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Bemutatkozás

2008-ban a Társaság korszerű, az Európai Uniós 
elvárásoknak megfelelő székhelyet alakított ki 
Budapest XIV. kerületében.  

Az új telephely színvonalas helyet bíztosít 
szakrendeléseknek, próbatermeknek,különböző egyéb 
vállalkozások által nyújtott szolgáltatásoknak, mint pl. 
gyógyszertár, hallókészülékek, érszűkület kezelés. 

A GYSGY ORTOPÉDTECHNIKA Kft az „elődcég” vezető 
műszerészeiből alakult 1992-ben.

A névváltoztatást követően a GYSGY REHA Kft. már 
több, mint 10 éve a magyarországi egyedi 
gyógyászati segédeszközök gyártásának egyik fő 
referencia helye, az új magyar gyártású ortézisek 
és protézisek kifejlesztője, egyik fontosabb szakmai 
bázisa. Jelenleg 68 főt alkalmazunk.
A társaság alaptevékenysége az orvostechnikai-, gyógyászati segédeszközök gyártása és forgalmazása.  
Az elmúlt 5 év során több, mint 80 új terméket fejlesztettünk ki, melyek a korszerű segédeszköz piacon megállják a 
helyüket. A Magyarországon gyártott és forgalmazott klasszikus gyógyászati segédeszközöknek teljes palettájával 
rendelkezünk. Fejlődésünk következtében ma a hazai ortopédiai eszköz piac jelentős alapanyag és alkatrész 
beszállítója lettünk, kiterjedt import és export kapcsolatokkal. Tevékenységünk során mindig élenjárók voltunk az 
új technológiák, új alapanyagok felhasználásában, új eszközök kifejlesztésében és azok hazai piacokon való 
bemutatásában.

A gyártás is itt folyik, a korszerű  műhelyek 
felszereltsége megfelelő környezetet és 
munkakörülményeket biztosítanak dolgozóinknak. 

Elsőként a GYSGY REHA KFT. alkalmazza a 
gyógyászati segédeszköz ellátásban a bõrbarát, 
szilikon technológiát.

Stratégiánk, hogy hatékony és eredményes 
módszerekkel olyan eszközöket és szolgáltatásokat 
fejlesszünk, gyártásunk, forgalmazzunk, amelyek 
Ügyfeleinek, a gyógyászati segédeszközt használóknak 
biztosítsák az esélyegyenlőség megvalósulását. 
Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal segítjük őket a 
minél emberibb élet elérésében és a munkába való 
visszatérésben.

A GYSGY REHA Kft. a magyar gyógyászati segédeszköz piac egyik meghatározó 
szereplője. Tevékenységünket  a 2001-es évtől ISO 9001/2008 szerinti 
minőségbiztosítási rendszerben végezzük (sikeres évenkénti TÜV Rheinland audi-
tokkal), alapvetően két fő kategóriában: termelés és kereskedelem.
A termelő tevékenységünk 2 fő termékcsoportot ölel fel:

1.Egyedi méretre gyártott művégtagok, ortopédiai készülékek, haskötõk, 
talpbetétek, stb.
2. Adaptív és méretsorozatos eszközök, alkatrészek gyártása. Ezeket részben saját 
kiszolgálás során forgalmazzuk, de nagyobbrészt továbbértékesítésre gyártjuk.

Tekintse át új termékkatalógusunkat, az aktuális árakról szíveskedjen érdeklődni.
Termékeinket megrendelheti webshopunkban (www.gysgy.hu), illetve viszonteladók rendelkezésére is állunk.

A katalógusban szereplő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.
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Alsó végtag ortézisek

Talpbetétek - Sanitized talpbetét

Újdonság!

Sanitized® ezüst-ion talpbetét

Mi a Sanitized?

A Svájci székhelyű Sanitized AG több mint 50 éve foglalkozik az ezüst nem nanotechnológiás 
felhasználásával textíliákban, ruházati termékekben, ágyneműkben és számos más iparág-
ban.

Mára a Sanitized egyfajta minőségi mutatóvá emelkedett fel, amely három szempont alapján 
biztosítja a vásárlót, hogy az adott - Sanitized ezüst technológiával készült - termék minőségi, 
higiénikus és a környezetre veszélytelen.

