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Sportivii şi sportivele din lumea întreagă au încredere în
suporturile active, ortezele, ciorapii compresivi şi suporturile
plantare de la Bauerfeind. Produsele noastre pot fi utilizate după
o accidentare, în timpul recuperării sau ca măsură preventivă. Din
2002 Bauerfeind este distribuitorul oficial de produse ortopedice
la Jocurile Olimpice, fiind prezent ultima dată în 2012 la Londra,
în policlinica din satul olimpic. Aici, Bauerfeind a oferit servicii
medicale specializate pentru toţi atleţii participanţi.

Petreceţi iarna
în siguranţă
Protecţie eficientă cu produsele
hightech de la Bauerfeind.

Informaţii suplimentare la distribuitorul din zona dumneavoastră:
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Sportivii de performanţă
au încredere în noi!

Protejaţi-vă corpul! Vă va mulţumi pentru aceasta.
Începători, experimentaţi sau profesionişti - strălucirea
zăpezii îi atrage pe toţi pe pârtie, pe cărările de munte sau
pe derdeluş.
Mişcările neobişnuite, antrenamentul insuficient, exaltarea
în faţa riscului sau neatenţia duc rapid la suprasolicitări
sau chiar accidentări. Produsele hightech de la Bauerfeind
ajută la protejarea zonelor periclitate şi la refacerea rapidă
a corpului.

Articulaţia mâinii
şi degetul mare

Spate

Picior

Genunchi

Talpă şi gleznă
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Orteză stabilizatoare pentru articulaţia mâinii şi fixarea degetului mare.

Suport de braţ cu suspendare pe umăr.
Pe gheaţă, lucrurile trebuie luate în serios. În cazul
căderilor pe braţul de sprijin sau în confruntările
corp la corp cu oponentul, mâinile şi umerii sunt
în pericol. Cine scapă „doar“ cu contuzii, se poate
considera fericit. În cazurile severe ajută ...

ManuTrain®

ManuLoc®

Suportul activ relaxează articulaţia mâinii în
urma traumatismelor. Stimulează circulaţia
sanguină reducând astfel durerile. Prin forma
anatomică, orteza este plăcută la purtare şi nu
alunecă. Materialul prezintă o zonă marginală mai
elastică, permiţând astfel mobilitatea mâinii.

Orteza stabilizatoare asigură imobilizarea mâinii
în urma unor lovituri sau luxaţii. Deschiderea
generoasă pentru degetul mare asigură
mobilitatea degetelor.

RhizoLoc®
Orteza stabilizează articulaţia policelui în cazul
traumatismelor ca de exemplu policele schiorului
(ruptură de ligament). Mobilitatea policelui poate
fi limitată în funcţie de indicaţiile terapeutice cu
ajutorul benzii reglabile cu velcro.
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OmoTrain®
În caz de accidentări, suportul activ stabilizează
articulaţia umărului şi îi garantează siguranţa în
mişcare, prin cureaua specială de fixare. Suportul
activ stimulează musculatura prin efectuarea unui
masaj binefăcător cu presiune alternantă asupra
ţesuturilor moi ale articulaţiei, reducând astfel
durerea.
5

Pentru un
spate puternic.

LumboTrain®
Suportul activ înveleşte
zona lombară ca o a doua
piele conferind un plus
de stabilitate şi masând
musculatura. Materialul
respiroactiv, tricotat special
transformă această orteză
într-un companion plăcut pe
pârtie.

LordoLoc®
Coborâri impecabile.
Pentru a face o bună impresie pe schiuri
sau pe patine, avem nevoie de un spate
puternic. Musculatura dorsală şi coloana
vertebrală ne asigură mobilitatea şi
stabilitatea totodata. Cristiane scurte,
curbe, coborâri razante, salturi mai mari
sau mai mici, toate sunt solicitante.
Susţineţi-vă spatele cu …
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Orteza dorsală cu rol de activare
a musculaturii LordoLoc
stabilizează uşor coloana
lombară. Materialul moale şi
subţire se fixează plăcut pe corp,
fiind discret sub îmbrăcăminte.
Astfel LordoLoc protejează
sensibil, dar invizibil partea
inferioară a coloanei.
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Un plus de energie
pentru picioare.

