- és felemelhető csuklós fej-és lábtartó
• Matractartó hossza: 196 cm
•• Teljes hossz: 200 cm
• Szélesség: 87 cm
• A matrac magassága a padlótól: 51 cm
• Súly: 34 kg
• Terhelhetőség: max. 120 kg
Tartozékai: Ágykeret csatlakozókkal, ágysín, fejtámla, lábtámla, oldal 
kapaszkodók, távirányító

Elektromos betegágy otthoni és kórházi használatra egyaránt alkalmas. 
Elektronikusan vezérelt háttámlával, comb és lábtartóval felszerelve. A 
matractartó kerete acél. Az emelő rendszert két gázrugó működteti azért, 
hogy a felhasználó a kívánt magasságra tudja állítani az ágyat. Az ágy szélei 
lekerekítettek, az ágysínek mindkét oldalon lecsukhatóak,  a karfa 
magassága állítható a forgó kerekek rögzíthetőek. 

Műszaki adatok: 
•• A matrac mérete: 90x195 cm
• A matrac magassága a padlótól: 30-70 cm
• Ágy mérete: 106x210 cm
• A háttámla dőlési szöge: 0-75 fok
• A combtartó dőlési szöge: 0-30 fok
• A lábtartó dőlési szöge: 0-75 fok
• A karfa állíthatósága: 11,5-43 cm
•• Terhelhetőség: max. 180 kg
Tartozékok: Ágykeret csatlakozókkal , fejtámla, távirányító, ágysín 
nyomógomb, lábtámla, fékkel ellátott kerekek, kapaszkodó



28

BETEGÁGYAK

GMED BETEGÁGY EMESE

ÁGYASZTAL KRÓM

Elektronikusan vezérelt háttámlával, comb és lábtartóval van felszerelve. 
A matractartó alapja rugalmas fa lécekből áll, melyek a kerethez gumival 
vannak rögzítve. Az emelő rendszert két gáz rugó működteti azért, hogy a 
felhasználó a kívánt magasságra tudja állítani az ágyat. 
Az ágy szélei lekerekítettek a karfa magassága állítható, az ágysínek 
mindkét oldalon lecsukhatóak, a forgó kerekei külön rögzíthetőek. 

Műszaki adatok: 
•• A matrac mérete: 90x195 cm
• A matractartó magassága a padlótól: 30-70 cm között szabályozható
• Ágy mérete: 106x206 cm
• A karfa állíthatósága: 11,5-43 cm-ig
• Terhelhetősége: max. 180 kg
TTartozékok: Ágykeret csatlakozókkal, fejtámla, lábtámla , oldal 
kapaszkodók, ágysín nyomógomb, fékkel ellátott kerekek, távirányító, 
kapaszkodó

Az ágyhoz kötött betegek étkezését, tevékenységét segítő állítható 
magasságú, gurulós, fékezhető kerekű ágyasztal.

Műszaki adatok:
• A termék porfestett acélvázzal és fix (nem dönthető) HDF asztallappal 
   kerül forgalomba
• A 4 kerekéből kettő fékezhető
• Az asztallap mérete: 76,5-38 cm
•• Magassága (állítható): 77-127 cm
• Asztallap mérete: 77x38 cm
• Teljes szélessége: 40 cm
• Teljes hosszúsága: 77 cm
• Terhelhetősége: 20 kg
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LÁBÁPOLÁSI TERMÉKEK

GMED SZILIKONOS SAROKÉK

GMED SZILIKONOS SAROKÉK, DÖNTÖTT

GMED SZILIKONOS SAROKÉK, 
KÉK PONTTAL

Az oldalsó peremei és sarokformája segítségével tökéletes anatómiai 
illeszkedést biztosít a lábnak.
Úgy tervezték, hogy hatását a sarok hátsó részétől fejtse ki, végig a láb 
hátsó részén, nagy érintkezési felületet lefedve, fokozott hatékonyságot 
biztosítva a sarok rendellenességeinek kezelésére és megelőzésére.  

Javaslat: Sarkon lévő csontnyúlvánJavaslat: Sarkon lévő csontnyúlvány, zúzódások, csontritkulás, kényelem, 
ütődés csökkentése, isiász, Achilles íngyulladás, lábközéptáji fájdalom, 
talpi fascia, és rándulások esetén. 

Összetétel: 100% szilikon  
Méret: S, M, L, XL

A GMed döntött sarokék egy rendkívül elasztikus szilikonból készült 
termék. Csökkenti a terhelést a sarokról, a térdízületről, a csípőről és a 
gerincoszlopról. Segít tehermentesíteni az ízületeket, szalagokat, izmokat. 
A sarok dőlésének, illetve varus vagy valgus állásának korrigálására is 
javasolt.  

