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Tisztelt Partnerünk!
Örömmel nyújtjuk át Önnek az olasz Luropas cég legújabb, magyar nyelvű katalógusát a Scudotex,
Scudovaris, Rekordsan, Tecnoped márkanevű, kiváló termékekről. Mivel a Luropas már több, mint 30
éve van jelen az olasz és a nemzetközi gyógyászati segédeszköz piacon, ma a világ vezető vállalatai
között tartják számon az ortopédiai fűzők, rugalmas medenceövek, a sérvkötők, a kompressziós és
terápiás harisnyák, a lábápolás és még sok más ortopédiai eszköz gyártásában és forgalmazásában.
A piac folyamatos változásaival és megújuló elvárásival összhangban olyan innovatív termékek kaptak
helyet az új katalógusban, mint a 70, 140, 240 denes nyitott lábfejű kompressziós harisnyák, a
specializált kardiológiai és colostomia övek, kiváló minőségű egészségügyi klumpák, illetve szilikon
lábápolási termékek, melyek tovább szélesítik a Luropas nemzetközileg is elismert kínálatát.
A Luropas termékek kizárólagos magyarországi importőreként a Promobil Zrt. továbbra is igyekszik
kedvező feltételekkel és árakkal, a lehető legrövidebb szállítási határidőkkel az Ön elvárásainak
maximálisan megfelelni annak érdekében, hogy biztosíthassa vevőköre gyors és széleskörű ellátását.
Felvilágosítással a lenti elérhetőségeinken szívesen állunk rendelkezésére.
A sikeres együttműködés reményében üdvözlettel:
2012. szeptember 01.
Barcsay András
Vezérigazgató
Promobil Zrt.
Elérhetőségeink:
NAGYKERESKEDÉS
1106 Budapest, Keresztúri út 4/a
Telefon: 06-1-433-71-98
Fax: 06-1-433-71-91
E-mail: nagyker@promobil.hu

MINTABOLTOK:
1106 Budapest, Keresztúri út 4/a
Telefon: 06-1-433-71-90
E-mail: promobil@promobil.hu
1134 Budapest, Dózsa György út 144
Telefon: 06-1-288-67-00 / 128-as mellék
E-mail: dozsagyse@promobil.hu

2701 Cegléd, Törteli út 1-3
Telefon: 06-30-612-97-52
E-mail: cegledgyse@promobil.hu
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Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 13485:2004

A 93/42 CEE rendelet értelmében a nem invazívnak minősített I-es osztályba tartozó orvostechnikai eszközök
jelzéssel vannak ellátva.
A katalógusban leírt termékjellemzőket irányadónak kell jelenteni, esetleges újítások, módosítások az egyes termékek esetében elképzelhetők.

A TERMÉK KATALÓGUS AZ ORTOPÉD ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TERÜLETEN DOLGOZÓ
PARTNEREINK SZÁMÁRA KÉSZÜLT
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SCUDOTEX: SZABÁLYOZHATÓ
MEDENCEÖV TERMÉKCSALÁD

A Scudotex, az ortopédia területén
megszerzett hosszú évek tapasztalatát
felhasználva elkészítette és bemutatja
széles, minden igényt kielégítő kínálatát. Az
ortopédiai használatra kifejlesztett, műtét,
illetve szülés után alkalmazott, rugalmas
medenceövek a forradalmian új,
speciális, gumírozott anyagösszetételüknek
köszönhetően kiváló kompressziós hatást
biztosítanak és rendkívül hosszú élettartamúak.
Minden modell egyaránt alkalmas nőknek és
férfiaknak és szabályozható tépőzárral készül,
ebből kifolyólag méretük, feszességük széles
skálán állítható, ami a hát-és a deréktáj
anatómiai megtámasztásával elősegíti a
kiegyensúlyozott testtartást.
Széles modellválasztékunk lehetővé teszi a
szakorvos, vagy a fizikoterapeuta számára a
betegnek legmegfelelőbb medenceöv kiválasztását
a szülést, a különféle hasműtéteket követő
időszakban, illetve a hát- és a deréktáj
megtámasztását és védelmét igénylő
ortopédiai terápiák esetén.

