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Sportivii de performanţă
au încredere în noi!
Sportivii şi sportivele din toată lumea au încredere
în mijloacele medicale auxiliare produse de
Bauerfeind. Produsele noastre se utilizează preventiv,
după o accidentare sau în scopuri de recuperare. Din
2002 Bauerfeind participă la Jocurile Olimpice cu
echipa de service pentru produse ortopedice, ultima
oară fiind prezent în anul 2012 în Policlinica Satului
Olimpic din Londra. Aici Bauerfeind a oferit servicii
medicale specializate pentru toţi atleţii participanţi.
Cu această ocazie s-au utilizat mai mult de 700
suporturi, orteze, ciorapi medicali compresivi şi
suporturi plantare produse de Bauerfeind.
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Aveţi şi dvs.
încredere în noi!

Începători, experimentaţi sau profesionişti – strălucirea
zăpezii îi atrage pe toţi pe pârtie, pe pista de schi fond sau pe
gheaţă. Mişcările neobişnuite, solicitarea excesivă, 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.
Protejaţi-vă corpul! Vă va mulţumi pentru aceasta.

Articulaţia mâinii
şi degetul mare

Spate

Picior

Genunchi

Talpă şi gleznă
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Pe locuri,
fiţi gata, start!

Compression Sock
La vale, cu elan.
Indiferent dacă este vorba despre pista albastră, roşie sau
neagră - coborârea la vale ne cere întotdeauna destul efort.
Căci curbele, cristianele scurte sau sprinturile la capăt de cursă
reprezintă o adevărată performanţă pentru întregul nostru
organism. Ajungeţi cu bine la capătul pistei cu...
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Ciorapul sport, din material care respiră şi regularizează căldura
corpului, stabilizează în mod vizibil glezna, datorită zonei
înfăşurate. Zona de pe gambă cu rol de activare a muşchilor şi
compresiune ridicată reduce vibraţiile şi îmbunătăţeşte coordonarea. Acest Muscle Tuning în zone precise combate epuizarea
prematură, picioarele rămânând mai mult timp în formă.

RhizoLoc®

ErgoPad® ski & skate

Orteza stabilizează articulaţia policelui
în cazul traumatismelor ca de exemplu
policele schiorului (ruptură de ligament).
Mobilitatea policelui poate fi limitată cu
ajutorul benzii reglabile cu velcro.

Suportul plantar pentru sporturi de iarnă detensionează piciorul
în timpul înclinărilor laterale şi al alternării presiunilor. Combate
poziţiile greşite, potrivindu-se în aproape orice fel de încălţăminte
de schi, patinaj şi pentru alte sporturi de iarnă. Conceput pentru
ca picioarele să rămână în formă în încălţămintea rigidă.
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Stabili pe genunchi.

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

GenuTrain® S
GenuTrain® S cu şine laterale măreşte stabilitatea
genunchiului, contribuiind la prevenirea
accidentărilor.

SofTec® Genu
Orteza stabilizează genunchiul după
accidentări şi îl protejează de solicitările false.
Şinele articulate rigide asigură stabilitate şi
control, ţesăturile respiroactive stimulează
procesul de vindecare prin efectul lor de masaj.
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Sus pe board!

Coborâri impecabile.
Halfpipe, snowpark sau pur şi simplu zăpadă adâncă: toate aceste
locuri fac inima unui boarder să bată mai tare. Cu sărituri cool
şi coborâri rapide, snowboarding-ul este cu adevărat distractiv.
Pentru ca şi mâna şi umărul dvs. să fie de aceeaşi părere, urcaţi
pe board cu...

ManuLoc®
Orteza stabilizatoare asigură imobilizarea mâinii
în urma unor lovituri sau luxaţii. Orificiul generos
pentru degetul mare permite mişcări de apucare.
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OmoTrain®

ManuTrain®

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 asupra
ţesuturilor moi ale articulaţiei, reducând
astfel durerea.

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.
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Pista de schi fond ne cheamă!

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…

Compression Sock

Ciorapul sport, din material care respiră şi regularizează căldura
corpului, stabilizează în mod vizibil glezna, datorită zonei
înfăşurate. Zona de pe gambă cu rol de activare a muşchilor
şi compresiune ridicată reduce vibraţiile şi îmbunătăţeşte
coordonarea. Acest Muscle Tuning în zone precise combate
epuizarea prematură, picioarele rămânând mai mult timp în
formă.
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Patine rapide,
sprinturi ascuţite!

Bodycheck.
Pe gheaţă, lucrurile trebuie luate în serios. Efortul fizic susţinut,
sprinturile rapide şi pucurile pasate cu putere sunt cele care fac
jocul captivant. Pentru spate şi picioare, asta înseamnă multă
muncă. Când lucrurile încep să devină serioase, ajută...

LumboTrain®

ErgoPad® ski & skate

LordoLoc®

Suportul plantar pentru sporturi de iarnă detensionează piciorul
în timpul înclinărilor laterale şi al alternării presiunilor. Combate
poziţiile greşite din cauza mişcărilor neobişnuite de durată,
potrivindu-se în aproape orice fel de încălţăminte de schi, patinaj
şi pentru alte sporturi de iarnă. Conceput pentru ca picioarele să
rămână în formă în încălţămintea rigidă.

Orteza pentru spate 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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Suportul activ înveleşte zona lombară ca o a
doua piele, conferind un plus de stabilitate şi
masând musculatura. Materialul care respiră,
tricotat special, transformă această orteză
într-un companion plăcut pe pârtie.
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Alunecaţi uşor

Înapoi pe gheaţă.
Sărituri înalte şi figuri spectaculoase pe gheaţă - cine nu este
entuziasmat de această combinaţie! Totuşi, o mică greşeală
este suficientă pentru ca aterizarea pe gheaţă să fie foarte
dureroasă. După o cădere, ajută glezna...

MalleoTrain® S
Suportul activ protejează piciorul de răsucirea
laterală, datorită sistemului său de curele.
Suportul dă sentimentul de siguranţă şi se
potriveşte în orice încălţăminte comodă de
sport.

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

ManuTrain®
RhizoLoc®
ManuLoc®
OmoTrain®
LumboTrain®
LordoLoc®

Compression Sock

GenuTrain®
GenuTrain® S
SofTec® Genu
MalleoTrain® S
MalleoLoc®
ErgoPad® ski & skate
Mai multe produse găsiţi la distribuitorul din zona dvs. şi oricând la
adresa www.bauerfeind.ro.
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