Az ezüst antibakteriális hatásai

Az ezüstről ősidők óta tudjuk, hogy antibakteriális hatású, azonban jelentősége a modern 
korban a rezisztencia terjedése miatt megnőhet. Az ezüstnek ma már ismert egy csodálatos 
tulajdonsága: az emberi bőrrel érintkezve képes a bőr felületén élő gombákat, baktériumokat 
elpusztítani, anélkül, hogy toxikus hatással lenne ránk.
Az ezüstözött szál visszaveri a hőt, jó elektromos- és hővezető, ezáltal meggátolja a sztatikus 
feltöltődést, melegen tartja a lábat, ideálisabb környezetet biztosít az ízületeinknek és növeli 
a komfortérzetet. Aki sokat van zárt cipőben, annak lábán könnyen elszaporodhatnak a 
kórokozók, az ezüst képes ezt meggátolni.

Tudományos kisérletek bizonyítják, hogy az ezüst elpusztítja a baktériumokat. Ezért is használják 
víztisztításra, nehéziparban, könnyűiparban, egészségügyben egyaránt. 
Természetes és nincs mellékhatása az emberi szervezetre.
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Alsó végtag ortézisek

A Sanitized működése

Nincs gombásodásNincs baktériumNincs szag
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Alsó végtag ortézisek

Megnevezés Sanitized talpbetét 4/4 teljes
Méretek 17 - 48-ig
Oldal -
Szín szürke
Me.egység pár
Indikáció Pes planus, pes calceneovalgus esetén

Rövid leírás A standard szendvics szerkezetű talpbetét Sanitized réteggel borított 
változata, mely kiválóan alkalmas a boltozatsüllyedés/lúdtalp kezelé-
sére, mindemellett nagyobb higiéniát is biztosít lábunknak.

Megnevezés Saroklyukas Starflex talpbetét
Méretek egyedi méretre
Oldal -
Szín átlátszó
Me.egység pár
Indikáció - Pes planus

- Pes calcaneovalgus
- sarokcsont kinövés esetén

Rövid leírás Sarokcsont kinövés esetére készített speciális talpbetét, saroklyukasz-
tással. Laticel borítás az érzékeny és fájós sarok védelmére.

Megnevezés Thermoplasztikus talpbetét
Méretek egyedi méretre
Oldal -
Szín szürke
Me.egység pár
Indikáció - Pes planus

- Pes calcaneovalgus

Rövid leírás Laticel emeléssel és sertsébőr borítással készül egyedi méretvétel alap-
ján hétköznapi használatra.
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Alsó végtag ortézisek

Talpbetétek
Megnevezés Műanyag betét Sanitized borítással, rövidített 3/4
Méretek 36 - 38 - 40 - 42 - 44-es méretekben
Oldal -
Szín szürke
Me.egység pár
Indikáció - pes calcaneovalgus

- pes calcaneovarus  esetén

Rövid leírás Rövidített műanyag talpbetét Sanitized borítással, műanyag 
szerkezettel, mely jobban terhelhető. 

P-182

P-183

Megnevezés P-182 3/4-es Sport talpbetét ; P-183 Sport talpbetét harántemeléssel
Méretek 35 - 45-ig - mindkét típus
Oldal -
Szín barna/drapp
Me.egység pár
Indikáció - pes planus

- pes calcaneovalgus

Rövid leírás A P-182 Sport talpbetét ¾-es kivitelű hosszanti és harántboltozat 
emeléssel  sarokrészen könnyítéssel. A talprész ¾-ig kényelmes szivacs 
boríttással fedett.

A P-183 1/1-es Sport teljes méretű talpbetét a cipőben végig érő, 
hosszanti és harántboltozat emeléssel készül.A sarokrészen könnyítés-
sel, végig kényelmes szivacs borítással fedett.

Megnevezés Műanyag gyermek sajkabetét
Méretek csak gyermekeknek, egyedi méretre
Oldal -
Szín többféle választható fóliázás
Me.egység pár
Indikáció - pes planus

- pes calcaneovalgus

Rövid leírás Csecsemők és gyermekek részére készített egyedi talpbetét natúr 
színben vagy választható fóliával. Harántemelés nélkül készül, a láb 
harántpárnájáig ér.
Sportoláshoz, tornacipőben, edzőcipőben való viselésre is alkalmas.
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Talpbetétek

Alsó végtag ortézisek

Megnevezés B-351 Talpbetét színbőr borítással / Perf. EVA borítással (teljes/rövid)
Méretek 35 - 45 színbőr / 19 - 48-ig EVA borítással
Oldal -
Szín szürke/barna
Me.egység pár
Indikáció pes calcaneovalgus, pes calcaneovarus  esetén