152 FEHÉR 27 cm
SZABÁLYOZHATÓ FŰZŐHATÁSÚ
PAMUT MEDENCEÖV
Speciális, minden irányban táguló
rugalmas, higiénikus pamutanyagból
készülő medenceöv, mely kiegyenlített
fűzőhatása révén a test vonalait szorítás
nélkül követi és szabad mozgást biztosít
(I-VIII).
Nem állítható változatban is kapható:
“Cotton San” 116 (I-VI).

Méret
I
Size
XS
Derékbőség (cm)
58-70
Waist circumference (cm)

II
S

III
M

IV
L

65-78

72-86

80-95

V
XL

VI
XXL

VII
XXXL

VIII
XXXXL

87-105 94-113 101-121 108-130

1
133
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S C U D O T E X

S Z A B Á LY O Z H A T Ó M E D E N C E Ö V E K
• MŰTÉT UTÁN • SZÜLÉS UTÁN

188 CSONTSZÍNŰ 27 cm
185 CSONTSZÍNŰ 32 cm
SZABÁLYOZHATÓ SEBÉSZETI
MEDENCEÖV
Szabályozható, rugalmas medenceöv
speciális gumírozott anyagból, széles
tépőzárral
és
olyan
anatómiai
kialakítással, mely elősegíti a tökéletes
illeszkedést (I-VI).
Kapható
hagyományosan
szabott
változatban is: 193 Csontszínű, 27cm
“Unisan” (I-VI)

192 FEHÉR 27 cm
190 FEHÉR 24 cm
196 FEHÉR 20 cm
SZABÁLYOZHATÓ MEDENCEÖV
Erős, rugalmas pamutból készülő
szabályozható medenceöv, mely speciális
kialakításának köszönhetően a középső
részen erősebben feszül, mint a szegélyeknél,
ezzel megteremtve a fokozott fűzőhatást
(I-VI).

170 2 SÁVOS FEHÉR 16 cm
171 3 SÁVOS FEHÉR 24 cm
186 3 SÁVOS BÉZS 24 cm
172 4 SÁVOS FEHÉR 32 cm
SZABÁLYOZHATÓ ANATÓMIAI
MEDENCEÖV
Kettő, vagy több, speciális, gumírozott
részből álló anatómiai kialakítású medenceöv,
mely széles tépőzárának köszönhetően
kiválóan alkalmas műtéti beavatkozás, vagy
szülés utáni viselésre (I-VI).

Méretek
I
Size
XS
Derékbőség (cm)
Waist circumference (cm) 60-75

2

II
S
70-90

III
M

IV
L

V
XL

VI
XXL

87-109 100-126 110-140 120-150
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S C U D O T E X

SZABÁLYOZHATÓ MEDENCEÖVEK
• MŰTÉT UTÁN • SZÜLÉS UTÁN

189 FEHÉR 25 cm
194 FEHÉR 29 cm
199 FEHÉR 32 cm
SZABÁLYOZHATÓ PAMUT
MEDENCEÖV
Speciális, nem gumírozott, tiszta pamutból
készülő, széles tépőzárral ellátott medenceöv,
melynek viselése szülés és műtét után is
ajánlott. Hosszúsága, a szabályozó tépőzáras
panelt belértve 80 cm-től 140 cm-ig
(I-VII).

