
447

ΔΙΑΦΟΡΑ
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Nάυλον Θήκες Νερού

-  Κατασκευή απο νάυλον υψηλής ποιότητας, αντοχής. 

-  Πλαστικό πώμα για την προσθαφαίρεση του νερού.

-  Ενσωματωμένος μεταλλικός μηχανισμός σύνδεσης  
της θήκης νερού με όλα τα πλήρη σετ έλξεων.

-  Χωρητικότητας εώς 9 lt με ένδειξη σε κάθε 1 lt. 

NAΫΛΟΝ ΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΞΕΙΣ

Κωδικός 3022
Μέγεθος Κοινό

-  Κατασκευή απο νάυλον υψηλής ποιότητας, αντοχής. 

-  Πλαστικό πώμα για την προσθαφαίρεση του νερού.

-  Ενσωματωμένος μεταλλικός μηχανισμός σύνδεσης  
της θήκης νερού με όλα τα πλήρη σετ έλξεων.

-  Χωρητικότητας εώς 12 lt με ένδειξη σε κάθε 2 lt. 

NAΫΛΟΝ ΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΞΕΙΣ

Κωδικός TYΝ / 3022
Μέγεθος Κοινό



Αθλητικά TAPES - Σωληνοειδείς Ελαστικοί Επίδεσμοι
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Κωδ. 62341 ΑΡΑΧΝΗ (UNDERWRAP)
Κατασκευή από FOAM πολυουρεθάνης.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 27 ΜΕΤΡΑ Χ 7 εκ.
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  48 ΤΜΧ.

Κωδ. 61512 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (ATHLETIC TAPE)
Kατασκευή από πολυέστερ και βαμβακερές ίνες.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10  ΜΕΤΡΑ  Χ  3,8 εκ.
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  32 ΤΜΧ.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ TAPES

Mεγέθη Καρπός Αγκώνας Ποδοκνημική Γόνατο        Μηρός
B 12,5-14,5 εκ. Small Small
C 4,5-25 εκ. Medium Medium Small
D 25-35 εκ. Large Large Medium Small
Ε 35-45 εκ. Large Medium       Small
F 45-50 εκ. Large Medium
G 50-60 εκ. Large

ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 1 M ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 0,50 M

B FT/562

C FT/564

D FT/566

E FT/568

F FT/570

G FT/572

B FT/561

C FT/563

D FT/565

E FT/567

F FT/569

G FT/571

- Κατασκευασμένος από βαμβακερό ύφασμα.
- Προσφέρει προστασία της κάκωσης και του τραύματος.
- Δεν χρειάζονται καρφίτσες και ταινίες για την εφαρμογή του επιδέσμου.
- Ο επίδεσμος μπορεί να κοπεί και να χρησιμοποιηθεί ακριβώς αποφεύγοντας την σπατάλη.
- Μπορεί να πλυθεί.

61512 62341
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Αερονάρθηκες Α΄ Βοηθειών

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣ Α` ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Κωδ. 700 ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 38 εκ.

Κωδ. 701 ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ - ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 63 εκ.

Κωδ. 702 ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 81 εκ.

Κωδ. 703 ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 39 εκ.

Κωδ. 704 ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ - ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 63 εκ.

Κωδ. 705 ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 81 εκ.

- Κατασκευή από διαφανές βινύλιο. Έτοιμοι για άμεση χρήση. Φουσκώνουν πολύ απλά και γρήγορα. 
- Επιτρέπουν την  κυκλοφορία του Αίματος. Ακτινοδιαπερατοί. Μπορούν να πλυθούν.
- Μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Χρήση σε κάμπινγκ, αθλητικά  κέντρα, ιατρεία, σχολεία  κ.λ.π. 
- Παρέχουν ασφάλεια κατά την μεταφορά του Ασθενούς. Αποτρέπουν τις περαιτέρω Κακώσεις.
- Αντικαθιστούν τις συμβατικές τεχνικές επίδεσης. Ανακουφίζουν τα επώδυνα συμπτώματα.

Ενδείξεις: Ιδανικά σχεδιασμένοι για ασθενείς που χρήζουν άμεσης Μετατραυματικής αντιμετώπισης (Α΄ Βοήθειες).
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Αδιάβροχο Κάλυμμα “ΑRM CAST COVER”

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ “ARM CAST COVER”

- Κατασκευή από διαφανές, εύπλαστο, απαλό πλαστικό 
ελαφρύ υλικό P.V.C ανατομικής σχεδίασης.