Rövid leírás Mindkét talpbetét teljes (4/4) és rövidített (3/4) méretben is készül. 
Szerkezetük ugyanaz, a fedőanyag bőr vagy habosított műanyag 
(EVA)

Megnevezés Starflex thermoplasztikus betét
Méretek 34 - 46-ig
Oldal -
Szín átlátszó
Me.egység pár
Indikáció pes calcaneovalgus, pes planus  esetén

Rövid leírás Starflex alacsony hőmérsékleten lágyuló talpbetét. 
Különlegessége, hogy meleg vízben könnyen formázható, alaktartó, 
bármilyen fedőréteggel bevonható, és teljesen a talp formájához 
illeszthető.
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Bokarögzítők - bokagumik

Alsó végtag ortézisek

Megnevezés AJ - 10 ventillációs rugalmas bokarögzítő
Méretek S 16-21 cm ; M 21-26 cm ; L 26-31 cm ; XL 31-37 cm
Oldal -
Szín kék
Me.egység darab
Indikáció - ficam

- sportsérülés
- bokaízületi instabilitás

Rövid leírás Rugalmas légáteresztő gumivászonból készül.
A láb- és boka ízületeinek, lábtőizületi gyulladások esetén, amikor a 
megbetegedett izületek elmerevedése várható, törések után 
terhelési fájdalmak esetén az ízületek tehermentesítésére szolgál.

Megnevezés Peroneus emelő
Méretek S - M - L - XL
Oldal bal - jobb
Szín fehér - átlátszó
Me.egység darab
Indikáció - peroneus bénulás a lábszár szintjében

Rövid leírás A peroneus emelő a plantárflexio megakadályozását szolgálja.A 
vékony műanyag lemezből mélyhúzott ortézis utólag gipszmintára 
vagy közvetlenül a lábra előnyösen alakítható.
Higiénikus, könnyen tisztítható, csekély súlyú és cipőben viselhető.

Megnevezés AJ - 21 fűzős bokarögzítő
Méretek S 15-20 cm ; M 20-25 cm ; L 25-30 cm ; XL 30-35 cm
Oldal bal - jobb
Szín fehér
Me.egység darab
Indikáció - instabil bokaízület ill. laza bokaszalagok 

- chronicus bokaizületi instabilitás
- chronicus bokaizületi gyulladás 
- szalagsérülés konzervatív kezelésére 

Rövid leírás Erős vászonból készülő bokarögzítő, belül nedvszívó frottír anyaggal 
párnázva, fűzős rögzíthetőséggel. Sportsérülések kezelésére, műtétek 
utáni rehabilitációra, bokaficam, bokasérülés kezelő eszköze.
Stabilizálja és tehermentesíti a bokaízületet, ezzel a gyógyulását 
elősegíti. Cipőben is viselhető.
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Bokarögzítők - bokagumik

Alsó végtag ortézisek

Megnevezés AJ - 221 légpárnás bokarögzítő
Méretek egy méret
Oldal -
Szín fekete-fehér
Me.egység darab
Indikáció - krónikus bokaizületi elégtelenség

- nagyfokú bokaizületi instabilitás
- bokaizületi arthrosis, arthritis
- bokatörések kezelése, illetve utókezelése, lábközépcsont 
basis törések kezelése

Rövid leírás A fűzős bokarögzítő rögzítő műanyag, tépőzáras változata, belső 
oldalán felfújható légzsákkal vagy opcionálisan hűtőbetéttel. 
Sportsérülések, nagyfokú bokaízület instabilitás, bokaficam, törés és 
műtét után kiváló kezelő eszköz. Cipővel is viselhető.

Megnevezés AJ - 270 ROM Walker
Méretek S - M - L - XL
Oldal bal - jobb
Szín fekete
Me.egység darab
Indikáció - lábszártörés (2-6 heted magasságban)

- septicus törés
- ostheosynthesis után, a bokaizület részleges tehermentesítésére

Rövid leírás Bokatehermentesítő eszköz, thermoplasztikus műanyagból, neo-
préne béléssel. A készülék sínvázzal erősített, elől bandázsokkal 
rögzíthető tok, a sínek csuklóval kapcsolódnak a járótalp részhez. A 
tok a lábfejtől a térdkalács ínig tart. A sínezet 10 fokos emelkedés-
sel állítható. Lábszártörés (2-6 heted magasságban), septicus törés, 
ostheosynthesis utáni kezelő eszköz.