158 SZÜRKE 27 cm (II-VI)
159 FEHÉR 27 cm (I-VI)
160 FEHÉR 32 cm (II-VI)
TARTÁSJAVÍTÓ SZABÁLYOZHATÓ
MEDENCEÖV
Szabályozható, rugalmas medenceöv
elegáns szabásvonallal higiénikus,
légáteresztő pamutból, részben egymás
felett záródó dupla tépőzárral a
hastájékon, a még tartósabb és könnyebb
méretállítás érdekében. A két deréktáji
flexibilis rögzítő biztosítja az anatómiai
szempontból
ideális,
kényelmes
megtámasztást.

156 FEHÉR 27 cm
TARTÁSJAVÍTÓ MEGTÁMASZTÓ
MEDENCEÖV
Széles skálán állítható, rugalmas medenceöv
higiénikus, légáteresztő pamutból, elegáns
szabásvonallal és két deréktáji flexibilis
merevítővel az anatómiailag ideális,
kényelmes megtámasztását (I-VI).

182 FEHÉR 27 cm
SZABÁLYOZHATÓ SEBÉSZETI
MEDENCEÖV
Új, szabályozható, rugalmas, speciális
gumírozott anyagból készülő, szélesebb
tépőzárral és olyan anatómiai kialakítással
ellátott medenceöv, mely elősegíti a
tökéletes illeszkedést. (I-VI)

3
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SCUDOTEX: SZABÁLYOZHATÓ
LÉGÁTERESZTŐ MEDENCEÖVEK
A szabályozható, rugalmas pólyák és
medenceövek bizonyított hatékonyságuk
révén széles körben kerülnek
alkalmazásra a szülés utáni időszakban,
valamint különböző típusú hasműtétek
után. Azon felül, hogy hozzájárulnak a
hát és a deréktáj védelméhez, elősegítik a
felsőtest helyes tartását, kompressziós
hatást gyakorolnak a csípőre
kedvezően befolyásolva az izomfeszesség
visszanyerését, a méh és a belső szervek
helyükre kerülését, gyorsítva az esetleges
vágások hegesedését.
A Scudotex bemutat néhány különösen
kedvelt modellt, amik olyan speciális,
rugalmas szövetből, légáteresztő
szövéssel készülnek, amely elősegíti a
bőr természetes légzését, így biztosítva a
jó közérzetet és a higiénia megőrzését.
Mindegyik modell széles, szabályozható
tépőzárral van ellátva, mind nők, mind
férfiak számára alkalmas.
Kisebb szélességben mellkasvédőként
használhatók.

197 FEHÉR 27 cm (I-VIII)
147 NATÚR 27 cm
124 FEHÉR 24 cm
144 NATÚR 24 cm
148 NATÚR 32 cm
„MULTISAN” KLASSZIKUS
SZABÁSÚ MEDENCEÖV
198 FEHÉR 27 cm
„MULTIFLEX” ANATÓMIAI
SZABÁSÚ MEDENCEÖV
Speciális, légáteresztő anyagból készülő
szabályozható medenceöv, mely tökéletesen
követi a test vonalát, ezzel elősegítve a
mozgás szabadságát. Szülés után is
alkalmazható (I-VI).

Méretek
I
Size
XS
Derékbőség (cm)
60-75
Waist circumference (cm)

4
4

II
S
70-90

III
M

IV
L

V
XL

VI
XXL

87-109 100-126 110-140 120-150
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S C U D O T E X

SZABÁLYOZHATÓ MEDENCEÖVEK
• MŰTÉT UTÁN • SZÜLÉS UTÁN

127 FEHÉR 27 cm
125 FEHÉR cm 24 cm
123 FEHÉR cm 20 cm
SZABÁLYOZHATÓ UNIVERZÁLIS ÖV
Széles körben alkalmazható speciális,
rugalmas, légáteresztő anyagból, széles
tépőzárral készülő szabályozható öv, mely
tökéletesen követi a test vonalát, ezzel
elősegítve a mozgás szabadságát. Ezen
típusok viselése szülés után kimondottan
ajánlott (I-VI).