Összetétel: 100% szilikon  
Méret: S, M, L, XL 

Az oldalsó peremei és sarokformája segítségével tökéletes anatómiai 
illeszkedést biztosít a lábnak. Úgy tervezték, hogy hatását a sarok hátsó 
részétől fejtse ki, végig a láb hátsó részén, nagy érintkezési felületet lefedve, 
fokozott hatékonyságot biztosítva a sarok rendellenességeinek kezelésére és 
megelőzésére.  

Javaslat: Sarkon lévő csontnyúlvánJavaslat: Sarkon lévő csontnyúlvány, zúzódások, csontritkulás, kényelem, 
ütődés csökkentése, isiász, Achilles íngyulladás, lábközéptáji fájdalom, talpi 
fascia, és rándulások esetén.  

Összetétel: 100% szilikon
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LÁBÁPOLÁSI TERMÉKEK

GMED LADY FEET SAROKÉK

GMED SZILIKONOS TALPBETÉT   
HARÁNTEMELÉSSEL

GMED BENŐTT LÁBUJJKÖRÖM VÉDŐ

A kényelem megteremtéséhez, a sarkon lévő csontnyúlvány, csontritkulás, 
Achilles íngyulladás, Achilles bursa gyulladás, saroktáji, lábközépi 
fájdalom, talpi fascia gyulladás, isiász, zúzódás és rándulás esetén 
ajánlott.  
A rózsaszín pont sűrűsége és merevsége a sarok alatt a nők alakjának, 
átlagos súlyának és mozgásának az igénybevételéhez alkalmazkodik.  

Összetétel: 100% szilikon  
MéMéret: S, M, L

A szilikonos talpbetét harántemeléssel, kíméletes talpboltozattal 
rendelkezik, amely figyelembe veszi a láb anatómiáját, és a nyugalom 
maximális érzését nyújtja. A boltív úgy működik, mint egy természetes 
emelő, amely véd és kerüli a felület érintkezését a lábközéppel, ezáltal új 
dinamikát adva a használója járásának. Hosszanti boltozat (lúdtalp) és 
haránt boltozat, lábközéptáji fájdalom, fascia gyulladás esetén, a lábközép 
fájdalmának enyhítésére, a lábfej elülső részei betegségeinek kezelésére, és 
az ütődés gyengítéséaz ütődés gyengítésére.  

Összetétel: 100% szilikon  
Méret: 34/35, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45

Benőtt és sérült lábköröm fájdalom csillapítására, tyúkszem, kalapácsujj 
esetén a lábujjak védelmére. A polimer gél réteg csillapítja a fájdalmat, 
miközben védi az érintett területet a cipő által okozott hatásokkal és 
dörzsöléssel szemben. Csökkenti a külső szennyező anyagokkal való 
érintkezést.  

Összetétel: polimer gél és ásványi olaj (USP)  
Méret: S, M, L 
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LÁBÁPOLÁSI TERMÉKEK

GMED BÜTYÖKTÁVTARTÓ

GMED BÜTYÖKVÉDŐ PODOLÓGIAI

GMED GÉLLEL PÁRNÁZOTT LÁBUJJGYŰRŰ

Hallux valgus (bütyök) kialakulásának megakadályozására és kezelésére, 
a lábujjak közötti 
dörzsölés és nyomás megszűntetésére, a megfelelő ízület egyenesítés 
elősegítésére.  

Összetétel: 100% szilikon  
Méret: M, L, XL 

A bütyök védelmére, kényelmére és ízületi gyulladására. A gél bevonat 
védi a Hallux valgust (bütyköt), megszüntetve a cipő által okozott 
dörzsölést és nyomást. Kényelmet és gyors enyhülést nyújt. Egy speciális 
anyag használatával készült, amely hihetetlenül kényelmes. A terméket 
ergonomikusan tervezték, hogy a megfelelő pozícióban maradjon, nagyobb 
mobilitást és kényelmet nyújtson. A gél párna az egész bütyköt és a 
környező területet befedi, a bütyökvédőt az Ön lábához igazítva, és 
nagyobb védelmet biztosítva.  nagyobb védelmet biztosítva.  
Zárt és nyitott cipőben egyaránt használható.  

Összetétel: szövet (6% lycra, 94% nylon), és puha gél (100% polimer gél)
Méret: S, M, L 

Speciális gél párna, méretre vágható. A lábujjakon lévő tyúkszemek és 
bőrkeményedések védelmére, fájdalomcsillapítására, kalapácsujjak 
dörzsölésének megszűntetésére, hólyag kialakulása esetén ajánlott.  