Megnevezés Járótalp gipszre
Méretek kicsi (35-38) - nagy (39-43)
Oldal -
Szín fekete
Me.egység darab
Indikáció A járógipsz viselése esetén

Rövid leírás A járógipsz csúszásmentes talppal való kiegészítése.  
Rugalmas pántokkal és tépőzárakkal illeszthető a a gipszre. A járás 
biztonságosabb és kényelmesebb.
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Alsó végtag ortézisek

Megnevezés AJ - 4 Ventillációs rugalmas térdrögzítő gumi
Méretek S 30-34 cm ; M 34-38 cm ; L 38-42 cm ; XL 42-46 cm ; XXL 46-50 cm
Oldal -
Szín kék
Me.egység darab
Indikáció - térdízületi instabilitás

- porckopás
- laza térdszalagok
- sportsérülések
- térdkalácsficam

Rövid leírás Rugalmas textíliából készülő térdgumi. Segítségével védhetjük a térd 
izomzatait mozgás közben is. A gumírozott felépítésből adódóan nem szük-
séges külön rögzíteni a terméket a testrészen.

Megnevezés AJ - 7 Patella szalag
Méretek egy méret
Oldal -
Szín fekete
Me.egység darab
Indikáció - patella ín gyulladás

- porckopás
- patella ín sérülés

Rövid leírás A Patella pánt viselése elsősorban porckopás, patella ín gyulladás, patella 
ín sérülés vagy tédkalács károsodáskor javasolt.

Megnevezés AJ - 422 Gumiszövetes térdrögzítő, szabályozható ízülettel
Méretek 1 - 2 - 3
Oldal bal-jobb
Szín fekete-kék
Me.egység darab
Indikáció - térdízületi műtét után postoperatív ellátásra (6 hétnél hosszabb ideig tartó)

- térdkalácsficam,gyulladás,szalagsérülés,porckopás

Rövid leírás Korlátozható mozgástartományú térdrögzítő, a comb és lábszár részek 
megerősített műanyagból készülnek. neopréne béléssel, fokonként szabá-
lyozható térdízülettel. Ez az eszköz kifejezetten térdműtétek után, térdgyul-
ladás, törés, szalagszakadás utáni kezelésre való, amikor a térdízület hajlítási-
nyújtási mértéke korlátozott és/vagy 6 hetet meghaladó rehabilitációra van 
szükség.
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Megnevezés J-71/M csípőrögzítő
Méretek S-M-L-XL
Oldal bal - jobb
Szín fehér-kék
Me.egység db
Indikáció - csípőízületi gyulladás esetén

- csípőízületi endoprotézis beültetés esetén a műtéti eredmény 
biztosítására
- csípőízületi luxatio megakadályozására

Rövid leírás S (40-45 cm ; 60-75 cm) M (45-52 cm ; 75-90 cm) L (52-60 cm ; 90-105 cm) XL 
(60-70 cm ; 105-120 cm) 2 db mérési pont

Alsó végtag ortézisek

Megnevezés AJ - 452 Térdrögzítő oldalsínnel
Méretek S - M - L - XL - XXL + egyedi méretre is
Oldal bal-jobb
Szín kék-fekete
Me.egység darab
Indikáció - kisméretű térdízületi lazaság (pl.menisectomia után,keresztszalag 

megnyúlás) esetén
- traumás eredetű térdkalácsficam
- oldalirányú instabilitás
- térdízületi instabilitás

Rövid leírás Puha szövetből, neopréne béléssel készülő térdrögzítő, tépőzáras 
kivitelben. Általános, hétköznapi enyhébb és közepesen súlyos 
térdsérülések, gyulladások, instabilitás esetén alkalmazható. 

Megnevezés AJ - 40 Térdrögzítő kéttengelyes térdízülettel, oldalerősítéssel
Méretek S - M - L - XL - XXL
Oldal bal-jobb
Szín kék-fehér
Me.egység darab
Indikáció - térdizületi instabilitás

- traumás térdkalácsficam után, leginkább oldalirányú instabilitás 
esetén

Rövid leírás Rugalmas szövetből készülő térdrögzítő , amely a comb- és lábszár 
részeken gumírozással van ellátva, a tokot beépített izületes sínváz 
merevíti. A comb részen bandázs segítségével rögzíthető. 
Térdkalácsficam, térdízületi instabilitás esetén javallott, 
megakadályozza a térd oldalirányba történő elmozdulását.
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Alsó végtag ortézisek

Megnevezés AJ-421 Térdrögzítő szabályozható ízülettel
Méretek S - M - L - XL - XXL
Oldal bal-jobb
Szín kék-fekete
Me.egység darab
Indikáció - kisméretű térdízületi lazaság (pl.menisectomia után,keresztszalag 

megnyúlás) esetén
- traumás eredetű térdkalácsficam
- oldalirányú instabilitás
- térdízületi instabilitás

Rövid leírás A lábszár alsó harmadától a comb felső harmadáig érő, sínvázzal 
erősített, szabályozott pályájú térdmozgást biztosító térdrögzítő.
A hajlítási-nyújtási szöget a szakorvos határozza meg. 
Ez a rész gumi fedővel takart.