Menţineţi cursul.
O tură de schi fond în peisajul de basm este
foarte plăcută, însă şi foarte obositoare
pentru picioare. Avansarea prin zăpadă
este foarte solicitantă. Un plus de energie
pentru a merge mai departe cu …
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VenoTrain® sport
Ciorapii compresivi medicinali pentru sport au o eficienţă
dovedită în ceea ce priveşte îmbunătăţirea circulaţiei,
reducerea edemelor şi prevenirea microfracturilor musculare
("febra musculară"). După o zi activă în zăpadă, picioarele
dumneavoastră vor fi rapid din nou în formă.
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Stabili pe genunchi.

GenuTrain®
Suportul activ stabilizează articulaţia
genunchiului şi rămâne bine fixat în timpul
mobilizării. Aceasta stimulează circulaţia
sanguină şi activează musculatura locală.
Astfel se accelerează absorbţia edemelor iar
durerile sunt ameliorate.

GenuTrain® S
În cazuri de instabilitate uşoară, suportul activ
ghidează şi stabilizează genunchiul datorită
inserţiilor laterale. Zona patelară este protejată
cu o inserţie compresivă. Împreună cu ţesăturile
elastice, aceasta activează musculatura şi
stimulează procesul de vindecare.

Stăm pe vine, amortizăm şocurile şi împingem cu forţă.
Toate acestea sunt posibile cu ajutorul genunchilor.
Forţele la care este supusă această articulaţie sunt enorme
şi depăşesc de mai multe ori greutatea corporală proprie.
În cazul forţelor prea mari are de suferit ligamentul
încrucişat, urmarea fiind întinderile sau rupturile.
Rămâneţi stabili pe genunchi cu ...
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SofTec® Genu
Orteza stabilizează genunchiul în urma
traumatismelor severe sau postoperator şi îl
protejează împotriva solicitărilor nedorite.
Şinele articulate rigide asigură stabilitate şi
control, ţesăturile respiroactive stimulează
procesul de vindecare prin efectul lor de masaj.
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Alunecaţi uşor.

Încălţăminte rigidă cu spaţiu de mişcare limitat.
Picioarele noastre sunt încălţate iarna cu diverse tipuri
de încălţăminte specială. Condiţiile tehnice şi măsurile
de protecţie limitează adesea confortul şi mobilitatea
naturală a tălpii piciorului.
Menţineţi-vă picioarele în formă cu …

GloboTec® comfort sports

MalleoTrain® S

Suportul plantar pentru toate activităţile pe timp de iarnă
relaxează nu doar tălpile, ci şi articulaţiile genunchiului şi
şoldului. Suportul plantar sprijină activ mişcarea naturală de
rulare a piciorului. El este disponibil în variantele run, play, şi
walk.

Cu ajutorul sistemului de chingi al suportului
activ vă protejaţi şi vă susţineţi structurile
ligamentare din zona articulaţiei gleznei,
atunci când aceasta prezintă instabilitate.
Suportul activ se potriveşte confortabil în orice
încălţăminte comodă sau sport.

run

play

walk
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Pentru mişcări punctuale necesare
la alergare sau schi fond
Pentru mişcări laterale în timpul
practicării unor sporturi precum
patinajul, hochei pe gheaţă sau
schi alpin
Pentru mişcări laterale ca la
schi fond

MalleoLoc®
Orteza stabilă este formată dintr-un cadru
exterior cu formă anatomică, prevăzut cu
chingi. Orteza aşezată fix pe picior are un efect
de stabilizare musculară şi în încălţămintea
sportivă şi previne dislocarea laterală.
Mişcarea normală de rulare a piciorului nu
este afectată.
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Recomandări.
Dintr-o privire.

ManuTrain®
RhizoLoc®
ManuLoc®
OmoTrain®

LumboTrain®

VenoTrain® sport

GenuTrain®
GenuTrain® S
SofTec® Genu
MalleoTrain® S
MalleoLoc®
GloboTec® comfort sports run
GloboTec® comfort sports play
GloboTec® comfort sports walk
Alte produse puteţi găsi la magazinul de produse medicale sau la tehnicianul specializat în încălţăminte ortopedică precum şi la orice oră pe www.bauerfeind.com.
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