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GenuTrain® NOU
Trăiți mișcarea.

Noua generaţie cu 
inserţie Omega.Ω 



Pentru ca genunchiul să rămână stabil. 
GenuTrain®

Genunchiul, cea mai mare articulaţie a noastră, este o minune 
a naturii. Acesta ne asigură mobilitatea - la locul de muncă, 
în timpul liber, în timp ce facem sport … Zilnic, acesta 
efectuează nenumărate mişcări, asigură echilibrul necesar, 
oferă stabilitate şi amortizează şocurile.

Pentru menţinerea capacităţii acestuia, de 30 de ani suportul 
activ GenuTrain şi-a dovedit valoarea. Pentru un genunchi 
stabil, mobilitate în fiecare zi şi la practicarea sportului.



„Cu GenuTrain® retrăiesc 
noua senzaţie a mişcării.“
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Comod 
la purtare

Extrem de moale 
în fosa poliptee

Formă stabilă 
la mişcare

Uşor 
de aplicat

O formă perfect adaptată pentru 
zile fără probleme

Pentru mai mult confort la purtare. 
GenuTrain®
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Formă optimizată 
a profilului

Flexibilitate 
sporită pentru 
o fixare sigură

Material care 
respiră
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Mijloc auxiliar de aplicare
Mijloacele auxiliare de aplicare 
integrate permit o fixare uşoară fără 
prea mult efort.

Bare spiralate
Bare spiralate flexibile pe ambele 
laturi menţin forma suportului 
activ. 

Fosa poliptee
Ţesătura activă tehnic îmbunătăţită 
din zona articulaţiei genunchiului 
este extrem de subţire şi protejează 
pielea sensibilă. 

Zone marginale
Pe marginile extrem de elastice se 
reduce compresia. Astfel, GenuTrain 
este extrem de confortabil la purtat.

Flexibilitate
Flexibilitatea sporită se adaptează 
formei piciorului şi asigură o fixare 
sigură.

Material care respiră
Ţesătura activă Train-material care 
respiră menajează pielea şi reglează 
transportul de umezeală.

Formă optimizată a profilului
Prin îmbunătăţirea tehnică a ţesăturii active 
Train se obţine o formă perfectă.

NOU

NOU

NOU
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„Cu noul GenuTrain®, uşor de 
aplicat, îmi încep perfect ziua.“
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Detensionare şi 
stabilitate pentru 

genunchi

Inserţia Omega dezvoltată recent 
şi ţesătura activă Train asigură mai 
multă activitate cu mai puţine dureri

Pentru un efect optim.
GenuTrain®
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Stabilitate şi masaj 
prin inserţia Omega

Detensionarea 
rotulei

Reducerea durerilor 
de menisc
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„Cu GenuTrain® simt din 
nou stabilitatea necesară 
în genunchi, pentru a mă 
putea concentra complet pe 
activitatea sportivă.“ 



11

NOU

NOU

NOU

Inserţie Omega
Inserţia Ω specială, o perniţă de presiune 
cu caracteristici elastice speciale, reduce 
durerile prin efectul său de masare.

Presiune intermitentă
Două aripioare laterale asigură, printr-
un masaj cu presiune alternativă, 
o reducere a durerilor la nivelul 
meniscului.

Presiune controlată
Două puncte de presiune nou 
concepute detensionează rotula. 
Durerile se reduc.

Ţesătură activă Train

Ţesătura activă Train se adaptează perfect 
la forma piciorului şi asigură împreună cu 
inserţia Ω:

• reducerea durerilor în zona genunchiului
• poziţie sigură în viaţa de zi cu zi şi la 

practicarea sportului

Inserţia Omega şi ţesătura activă Train asigură 
mai multă activitate cu mai puţine dureri

O compresie binefăcătoare a ţesăturii active 
Train susţine sistemul senzo-motor pentru un 
genunchi stabil.
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1

1

4

GenuTrain®
Stimularea senzorilor - pentru 
stabilizarea genunchiului şi 
reducerea durerilor

Este dovedit medical faptul că GenuTrain® 
stimulează în zona genunchiului organe 
senzitive speciale ale sistemului nervos. La 
fel cum ne masăm o zonă dureroasă pentru 
a reduce durerile sau cum procedează 
fizioterapeuţii prin tehnici de masaj pentru 
reducerea durerilor. Acest efect de masaj 
este perceput de senzori. Senzorii transmit 
mai departe această stimulare către creier. 
Creierul transmite apoi impulsuri de activare 
către muşchi. Colaborarea dintre GenuTrain®, 
senzori, creier şi muşchi îmbunătăţeşte 
controlul mişcărilor genunchiului. Articulaţia 
genunchiului este detensionată şi stabilizată, 
durerea este redusă.