Megnevezés J-42/M térdrögzítő szabályozható ízülettel
Méretek S - M - L - XL
Oldal bal- jobb
Szín fekete
Me.egység darab
Indikáció - kisméretű térdízületi lazaság (pl.menisectomia után,keresztszalag 

megnyúlás) esetén
- traumás eredetű térdkalácsficam
- oldalirányú instabilitás
- térdízületi instabilitás

Rövid leírás Műanyag szerkezetű térdrögzítő szabályozható ízülettel.Szerkeze-
tének köszönhetően a térdkalács szabadon van, jobban szellőzik.
Bélésanyag puha textil, a lábra rögzítést tépőzár oldja meg.A térd 
mozgástartomány korlátait a szakorvos határozza meg, mely a gyó-
gyulást követően enyhíthető.Erős váza és sínezete nagyfokú stabilitást 
ad térdízületének.

Megnevezés L-220  Térdízületi kontraktúra kezelő
Méretek egyedi méretre
Oldal bal- jobb
Szín fehér
Me.egység darab
Indikáció Lábszár amputációt követően a térdízületi kontraktúra megelőzésére.

Rövid leírás Patellagyűrűvel készített könnyű vázas ortézis kontraktúra elkerülése 
érdekében. A rugalmas bandázsokat tépőzárral lehet rögzíteni a 
csonkon.
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Ágyék - keresztcsonti ortézisek

Megnevezés AF - 20 Rugalmas gerincfűző egyenestartó hevederrel
Méretek 70 - 120 cm-ig (5 cm-es lépésekkel)
Oldal -
Szín fehér/bézs
Me.egység darab
Indikáció - a háti és ágyéki gerinc rögzítése, megtámasztása, nagyobb fokú 

mozgás biztosítása mellett
- háti-ágyéki spondylosis, discopathiák, tartási hibák korrekciója 
idősebb korban, valamint a gerinc degeneratív elváltozásai esetén

Rövid leírás Elasztikus anyagból készülő törzsfűző, egyenestartóval, mely a 
vállakon halad át. Elől a has két oldalán tépőzárral rögzíthető. A 
deréktájékot X alakban merevítők erősítik, a gerinc mellett a háti 
csigolyákig felnyúló rugalmas sínezet a háti szakaszt támasztják meg.

Megnevezés F - 17 Medenceszorító öv
Méretek 70-130 cm-ig (5 cm-es lépésekkel)
Oldal -
Szín fehér
Me.egység darab
Indikáció - lumbago

- postdiscectomyas syndroma
- spondylosis
- spondylarthrosis
- spondylolisthesis
- fractura ossis pubis sine dislocatione

Rövid leírás Tépőzáras medenceszorító öv, rugalmas masszírozós ágyéki pelot-
tával, amely tetszőlegesen kivehető. A medenceszorító öv hétközna-
pi használatra javasolt derékfájdalmak, nehéz fizikai munkavég-
zéshez..

Megnevezés AF - 110 Emlékeztető heveder
Méretek S - M - L - XL - XXL
Oldal -
Szín fehér
Me.egység darab
Indikáció - dorsalis és lumbalis gerincszakasz nyílirányú tartási hibái esetén

- gyermekeknél a laza ízületi rendszer és/vagy tónustalan izomzat 
következtében létrejött rossz testtartás

Rövid leírás A bandázs erős, rugalmas vászonból készül, a két vállgyűrűn 
keresztül átbújtatva viselhető, Tépőzárral szabályozható feszessége, 
de viselése mellett elengedhetetlen a rendszeres gyógytorna.
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Felső végtag és nyaki ortézisek

Megnevezés AV - 66 Brooks gyűrű
Méretek 1- 2 -3- 4- 5- 5.5- 6- 7-es méretek / XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

XS (4 - 4,5 cm) S (4,5 - 5 cm) M (5 - 5,5 cm) L (5,5 - 6 cm) 
XL (6 - 6,5 cm) XXL (6,5 - 7 cm) XXXL (7-8 cm)

Oldal -
Szín bézs
Me.egység darab
Indikáció - ujjhegy, körömágy sérülés esetén

- a feszítő ín szakadás, sérülése esetén
Rövid leírás Kicsi, bőrbarát thermoplasztikus műanyag ujjrögzítő, tépőzárral. A 

rögzítő sín az ujjat kinyújtott állapotban tartja.