- Διαθέτη ειδικό εύκαμπτο διάφραγμα από LATEX το οποίο
κατά την εφαρμογή του προκαλεί στεγανοποίηση,
με την βοήθεια άκαμπτου πλαστικού δακτυλίου 
κατασκευασμένος από καουτσούκ.

- Τα υλικά του είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά, αντιαλλεργικά,
υψηλής ποιότητας με αντιολισθητική δράση.

- Μπορεί να καλύψει μεγάλες ογκώδεις επιδέσεις 
καθώς και προπλάσματα γύψου μεγάλου μήκους.

- Δεν διαθέτει επιπλέον ιμάντες, λωρίδες, κορδόνια και 
ταινίες με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται εύκολα,
γρήγορα και με ασφάλεια από τον ίδιο τον ασθενή 
Επαναχρησιμοποιείται όσες φορές χρειασθεί, 
χωρίς ποτέ να ''κολλάει''.

- Δεν προκαλεί μείωση της κινητικότητας των Αρθρώσεων
κατά την διάρκεια της εφαρμογής του.

- Χρησιμοποιείται ως προστατευτικό κατά την διάρκεια 
της υγιεινής του Ασθενούς στο ντους και στο μπάνιο
καθώς και εκτός της οικείας του Ασθενούς κατά την
μετακίνηση του σε βροχή και σε υγρές καιρικές συνθήκες 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ARM CAST COVER:

- Μην τρυπάτε το κάλυμμα. Σε περίπτωση που τρυπήσει είναι ακατάλληλο για χρήση.
- Μην εκτίθεται το κάλυμμα κοντά σε πηγές υψηλής θερμότητας (σόμπες,τζάκια κ.τ.λ.π).
- Μην χρησιμοποιείται το κάλυμμα κατά την διάρκεια ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων με νερό (πισίνα,θάλασσα).
- Εντός του μπάνιου κατά την εμβύθιση του μέλους μην τοποθετείται επιπλέον βάρος πάνω στο κάλλυμα.
- Όταν αφαιρείται το κάλυμμα από τον Ασθενή σκουπίστε καλά και αφήστε το να στεγνώσει πλήρως.
- Συνιστάται επίβλεψη από ενήλικα όταν το κάλυμμα χρησιμοποιείται από παιδιά.
- Σε περίπτωση που ο δακτύλιος με το διάφραγμα προκαλέσει Δυσφορία, ’λγος, Οίδημα, διακόψτε αμέσως

την χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε τον Θεράποντα Ιατρό.
- Το κάλυμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές χρειαστεί αλλά μόνο από έναν Ασθενή.
- Κατάχρηση καθώς και ακατάλληλη χρήση του καλύμματος μπορεί να το καταστήσει αναποτελεσματικό.
- Όταν εφαρμόζεται καθώς και όταν αφαιρείται το κάλυμμα να λαμβάνεται την δέουσα προσοχή

ώστε να μην επηρεάζεται η επίδεση και το πρόπλασμα γύψου.

Κωδικός     ARM CAST COVER
Μέγεθος                   Κοινό
Περ. Εφαρμογής Αγκώνος σε εκ.   16/36                     
Μήκος όπως σχήμα σε εκ.           Έως 56  
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Αδιάβροχο Κάλυμμα “LEG CAST COVER”

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ “LEG CAST COVER”

- Κατασκευή από διαφανές, εύπλαστο, απαλό πλαστικό 
ελαφρύ υλικό P.V.C ανατομικής σχεδίασης.

- Διαθέτη ειδικό εύκαμπτο διάφραγμα από LATEX το οποίο
κατά την εφαρμογή του προκαλεί στεγανοποίηση,
με την βοήθεια άκαμπτου πλαστικού δακτυλίου 
κατασκευασμένος από καουτσούκ.

- Τα υλικά του είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά, αντιαλλεργικά,
υψηλής ποιότητας και αντοχής με αντιολισθητική δράση.

- Μπορεί να καλύψει μεγάλες ογκώδεις επιδέσεις 
καθώς και προπλάσματα γύψου μεγάλου μήκους.

- Δεν διαθέτει επιπλέον ιμάντες, λωρίδες, κορδόνια και 
ταινίες με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται εύκολα,
γρήγορα και με ασφάλεια από τον ίδιο τον Ασθενή 
Επαναχρησιμοποιείται όσες φορές χρειασθεί, 
χωρίς ποτέ να ''κολλάει''.