Összetétel: sebészeti elasztikus anyag (31% lycra, 69% elasztán), puha gél 
(100% polimer gél) és ásványi olaj (USP)  
Méret: S, M, L 
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LÁBÁPOLÁSI TERMÉKEK

GMED LÁBKÖZÉP PÁRNA

GMED LÁBUJJELVÁLASZTÓ

GMED LÁBUJJVÉDŐ

Lábközéptáji fájdalom, talpi fascia gyulladás, a lábfej elülső részeinek 
betegségei, fájdalomcsillapítás a cipő által okozott nyomás és súrlódás 
enyhítése esetén. Az ovális forma hatékony minden lábközéptáji területen, 
nagyobb kényelmet és stabilitást biztosítva a járás során. Vastagsága és 
sűrűsége speciálisan ortopédiai használatra lett kialakítva.  

Összetétel: polimer gél és ásványi olaj (USP)  
Méret: Univerzális

Elősegíti a kényelmet, megszűnteti a lábujjak közötti súrlódást és nyomást. 
Alakja és anatómiai kialakítása védi az ujjközi hegeket és a 
bőrkeményedéseket, kiegyenesítve az egymáson fekvő lábujjak 
elhelyezkedését.
  
Összetétel: 100% szilikon  
Méret: S, M, L

Tyúkszem és bőrkeményedés esetén csökkenti a lábujjak közti dörzsölést és 
nyomást, véd a lábujjak cipő által okozott kidörzsölése ellen. Lehetővé teszi 
a helyi gyógyítást. Méretre vágható.
  
Összetétel: sebészeti elasztikus anyag (31% lycra, 69% elasztán), puha gél 
(100% polimer gél) és ásványi olaj (USP)  
Méret: S, M, L 
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LÁBÁPOLÁSI TERMÉKEK

GMED SZILIKONOS LÁBUJJTARÉJ

GMED HALLUX VALGUS KEZELŐ

GMED HARÁNTEMELŐ

A lábujjak alsó területén fejti ki hatását, visszakényszerítve őket a normál 
pozícióba, enyhíti a fájdalmat és segít megakadályozni a hegek és 
bőrkeményedések kialakulását.  
Precízen kialakított puhaság és rugalmasság a kényelem növelése 
érdekében. Anatómiailag illeszkedik a láb barázdáihoz, kitöltve az üreget 
a deformált lábujjak között.  
Erőt és tartósságot biztosít, és tökéletes illeszkedést kényszerít ki. 

Összetétel: 100% szilikon  Összetétel: 100% szilikon  
Méret: S, M, L, XL 

Hallux Valgus rendellenességek (bütyök), összefonódott és egymást átfedő 
lábujjak kialakulásának megelőzésére és kezelésére, valamint a műtétek 
utáni használatra alkalmas.  
A Hallux valgus  kezelőt hosszabb nyugalmi időszakok alatt történő 
használatra szánták, például alvás közben vagy bármilyen egyéb hosszabb 
pihentető tevékenység folyamán, ahol nincs szükség a láb aktivitására.  

Összetétel: akril, bőr, habszivaccsal ellátott tépőzár  
MéMéret: S, M, L

Lábközéptáji fájdalom, talpi fascia gyulladás, a talp diszkomfortjának és 
fájdalmának gyors enyhülésére, a lábfej elülső rendellenességei, a 
harántboltozat süllyedése, a cipők által okozott nyomás és dörzsölés 
csökkentésére.  
A harántemelő ovális, így hatékonyan biztosít nagyobb kényelmet az egész 
lábközéptáji területnek. A talp kialakítása jobb tartást eredményez. 
 
Összetétel: 100% szilikon  Összetétel: 100% szilikon  
Méret: Univerzális
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LÁBÁPOLÁSI TERMÉKEK

GMED HARÁNTEMELŐ AKTÍV TALPBETÉT

GMED HARÁNTEMELŐ BETÉT

Komfort és kényelem, a jobb teljesítményért, lábközéptáji fájdalom, talpi 
fascia gyulladás, a talp diszkomfortjának és fájdalmának gyors 
enyhülésére. A lábfej elülső részének rendellenességei, harántboltozat 
süllyedés, a cipők által okozott nyomás és dörzsölés csökkentése esetére.  

Összetétel: 100% szilikon  
Méret: Univerzális

Fájdalomcsillapítás részlegesen deformálódott lábfejeken, talpi fascia 
gyulladás és bőrkeményedés esetén. Speciálisan arra tervezték, hogy 
kényelmes és anatómiailag tökéletes illeszkedést tegyen lehetővé a nők 
alkalmi cipőiben, enyhítve a lábujjak és a lábközép nyomását.  

Összetétel: 100% szilikon  
Méret: Univerzális
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