Megnevezés AV - 3 Ventillációs rugalmas csuklórögzítő
Méretek S - M - L - XL
Oldal bal-jobb
Szín kék
Me.egység darab
Indikáció - ízületi gyulladás

- ízületi instabilitás
- traumás eredetű sérülések utáni rehabilitációra

Rövid leírás Gumírozott, légáteresztő szövetből készült csuklórögzítő gumi. Az ujjak 
szabadon mozoghatnak, kényelmes viselet jellemzi. Enyhébb rándu-
lások, ficamok, törések utáni fájdalommentes rögzítésre használható.

Megnevezés AV - 21 Tenyértámasztó, gumiszövetes, fémmerevítéssel
Méretek S - M - L - XL - XXL
Oldal bal-jobb
Szín kék-fehér
Me.egység darab
Indikáció - distorzió

- subluxatio
- luxatio
- arthritis
- tendovaginitis

Rövid leírás Gumiszövetes anyagból készülő, két oldalt fémsín merevítéses tenyé-
rtámasztó segédeszköz. Tépőzárral rögzíthető. 
Fő feladata a csukló és kézfej rögzítése, nyugalmi helyzetet biztosít a 
kéznek
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Felső végtag és nyaki ortézisek

Megnevezés V - 31/M Alkarközépig érő csuklórögzítő
Méretek S - M - L - XL
Oldal bal-jobb
Szín kék-fehér
Me.egység darab
Indikáció - rheumatoid arthritis

- N. radialis paresis
- izomeredetű bénulások
- központi idegrendszeri eredetű bénulás
- fájdalmas csuklóizületi mozgások kiiktatása

Rövid leírás Gumiszövetes, tépőzáras hosszú csuklórögzítő, beépített 
merevítéssel. Elsősorban a kéz, csukló és alkar betegségeinek kezelé-
sére és a gyógyulás elősegítésére szolgál.

Megnevezés AV - 117 (2 ágú), AV - 118 (4 ágú), AV - 119 (1 ágú) Hab bélésű 
ujjrögzítők

Méretek egy méret
Oldal -
Szín szürke-kék
Me.egység darab
Indikáció - ujjak flexiós kontraktúrája esetén

- ín sérülések
- traumás eredetű sérüléseknél

Rövid leírás Kicsi, pehelykönnyű alumínium ujj sínezetek, puha habbal bélelve. 
Számos, ujjat ért tramuás sérülések, gyulladások, ínszakadások 
esetén fixen tartja az ujjakat, megakadályozza azok hajlítását, 
elmozdítását.

Megnevezés Méretre vágható hab bélésű ujjrögzítő sín
Méretek egyedi méret
Oldal -
Szín -
Me.egység darab
Indikáció - ujjak flexiós kontraktúrája esetén

- ín sérülések
- traumás eredetű sérüléseknél

Rövid leírás Egyedileg méretre vágható alumínium egyenes sín, habszivacs 
béléssel. A helyszínen tetszőlegesen vágható és formázható az ujjra.
Célja ugyanaz, mint az AV-117/118/119-es termékeknek.
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Felső végtag és nyaki ortézisek

Megnevezés AV - 46 Gumiszövetes könyökrögzítő, fémsínnel
Méretek S M L XL

f d f d f d f d

19-22 21-24 22-24 24-26 24-26 26-28 26-28 28-30

Oldal bal-jobb
Szín kék
Me.egység darab

Indikáció - postoperativ kezelésre
- arthrosis
- arthritis esetén

Rövid leírás Sínvázzal erősített, rugalmas könyökrögzítő az epicondilitis krónikus gy-
ulladása vagy fájdalmas izommozgások ( sportolásnál tenisz) esetére. 
A könyökrögzítő az alkar felső harmadától az alkar alsó harmadáig 
ér, tépőzárral tudjuk rögzíteni.

