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În întreaga lume, sportivii de top au 
încredere în calitatea excelentă a produselor 
„Made in Germany“ de la Bauerfeind

Compania Bauerfeind AG, fondată în anul 1929 în 
Germania, este unul dintre producătorii marcanţi de 
dispozitive medicale, precum suporturi active, orteze, 
ciorapi compresivi şi talonete ortopedice.

Din 2001 Bauerfeind echipează în mod oficial lotul 
olimpic german şi este de mai multe decenii un 
furnizor de încredere pentru nenumărate echipe 
internaţionale. Pe durata Jocurilor Olimpice echipele 
Bauerfeind sunt la faţa locului pentru atleţi.
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PERMANENT ACTIV 
CU PRODUSELE 
BAUERFEIND

Concepte de îngrijire unitare

Produsele noastre oferă un nivel ridicat de confort şi 
susţinere şi şi-au dovedit eficacitatea în accelerarea 
procesului de recuperare şi în prevenirea accidentărilor. 

Indiferent că este vorba despre articulaţia gleznei, a 
genunchiului, a coloanei vertebrale, a măinii, a cotului 
sau a umărului: când vă dor articulaţiile, Bauerfeind vă 
ajută cu suporturile active Train. Acestea sunt fabricate 
dintr-o ţesătură elastică, care lasă pielea să respire, cu 
perniţe de presiune viscoelastice. Ele conferă articulaţiilor 
stabilitate şi masează ţesuturile moi în timpul mişcării. 
Astfel se stimulează circulaţia sanguină şi se activează 
musculatura. Suporturile active Train împiedică 
suprasolicitarea şi îmbunătăţesc controlul articulaţiilor. 
De aceea, ele sunt folosite şi în scopuri preventive. 

Ciorapii compresivi medicinali Bauerfeind sunt 
disponibili în diverse modele, culori şi grade de compresie: 
ciorapii compresivi medicinali VenoTrain sport au un efect 
activant, fiind creaţi special pentru nevoile sportivilor. 

Talonetele ortopedice speciale Bauerfeind repartizează 
greutatea corporală în mod optim, reduc solicitările 
specifice diferitelor sporturi şi forţe, detensionând astfel 
întregul aparat locomotor. 

Informaţii suplimentare găsiţi pe pagina 
noastră web:
www.bauerfeind.com

Articulaţia 
mâinii

Genunchi

Articulaţia gleznei

Picior

Cot

Spate

Picior

Umăr

Coapsă
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SUPORTUL ACTIV PENTRU COT

EpiTrain®

ţesătura activă premiată Train,  
fabricată din materiale care permit pielii să respire, 
are un efect uniform de compresie a ţesuturilor şi se 
adaptează în mod optim formei corpului

inserţiile cu formă anatomică 
reduc durerile prin scăderea 

presiunii şi ajută la adoptarea unei 
poziţii corecte

suportul cu formă anatomică 
respectă unghiul natural de 

flexare şi dispunerea muşchilor 
braţului

marginile exterioare ce reduc 
presiunea asigură o poziţie 
comodă fără ştrangulare şi 

uşurează îmbrăcarea şi scoaterea

EpiTrain® este un suport activ pentru compresia ţintită 
a cotului. În timpul mişcării, ţesătura şi perniţele de 
presiune (inserţii) aplică un masaj cu presiune alternativă 
pe ţesuturile moi. În felul acesta sunt reduse durerile, 
metabolismul este stimulat, iar musculatura înconjurătoare 
este activată. Înflamaţiile dispar mai rapid, iar articulaţia 
este stabilizată pe termen lung.
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SUPORTUL ACTIV PENTRU SPATE

LumboTrain®
Suportul activ LumboTrain® alină durerile şi stabilizează 
în cazul problemelor legate de spate.
El ajută la detensionare şi activează musculatura 
spatelui. Datorită ţesăturii funcţionale cu formă 
anatomică, se adaptează oricărei mişcări în timpul 
practicării sportului.

inserţia integrată susţine 
spatele la mişcări de rotaţie 
şi are ca efect reducerea 
durerilor

ţesătura activă Train, fabricată din 
materiale care permit pielii să respire 
(exercitând o presiune uniformă), se 
adaptează în mod optim formei corpului

zona marginală cu compresie 
redusă asigură o poziţie 
comodă fără a fi necesară 
strângerea unui şiret
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SUPORTUL ACTIV PENTRU GENUNCHI

GenuTrain®
Suportul activ GenuTrain® susţine prin intermediul unei 
combinaţii perfecte de materiale şi printr-o structură 
concepută special în scopul relaxării şi stabilizării în 
zona genunchiului. El face ca înflamaţiile să dispară 
rapid şi stimulează procesul de vindecare. GenuTrain® 
este un produs original, optimizat continuu timp 
de peste 30 de ani, şi de aceea extrem de eficient în 
problemele cu genunchii. 