Ţesătură activă Train

1 Ţesătura activă Train asigură o poziţie sigură 
a articulaţiei genunchiului la staţionare şi în timpul 
mişcării, reducând în acelaşi timp durerile.
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3

2

4

Inserţie Omega

2 Inserţia Omega aplică o presiune alternativă ţintită în zona 
din jurul rotulei, care are acelaşi efect ca un masaj. Edemele și 
hematoamele sunt astfel reduse iar durerile alinate. 

3 Presiunea dozată prin puncte de presiune detensionează rotula şi 
contribuie la reducerea durerilor.

4 Presiunea moderată prin aripioare laterale reduc durerile de 
menisc.
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„Cu suportul activ GenuTrain® 
genunchiul meu este 
stabilizat şi îmi pot roti din 
nou coapsele fără dureri.“ 
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24 %

La o investigare a capacităţilor de coordonare ale pacienţilor cu 
artroză, articulaţia genunchiului a reprezentat punctul central. 
Persoanele investigate au prezentat o capacitate proprioceptivă 
scăzută la nivelul articulaţiilor. Acest lucru înseamnă 
o stabilitate scăzută a articulaţiei genunchiului.

Rezultat:
Cu GenuTrain® capacitatea de coordonare şi de mişcare 
a piciorului poate fi îmbunătăţită cu 24 %.

Concluzie: GenuTrain® asigură 
mişcarea fără probleme a genunchilor.

Studiu

capacitate proprioceptivă 
îmbunătăţită la nivelul 
articulaţiilor

cu GenuTrain®



NOU

Îngrijire optimă pentru 
o mobilitate sporită.
GenuTrain®

GenuTrain® P3
În cazul durerilor în partea frontală 
a genunchiului şi pentru rotule slăbite - în 
special pentru persoanele active sportiv. 

GenuTrain® A3
Suport activ confortabil cu ţesătură foarte 
moale, special conceput pentru afecţiuni 
ale articulaţiei genunchiului datorate 
vârstei, cum ar fi de ex.  artroza. 

GenuTrain®
Ajută la locul de muncă, în timpul 
liber şi la practicarea sportului, dacă 
genunchiul doare.

La urcarea treptelor - indiferent dacă încet sau repede - greutatea 
corpului acţionează de până la şase-opt ori mai mult asupra 
articulaţiei genunchiului. GenuTrain® stabilizează piciorul şi 
contracarează suprasolicitarea. Durerile se reduc. 
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Bauerfeind AG – 
Inovaţie şi tradiţie pentru 
bunăstarea pacienţilor

„Motion is life“ – prin acest moto compania Bauerfeind AG îşi 
asumă sarcina de a permite persoanelor o viaţă activă şi fără 
afecţiuni până la vârste înaintate. Suporturile noastre active, 
ortezele, ciorapii compresivi medicinali şi suporturile plantare 
ortopedice sunt utilizate de doctori şi fizioterapeuţi pentru 
prevenire, în scopuri terapeutice şi pentru asistarea procesului 
de vindecare după accidentări. 

Produsul de succes GenuTrain® aniversează 30 de ani!
Bauerfeind este considerat inventatorul suportului activ 
modern pentru articulaţia genunchiului. Odată cu dezvoltarea 
produsului GenuTrain® în anul 1981 s-a transpus pentru prima 
dată principiul terapiei funcţionale a bandajelor compresive 
asupra unui suport activ – o revoluţie pe piaţă şi un punct de 
referinţă în istoria companiei. GenuTrain® şi-a demonstrat 
valoarea de milioane de ori şi a fost îmbunătăţit în permanenţă. 
Exact cu ocazia jubileului din 2011 acesta vine cu o nouă 
generaţie cu caracteristici noi!

Calitatea se poate măsura

Prin sistemele de măsurare inovatoare Bodytronic, Bauerfeind 
oferă posibilitatea de a adapta suporturile active, ciorapii 
compresivi, suporturile plantare şi pantofii în funcţie de pacient. 
Pe baza datelor de măsurare determinate digital, GenuTrain® 
poate fi produs în funcţie de forma piciorului pacientului. Acest 
fapt asigură fixarea perfectă, un confort sporit la purtare şi 
o eficienţă medicală maximă. 
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VenoTrain® sport
Activează vizibil – într-o nouă generaţie

Ciorapii compresivi medicinali VenoTrain® 
acţionează activ şi susţin capacitatea de 
rezistenţă la sport.

MalleoTrain® Plus
Plusul de stabilitate pentru articulaţia 
gleznei.

Suportul activ pentru gleznă MalleoTrain® 
Plus asigură piciorul fără limitarea 
mobilităţii şi împiedică entorsa gleznei. 

TRIactive® 
De durată. Puternic. Eficient.

Suportul plantar perfect cu tehnologie 
PowerWave® pentru sportivi.

Concepte de îngrijire unitare

Bauerfeind oferă prin produsele sale concepte de îngrijire unitare 
pentru o reabilitare rapidă şi prevenirea activă a accidentărilor. 
Astfel, utilizarea combinată a mijloacelor medicinale auxiliare 
asigură o protecţie completă optimă. 

NOU
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