122 FEHÉR cm 16 cm
121 FEHÉR cm 12 cm
120 FEHÉR 6 cm
SZABÁLYOZHATÓ UNIVERZÁLIS ÖV
Ezek a típusok kiválóan alkalmasak a bordák
és a mellkas megtámasztására, védelmére
(I-VI).
154 FEHÉR 27 cm
SZABÁLYOZHATÓ KLINIKAI
MEDENCEÖV
Szabályozható, rugalmas öv higiénikus és
bélelt pamut párnával, ami az érintett
területre helyezve nyújt fokozottabb védelmet
(I-VI).

195 FEHÉR 27 cm
175 FEHÉR 24 cm
SZABÁLYOZHATÓ „MULTIBELT”
MEDENCEÖV DUPLA TÉPŐZÁRRAL
Speciális, légáteresztő anyagból készülő
rugalmas medenceöv, mely tökéletesen
formálja a testet. Dupla, egymást átfedő
tépőzáras felülettel rendelkezik a még
stabilabb megtámasztás és illeszkedés
érdekében (I-VI).

5
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MÉG TÖBB FRISSESSÉG ÉS LÁGYSÁG A
LÉGÁTERESZTŐ PAMUTTAL BÉLELT
COTTONLINE MEDENCEÖV JÓVOLTÁBÓL
Hogy a legigényesebb és érzékeny bőrű nők elvárásainak
is megfeleljen, a Scudotex megalkotta új, “Cottonline”
kollekcióját, melynek darabjai egyesítik a rugalmas,
gumírozott szövet és a bőrrel érintkező, légáteresztő és
nedvszívó pamut bélés tulajdonságait és ezzel egyedülálló
kényelmet biztosítanak.
A “Cottonline” rugalmas medeneövek használata
kimondottan ajánlott a szülést követő időszakban, de
az érzékeny bőrű, bőrgyulladástól, vagy
bőrallergiában szenvedő betegek esetében is megoldást
nyújt.
A betegek egyedi szükségleteinek kielégítése érdekében
a “Cottonline” termékek négy különböző szélességben
elérhetőek. A keskenyebb darabok borda- és
mellkasvédőként is alkalmazatóak (I-VI).
131 FEHÉR 27 cm
132 FEHÉR 24 cm
133 FEHÉR 20 cm
134 FEHÉR 16 cm
PAMUTTAL BÉLELT SZABÁLYOZHATÓ
MEDENCEÖV
Rugalmas,kívül speciális, légáteresztő
szövetből, belül pamut béléssel készülő,
tépőzárral ellátott medenceöv.

Az érzékeny
bőrrel
érintkező
pamut bélés

Méret
I
Size
XS
Derékbőség (cm)
60-75
Waist circumference (cm)

6

II
S
70-90

III
M

IV
L

V
XL

VI
XXL

87-109 100-126 110-140 120-150
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S C U D O T E X

SPECIÁLIS SZABÁLYZHATÓ ÖVEK
COLOSTOMIA

KARDIOLÓGIA

7 és 10 cm-es furatú, levehető hasi panellal

Speciális, rugalmas mellkasvédő, melynek viselése kimondottan a
kardiológiai műtéti beavatkozások után javallott. A mellkasvédő
légáteresztő anyagból, széles rögzítő tépőzárral és két rugalmas
gerincvédővel készül, ami fokozza a megtámasztást. A rugalmas
öv, anatómiai kialakításának köszönhetően nem vág be a
hónaljnál és szélei nem dörzsölik ki a bőrt.
Különleges tulajdonságai miatt a Cardiosan övet szigorúan a
szakorvos előírásainak megfelelően kell alklalmazni (I-VI).

Speciális, rugalmas, pamut öv, mely kiegyensúlyozott hasi
és lumbosacrális megtámasztást nyújt a colostomiában
szenvedő betegeknek. A rugalmas övhöz rögzített, párnázott
hasi panel bőrrel érintkező felülete vízálló, ennek köszönhetően
könnyedén tisztítható, higiénikusan tartható. A panel körüli
félmerev gyűrű megkönnyíti a tasak felhelyezését a stomára.
A hasi panel külön is megvásárolható.
A Colostomia övet a szakorvos előírásainak megfelelően kell
alklalmazni.