Megnevezés AV - 441 Sínvázas könyök ortézis
Méretek S M L XL

19-24 24-26 26-28 28-30

Oldal bal-jobb
Szín kék
Me.egység darab

Indikáció - epicondilitis krónikus gyulladása
- fájdalmas izommozgások (pl.: teniszezés, sporttevékenységek) 
  esetén használható

Rövid leírás A könyökrögzítő rugalmas légáteresztő anyagból készül, beépített 
merevítő sínezettel. A könyökizületet magába foglaló tok felnyúlik az 
alkar alsó harmadába illetve a felkar felső harmadáig, a tokban két 
epicondylus pelotta van rögzítve tépőzárral, amelyek segítségével 
azok beállíthatók a megfelelő helyre. Az alkaron tépőzárral 
rögzíthetjük.

Megnevezés AV - 4 Ventillációs könyökrögzítő gumi

Méretek
S M L XL XXL

20-23 cm 23-26 cm 26-29 cm 29-32 cm 32-35 cm

Oldal -
Szín kék
Me.egység darab
Indikáció - rándulások, ficamok, izomhúzódás esetén

- törések utáni rehabilitációra
Rövid leírás Rugalmas szövetből készült könyökrögzítő, mely könyöksérülések, 

műtétek utáni konzervatív kezelésre használható. Az anyag légáter-
esztésének köszönhetően izzadás nem fordul elő.
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Felső végtag és nyaki ortézisek

Megnevezés AV-47 Kontraktúra kezelő könyökrögzítő szabályozható ízülettel
Méretek S (22-25 cm) M (26-29 cm) L (30-33 cm)
Oldal jobb-bal
Szín fehér-kék
Me.egység db
Indikáció - kontraktúrás könyök rehabilitációjára

- a könyök ínszalagjainak műtét utáni rehabilitációjára
- könyöktörés, dislocatio miatti rögzítésre

Rövid leírás Szabályozható mozgásterjedelmű ízülettel készült thermoplasztikus 
könyökortézis kontraktúrás könyök stabilizálására, rehabilitációjára. A 
rögzítő belseje frottírral bélelt, a kényelmesebb viseletért vállszalag-
gal rögzíthető. Állítható flexiós-extenziós mérték. A szalag meg-
akadályozza a csukló leesését.

Megnevezés AV - 560 Vászon kartartó
Méretek egy méret
Oldal
Szín szürke
Me.egység darab
Indikáció - kartörés után gipsz helyett

- gyulladások, traumás sérülések után
- luxatio humeroscapularis, luxatio acromioclavicularis 
- contusio omii, humerus diaphysis középsõ 3/5-ének törései

Rövid leírás Vászonból, gipszelés helyett vagy gipszelés után használható kartartó., 
melynek célja a sérült kar rögzítése, stabilizálása, nyugalomban tar-
tása. A vállon átívelő heveder tetszőlegesen beállítható.

Megnevezés AV - 561 Vászon kartartó
Méretek 1 - 2 - 3
Oldal -
Szín kék
Me.egység darab
Indikáció - kartörés után gipsz helyett

- gyulladások, traumás sérülések után
- műtétet követően

Rövid leírás Neopréne anyagból készülő kartartó heveder, műtét utáni időszakra, 
törésekre, gipszelés helyett. Fő feladata a sérült vagy beteg kar egy 
helyben rögzítése, stabilizálása a legkényelmesebb módon. Használa-
tával a kar szellőzik, az izzadás és az ebből eredő bőrirritáció, viszketés 
elkerülhető. A pántokkal a terhelés elosztását és a magasságot tudjuk 
szabályozni.



19

Kartartók

Felső végtag és nyaki ortézisek

Megnevezés AV - 562 Kétrészes vállrögzítő
Méretek 1 ; 2
Oldal
Szín fekete
Me.egység darab
Indikáció - váll vagy felkar traumás sérülése, gyulladása esetén

- váll, felkar műtétet követően rögzítésre

Rövid leírás Rugalmas anyagból készül, a derékövön elhelyezett alkartokban 
rögzíthetjük a felkart. Vállpántok segítségével a terhelést tudjuk 
elosztani. A vállrögzítővel teljes rögzítést tudunk elérni.

Megnevezés F - 76 Schanz gallér
Méretek I.-II.-III.-IV.-V.
Oldal -
Szín fehér
Me.egység darab
Indikáció - spondylosis, discopathia, spondylarthrosis a nyaki szakaszon

- torticollis, csigolya tumor, nyaki distorsio
- idegi fájdalmak, egyszerű stabil törések, luxáció

Rövid leírás A nyaki gerinc betegségeinél a nyak megtartására és ezáltal a 
tünetek csökkentésére szolgáló ortézis. Óvja a gerinc nyaki szakaszát 
a fájdalommal járó mozgásoktól, valamint jó hőszigetelő 
tulajdonsága miatt a nyakat melegen tartja. A nyakrögzítő váza 
habszivacs, mely textillel borított, a nyak hátsó részén tépőzárral 
rögzíthető.