- Δεν προκαλεί μείωση της κινητικότητας των Αρθρώσεων
κατά την διάρκεια της εφαρμογής του.

- Χρησιμοποιείται ως προστατευτικό κατά την διάρκεια 
της υγιεινής του Ασθενούς στο ντους και στο μπάνιο
καθώς και εκτός της οικείας του Ασθενούς κατά την 
μετακίνηση του σε βροχή και σε υγρές καιρικές συνθήκες. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ LEG CAST COVER:

- Μην τρυπάτε το κάλυμμα. Σε περίπτωση που τρυπήσει είναι ακατάλληλο για χρήση.
- Μην εκτίθετε το κάλυμμα κοντά σε πηγές υψηλής θερμότητας (σόμπες,τζάκια κ.τ.λ.π).
- Μην χρησιμοποιείτε το κάλυμμα κατά την διάρκεια ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων με νερό (πισίνα,θάλασσα).
- Εντός του μπάνιου κατά την εμβύθιση του Κάτω ’κρου μην τοποθετείτε επιπλέον βάρος πάνω στο καλλυμα.
- Όταν αφαιρείτε το κάλυμμα από τον Ασθενή σκουπίστε καλά και αφήστε το να στεγνώσει πλήρως.
- Συνιστάται επίβλεψη από ενήλικα όταν το κάλυμμα χρησιμοποιείται από παιδιά.
- Σε περίπτωση που ο δακτύλιος με το διάφραγμα προκαλέσει Δυσφορία, ’λγος, Οίδημα, διακόψτε αμέσως

την χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε τον Θεράποντα Ιατρό.
- Το κάλυμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές χρειαστεί αλλά μόνο από έναν Ασθενή.
- Κατάχρηση καθώς και ακατάλληλη χρήση του καλύμματος μπορεί να το καταστήσει αναποτελεσματικό.
- Όταν εφαρμόζετε καθώς και όταν αφαιρείτε το κάλυμμα να λαμβάνετε την δέουσα προσοχή

ώστε να μην επηρεάζεται η επίδεση και το πρόπλασμα γύψου.

Κωδικός     LEG CAST COVER
Μέγεθος                   Κοινό
Περιφ. Εφαρμογής Mηρού σε εκ.      35/71                     
Μήκος όπως σχήμα σε εκ.             Έως 87,5  
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Λάστιχα Γυμναστικής

- Λάστιχa γυμναστικής απο υλικό LATEX υψηλής ποιότητας και αντοχής,  
αντιαλλεργικό, μη τοξικό, πολύ φιλικό στο δέρμα. 

- Διατίθενται σε τεμάχιο μήκους 1,36 εκ.

ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ “DURA BAND”

- Λάστιχο γυμναστικής απο υλικό LATEX πολλαπλών περιελίξεων
υψηλής ποιότητας και αντοχής, αντιαλλεργικό, μη τοξικό.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ “LOOP BAND”

Κωδικός LOOP BAND
Χρώμα Μωβ
Μήκος σε εκ. 105

Έξτρα Σκληρό

Κωδικός Η 1 Η 14 Η 13
Χρώμα Πράσινο Μωβ Σκούρο Γκρί

Μέτριο Σκληρό Έξτρα Σκληρό



455

Μπαλάκι Γυμναστικής - Σετ Εξάσκησης Ωμικής Ζώνης

Κωδικός                                  TRAINER

ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΟΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ: 100 B
ΒΑΡΑΚΙ ΚΩΔΙΚΟΣ: 100 Α
ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ: 100 D
ΣΑΚΙΔΙΟ

- Μεταλλική δοκό εξάσκησης συνολικού μήκους 1,20 m. 
Αποτελείται από τέσσερα τεμάχια μήκους 30 εκ. 
έκαστο. Βιδώνουν μεταξύ τους με ασφάλεια.

- Βαράκι ’κρας Χειρός 1kg.

- Τροχαλία Ώμου.

- Το Σετ συνδιάζεται με την χρήση των λάστιχων 
γυμναστικής H1, H13, H14, “DURA BAND”.
Πρέπει να ζητηθούν ξεχωριστά.

- Το Σετ περιλαμβάνει επίσης σακίδιο.

ΣΕΤ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ “TRAINER”

Κωδικός                      Η 05
Μέγεθος Κοινό
Διάμετρος σε εκ. 6
-  Κατασκευή από FOAM πολυουρεθάνης.
-  Υψηλής ποιότητας και αντοχής.

ΜΠΑΛΑΚΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ New
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