162 KLASSZIKUS CARDIOSAN ÖV RÖGZÍTŐPÁNTTAL 27 cm
161 KLASSZIKUS CARDIOSAN ÖV RÖGZÍTŐPÁNT NÉLKÜL 27 cm
Egy darab függőleges tépőzárral zárodó, rögzítőpánt nélküli, vagy azzal
ellátott modellek (I-VI).

C761 COLOSTOMIA ÖV 24 cm, BEÉPÍTETT PANNELLAL ø 7 cm
C760 COLOSTOMIA ÖV 24 cm, BEÉPÍTETT PANNELLAL ø 10 cm
C763 COLOSTOMIA ÖV 20 cm, BEÉPÍTETT PANNELLAL ø 7 cm
C762 CSERÉLHETŐ COLOSTOMIA PANELLAL 24 cm, ø 7 cm
C765 CSERÉLHETŐ COLOSTOMIA PANELLAL 24 cm, ø 10 cm
C764 CSERÉLHETŐ COLOSTOMIA PANELLAL 20 cm, ø 7 cm
Méret - Size
Derékbőség cm
Waist circum. cm

164 EXTRA CARDIOSAN ÖV RÖGZÍTŐPÁNTTAL 27 cm
163 EXTRA CARDIOSAN ÖV RÖGZÍTŐPÁNT NÉLKÜL 27 cm
Négy darab tépőzárral záródó, kimondottan nőknek kifejlesztett, rögzítőpánt
nélküli, vagy azzal ellátott modellek (I-VI).
Méret - Size
Derékbőség cm
Waist circum. cm

60 - 70

70 - 80

80 - 90

90 - 100

100 - 110

110 - 120

7
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SCUDOTEX: GYAPJÚ ÉS PAMUT
MEDENCEÖVEK
A rugalmas thermofűzőket, mint a has- és deréktájat hatékonyan védő ruhadarabokat, széles körben használják. Különösen azok az emberek,
akik rideg éghajlati és környezeti viszonyok között élnek, szervezetük nagy hőmérsékleti ingadozásnak, vagy páratartalomnak van kitéve,
illetve azok, akik koruknál, vagy egészségügyi állapotuknál fogva érzékenyebbek a hideg által okozott ártalmakra.
A Scudotex rugalmas derékvédők meleg és puha gyapjúból készülnek. Melegben tartják és hatékonyan védik az emberi testet az időjárás
viszontagságaitól. Eme jótékony hatásuk miatt ajánljuk viselésüket, a megelőző funkción túlmenően, a következő esetekben: reumatikus
izomfájdalmak; lumbágó és hátfájás; hasgörcsök.
A rugalmas derékvédők használata különösen ajánlott olyan személyeknek, akik gyakori, vagy hosszan
tartó hajlításnak, csavarásnak, vagy megerőltetésnek teszik ki hátgerincüket
(gépkocsivezetők, nehéz fizikai munkát végzők, sportolók stb.), vagy akik gyenge
izomfeszességük miatt igénylik a hátgerinc enyhe és kiegyensúlyozott
megtámasztását. A derékvédők kaphatóak pamutból is, hosszú élettartamúak és
nem pöndörödnek fel.

105-ös
modell

111-es
modell
8
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S C U D O T E X

RUGALMAS KLASSZIKUS MEDENCEÖVEK

111 FEHÉR 30 cm
RUGALMAS GYAPJÚ
MEDENCEÖV
Erős, ellenálló, gyapjú medenceöv, amely
hatékony melegítő és támasztó hatást fejt
ki, ugyanakkor megőrzi rugalmasságát
(I-VI).