elasticitate ridicată 
pentru o îmbrăcare 

şi scoatere facilă, 
în condiţiile unei 

potriviri ideale

zona marginală cu 
compresie redusă asigură  
o purtare confortabilă,  
fără a fi nevoie de 
strângerea unui şiret

extrem de moale în 
fosa poplitee

ţesătura activă Train, ce permite pielii să 
respire şi o protejează, oferă un nivel ridicat 
de confort la purtare
compresia binefăcătoare a ţesăturii active 
Train susţine sistemul senzo-motor pentru 
un genunchi stabil

mijlocul auxiliar de 
aplicare integrat 
uşurează îmbrăcarea

inserţia Omega 
detensionează rotula 

şi reduce durerile de la 
nivelul meniscului

EFECT:  
evident mAi pUţină dUrere

fără sUport pentrU genUnChi 
CU sUport pentrU genUnChid
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BANDAJUL ACTIV PENTRU ARTICULAŢIA GLEZNEI

MalleoTrain® S
Datorită ţesăturii sale unice MalleoTrain® S asigură o 
compresie eficientă şi o aşezare plăcută, fără puncte de 
presiune. El stabilizează articulaţia gleznei şi ligamentele 
şi protejează articulaţia de entorse. Stimulează circulaţia 
sanguină şi activează muşchii.

ţesătura activă Train, fabricată din 
materiale care permit pielii să respire 
(exercitând o presiune uniformă), se 

adaptează în mod optim formei corpului

sistemul de fixare cu benzi 
în trei trepte asigură o 
stabilizare dinamică

elasticitate 
ridicată pentru 
îmbrăcare şi 
scoatere facilă

zona marginală cu compresie 
redusă face inutilă utilizarea 

unui şiret de strângere
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CIORAPII COMPRESIVI MEDICINALI

VenoTrain® sport
Ciorapii compresivi medicinali VenoTrain® sport sunt 
concepuţi pentru a satisface în mod optim nevoile 
speciale ale sportivilor: ei exercită o presiune definită 
de-a lungul piciorului. Ei activează în mod evident şi 
accelerează procesul de regenerare. Din acest motiv 
sunt utilizaţi de nenumăraţi sportivi profesionişti.

susţinere optimă 
printr-o bandă de 
strângere moale şi lată

zonele active pentru muşchi 
susţin muşchiul gambei în 

caz de solicitare extremă 
şi împiedică apariţia febrei 

musculare

ţesătura moale cu pondere 
ridicată de microfibre reglează 
în mod optim temperatura şi 
nivelul de umiditate

talpa întărită are efect 
antibacterian şi împiedică 

formarea mirosurilor
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fără CiorAp Compresiv  
CU CIORAP COMPRESIVo
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EFECT:  
o regenerAre mAi BUnă
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fără tALonetă 
CU tALonetă 

SUPORTUL PLANTAR

GloboTec® comfort sports
Suportul plantar GloboTec comfort sports este adaptat 
în mod optim la diferite modele sportive de mişcare. 
Acest lucru este realizat prin dispunerea pe verticală 
a unor materiale de durităţi diferite în stratul de 
acoperire. Suportul detensionează în mod eficient 
articulaţiile picioarelor, genunchilor şi bazinului, 
putând să împiedice astfel accidentările. Datorită 
grosimii reduse a materialului, suportul încape în 
aproape orice încălţăminte sport. El este disponibil în 
modelele run, play, walk şi golf.

Înveliş prevăzut cu ioni de argint 
cu efect antibacterian - pentru 
igiena perfectă a piciorului.

Strat de acoperire cu tehnologie 
PowerWave® pentru ghidare foarte 
precisă, susţinere şi amortizare.

elementul de stabilizare susţine 
arcadele plantare şi îmbunătăţeşte 
stabilitatea părţii din spate a 
piciorului.

Învelişul inferior este aderent şi 
corespunde în mod optim formei 
pantofilor obişnuiţi pentru timpul 
liber şi sport.

Structura suportului plantar

EFECT:  
REDUCEREA PRESIUNII
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tehnoLogie  
highteCh pentrU CeA 
mAi BUnă potrivire 
Şi expLoAtAreA 
îNTREGULUI 
dUmneAvoAstră 
potenţiAL

Un produs poate avea 100 % din efectul 
scontat, doar dacă se potriveşte exact. 

BODYTRONIC®, cel mai modern sistem de 
măsurare, înregistrează toate dimensiunile 
corporale relevante şi situaţiile de 
solicitare. La baza alegerii corecte a 
produsului stau aşadar date exacte, iar 
ajustarea individuală şi forma perfectă 
constituie garanţia pentru o eficacitate de 
100 %!

ANALIZA

Analizare
Analizaţi rezultatele grafice  
ale măsurătorii împreună cu 
specialistul.

ALEGEREA PRODUSULUI

Alegere
Alegeţi produsul care  
vi se potriveşte în colaborare  
cu specialistul!

proCesUL de măsUrAre

măsurare
Determinaţi-vă exact şi rapid 
dimensiunile corporale relevante 
şi situaţiile de solicitare, prin 
intermediul celor mai moderne 
tehnologii de măsurare.