Megnevezés E-65 Koponyavédő
Méretek egyedi méretre
Oldal -
Szín fehér
Me.egység darab
Indikáció - a fej  részleges vagy teljes traumás sérülése

- agyvérzéses , esetleg hemipleg állapot
- postopoeratív ellátásra

Rövid leírás Műanyagból készült koponyavédő, mely az emberi fejre kerül 
felhelyezésre. Traumás sérülések ellátására készült, hogy védje a 
sérült vagy operált koponyát vagy bőrfelületet. Óvja a fertőzésektől, 
sérülésektől, és biztosítja az egyenletes bőr és seb gyógyulást.
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Hasi és lágyéksérvkötők

Megnevezés AH - 42 Egyoldali lágyéksérvkötő
Méretek 80 - 120 cm-ig (5 cm-es lépésekkel)
Oldal bal-jobb
Szín bézs
Me.egység darab
Indikáció - lágyéksérv
Rövid leírás A lágyéksérvkötő a test vonalát követő rugalmas derékövből és a 

sérv helyzetét megfelelő szögbe tartó fémpelottából áll, 
amelyre bőrbevonatú nyomópárna van felerősítve. 
A derékövhöz a sérvpelottát combszalag szíjjal lehet rögzíteni.

Megnevezés AH - 121 Normál Adaptálható haskötő hasemelővel
Méretek 70 - 130 cm-ig (5 cm-es lépésekkel)
Oldal -
Szín bézs
Me.egység darab
Indikáció - hasfali sérv

- operált hasfali sérv
- köldök sérv
- műtét helyett

Rövid leírás Erős vászonból, vászonbéléssel készülT tépőzáras, ill. fűzős záródással 
haskötő. Viselete ajánlott hasfali műtétek után, hasfali sérvek esetén 
vagy ha a műtét nem javasolt.

Megnevezés AH - 10 Haskötő
Méretek 70 - 130 cm-ig (5 cm-es lépésekkel) / 16 vagy 26 cm-es magassággal
Oldal -
Szín bézs
Me.egység darab
Indikáció - hasfali sérv

- operált hasfali sérv
- köldök sérv
- műtét helyett

Rövid leírás Hasi sérvkötő, mely a has kóros alakváltozásait és a belső zsigeri sz-
ervek süllyedését korrigálja. A haskötő vászonból készült oldalt gu-
miszövet betéttel. Záródás fűzéssel ill. tépőzárral történik.

Megnevezés AH - 52 Kétoldali lágyéksérvkötő
Méretek 80 - 120 cm-ig (5 cm-es lépésekkel)
Oldal kétoldali
Szín bézs
Me.egység darab
Indikáció - lágyéksérv
Rövid leírás A lágyéksérvkötő a test vonalát követő rugalmas derékövből és a sérv 

helyzetét megfelelő szögbe tartó fémpelottából áll, 
amelyre bőrbevonatú nyomópárna van felerősítve. 
A derékövhöz a sérvpelottát combszalag szíjjal lehet rögzíteni.
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Megrendelés/Információ

A katalógusban található termékeket megvásárolhatja személyesen szaküzletünkben
Az aktuális árakról kérjük, érdeklődjön.

Szaküzleteink:

Pillangó Egészségcentrum
1149 Budapest Pillangó u.12.
Tel  (06-1) - 330 - 7735; (06-1) - 288 - 6640
Fax (06-1) - 700 - 2149;
Nyitva tartás hétköznap 8.00 - 16.00
Bankkártyás fizetési lehetőség.
Viszonteladói értékesítés a 1101 Budapest, Fehér út 10. /51. épületben 

Az aktuális árakról kérjük, érdeklődjön.
A katalógusban szereplő termékek megvásárolhatók, megrendelhetők:

GYSGY REHA KFT.
1149 Budapest, Pillangó u.12.

Tel: +36 1 330 - 7735

Viszonteladói kiszolgálás
1101 Budapest, Fehér út 10. / 51.ép.

Tel: +36 1 288 6640 ;
E-mail: megrendeles@gysgy.hu

Az esetlegesen előforduló hibákért felelősséget nem vállalunk!
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