105 FEHÉR 27 cm
RUGALMAS PUHA GYAPJÚ
MEDENCEÖV
Könnyű, minden irányban táguló, puha,
hőtartó gyapjúból készülő rugalmas
medenceöv. Tökéletesen testhez álló,
mégsem szorít (I-VI).

Szabályozható változatban is kapható:
151

109 CSONTSZÍNŰ 29 cm
RUGALMAS GYAPJÚ
MEDENCEÖV
Erős, ellenálló gyapjú medenceöv, amely
hatékony melegítő és támasztó hatást fejt
ki és tökéletesen testhez simul (I-VI).

Méret
I
Size
XS
Derékbőség (cm)
55-75
Waist circumference (cm)

II
S

III
M

65-85

75-95

107 FEHÉR 27 cm
RUGALMAS PAMUT GYAPJÚ
MEDENCEÖV
Olyan anti-allergén, egy darabban szőtt
rugalmas medenceöv, melynek külső
része gyapjúból, belső, a testtel érintkező
része pamutból készülő, a tökéletes
hőtartás érdekében (I-VI).
IV
L

V
XL

VI
XXL

110 FEHÉR-BÉZS 30 cm
RUGALMAS BICOLOR GYAPJÚ
MEDENCEÖV
Hőtartó gyapjúból készülő medenceöv,
melynek belseje olyan speciális fehér
anyaggal bélelt, mely megőrzi a test
melegét és hatékony támasztó hatást
fejt ki (I-VI).

106 FEHÉR 27 cm
RUGALMAS GYAPJÚ MEDENCEÖV
Puha, hőtartó gyapjúból egy darabban
szőtt rugalmas medenceöv, mely
tökéletesen testhez simul (I-VI).
108 FEHÉR 27 cm
RUGALMAS PAMUT MEDENCEÖV
Friss, higiénikus és rugalmas pamutból
varrás nélkül, egy darabban szőtt
medenceöv, mely tökéletesen testhez
simul (I-VI).

85-110 95-125 105-140

9
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BENESSERE D’ANGORA
TERMÉKCSALÁD

SZUSZPENZOROK

meleg, lágy, puha gyapjúból

Bemutatkozik a „Benessere d’Angora” termékcsalád,
mely a Scudotex megelőzési és terápiás célokat
szolgáló különleges, gumírozott termékeinek köre.
Minden darab becses angora gyapjúból egy kis
puha merino gyapjú hozzáadásával készül,
ami kedvező és egészséges hőszabályozó
hatást alakít ki, ami kellően melegen tartja
és tökéletes megvédi a külső hőmérsékleti
hatásokkal szemben az adott testrészt,
elősegítve ezzel a jó közérzet elérését.

617 FEHÉR
UNIVERZÁLIS PAMUT
SZUSZPENZOR
Higiénikus, hálókötésű, légáteresztő
anyagból készülő szuszpenzor, amely
jótékonyan megtámasztja a herezacskót.
Sporttevékenységhez ajánlott (I-VIII).

627 FEHÉR ALÁTÁMASZTÓ PAMUT
SZUSZPENZOR
Combokra erősíthető pántokkal felszerelt,
higiénikus, légáteresztő anyagból készülő
hálókötésű szuszpenzor, amely jótékonyan
alátámasztja a herezacskót (I-VII).
Csípőbőség cm - Hip Size cm

504 FEHÉR 29 cm (I-VI)
ANGORA GYAPJÚ
DERÉKVÉDŐ

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

60
70

70
80

80
90

90
100

100
110

110
120

120
130

130
140

SPECIÁLIS
MEDENCEÖV

506 FEHÉR (I-V)
ANGORA GYAPJÚ
TÉRDVÉDŐ
508 FEHÉR (I-IV)
ANGORA GYAPJÚ
KÖNYÖKVÉDŐ
510 FEHÉR (I-IV)
ANGORA GYAPJÚ
COMBVÉDŐ
Mérettáblázatok:
Derékvédő: 9. oldal
Többi modell: 48-49. oldal

10

157 NATÚR 27 cm
167 NATÚR 32 cm
SZABÁLYOZHATÓ HASI
MEDENCEÖV
Rugalmas, légáteresztő anyagból készülő,
speciális medenceöv, mely a beépített
pamut védőbetétek segítségével a
gyógyulási időszakban védelmet nyújt a
hastájéknak. Kapható 3, vagy 4
tépőzárral ellátott változatban, deréktáji
megerősítéssel az anatómiailag ideális,
kényelmes megtámasztásért (I-VII).
Mérettáblázat: 15. oldal

10 ing OK

4-02-2009

21:24
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DERÉKVÉDŐ
ATLÉTÁK
BELÜL
PAMUT
KÍVÜL
GYAPJÚ
Hogy a Scudotex megfeleljen a
védőruhák iránti egyre növekvő
kereslet igényeinek, megalkotta rugalmas, hastájékon megerősített atléta
kollekcióját. Ezek a termékek, azon
felül, hogy védelmet nyújtanak, még
alakformáló hatást és hatékony
megtámasztást is biztosítanak a derékés kereszttájnak, melyek a leginkább
ki vannak téve a hosszú, megerőltető
mozgás okozta megterhelésnek.

202
FÉRFI ATLÉTA
Férfi rugalmas derékvédővel
ellátott atléta széles vállpánttal szegélyezve (III-VII).

201 FÉRFI RÖVID UJJÚ TRIKÓ
Férfi rugalmas derékvédővel ellátott trikó kör alakú nyakkivágással
(III-VII).
213 NŐI TRIKÓ SZÉLES VÁLLPÁNTTAL
Széles, jól takaró vállpánttal, csipke díszítéssel, derékvédővel ellátott
női trikó. (II-VI).

Mé ret

II

III

IV

V

VI

VII

Size

S

M

L

XL

XXL

XXXL

46-48
44-46

48-50
46-48

50-52
48-50

52-54
50-52

54-56

42-44

Fé rfi mé ret - Man measurement
Női méret - Woman measurement

HAGYOMÁNYOS
ATLÉTÁK

214 NŐI RÖVID UJJÚ TRIKÓ
S 214
Rövid ujjú, csipkés, derékvédővel
MAGLIA-CINTURA
ellátott női trikó (II-VI).
DONNA MEZZA MANICA
Women’s elastic belted vest
with lace and short
sleeves (II-VI).

BELÜL
PAMUT
KÍVÜL
GYAPJÚ
A természetes, könnyű, anti-allergén anyagból
készülő, egyedi kidolgozású Scudotex trikók
klimatizáló tulajdonságuknak köszönhetően
nyári viselés esetén is jótékony hatással
vannak a testre.

232
FÉRFI ATLÉTA
Széles vállrésszel szegett férfi
atléta természetes anyagból
(II-VI).

Egy szinte láthatatlanul vékony szigetelő
légréteg húzódik a gyapjú és a pamut
felület között, amely elősegíti az állandó
testhőmérséklet megtartását és a verejték
felszívódását, tökéletesen szárazon tartva a
testet. Ezáltal a Scudotex trikók minden
évszakban kényelmesen viselhetőek.

231 FÉRFI RÖVID UJJÚ TRIKÓ
Rövid ujjú férfi trikó természetes anyagból (II-VI).
236 NŐI TRIKÓ SZÉLES VÁLLPÁNTTAL
Természetes anyagból készülő női trikó széles takaró vállrésszel,
elegáns csipkével díszítve (II-V).

Mé ret

II

III

IV

V

VI

Size

S

M

L

XL

XXL

44-46
42-44

46-48
44-46

48-50
46-48

50-52
48-50

52-54
50-52

Fé rfi mé ret - Man measurement
Női méret - Woman measurement

237 NŐI RÖVID UJJÚTRIKÓ
Természetes anyagból készülő,
rövid ujjú női trikó (II-VI).
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COTTON CROSS
ORTOPÉDIAI FŰZŐK
Az ortopédiai szövetanyagok megújulása lehetővé
tette olyan speciális, rugalmas pamutanyagok
alkalmazását, amelyek kiváló tulajdonságokkal
rendelkeznek, könnyűek és tartósak, ezért nagyon
jól viselhető és kényelmes derékvédők előállítására
nyújtanak lehetőséget. Ez hozzájárult a kereszttáji
fűzők megelőzési célból történő alkalmazásának
elterjedéséhez. Ez különösen olyan személyek esetében
ajánlott, akik gyakran teszik ki hátgerincüket hosszan
tartó hajlító, csavaró, vagy megerőltető hatásnak
(gépkocsivezetők, nehéz fizikai munkát végzők,
sportolók stb.), vagy akiknek gyenge az
izomfeszességük. Különösen kedveltek, kiváló védő
és megtámasztó tulajdonságaik miatt a Scudotex
Cross fűzők, amelyek anatómikus kereszttámasszal
vannak ellátva, amely megkönnyíti és
egyenletesebben osztja el a hátgerinc terhelését.
A fűzők orvosi javallatra alkalmazhatók mind nők,
mind férfiak számára a kereszttáji szakasz kóros
elváltozása esetén, hátfájás, izomszakadás, vagy
izomfájdalmak enyhítésére.

610 NATÚR SZÍNŰ 27 cm (I-VIII)
618 NATÚR SZÍNŰ 24 cm (I-VI)
667 NATÚR SZÍNŰ 32 cm (II-VI)
„COTTON CROSS” ORTOPÉDIAI FŰZŐ
Higiénikus,
légáteresztő,
rugalmas
pamutanyagból, hátsó keresztpánterősítéssel
készülő fűző, mely hátul négy darab beépített,
kivehető, félmerev gerincvédővel, oldalt
felpöndörödést gátló hasi merevítőkkel és
szabályozható tépőzárral van ellátva.

Méret
I
Size
XS
Derékbőség (cm)
60-80
Waist circumference (cm)

12

II
S
70-92

III
M

IV
L

V
XL

VI
XXL

VII
XXXL

90-104 100-116 110-128 120-140 130-152

VIII
XXXXL
140-165
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S C U D O T E X

COTTON CROSS ORTOPÉDIAI FŰZŐK

635 SZÜRKE-KÉK 27 cm (I-VIII)
COTTON CROSS FŰZŐ
A klasszikus, fiatalok által kedvelt
szürke-kék színű fűző viselete
kimondottan
sportevékenységhez
ajánlott.
607 NATÚR SZÍNŰ 27 cm (I-VI)
657 NATÚR SZÍNŰ 32 cm (II-VI)
DUPLA TÉPŐZÁRAS COTTON CROSS
ORTOPÉDIAI FŰZŐ
Higiénikus, légáteresztő, rugalmas pamutanyagból, hátsó keresztpánterősítéssel készülő fűző, mely
hátul négy darab beépített, kivehető, félmerev
gerincvédővel, oldalt felpöndörödést gátló hasi
merevítőkkel van ellátva. Elöl dupla tépőzárral: az
egyik szabályozza a fűző húzóerejét, míg a másik
a rugalmas keresztpántok segítségével megerősíti
a deréktáj megtámasztását.

630 FEHÉR 27 cm (I-VI)
ORTOPÉDIAI FŰZŐ
Kiváló alakformáló tulajdonságai miatt
ez a típus a női alakon is ideálisan
mutat, ezért elsősorban hölgyek számára,
sporttevékenységek végzése esetén
ajánlott.

608 NATÚR SZÍNŰ 27 cm (I-VII)
ORTOPÉDIAI FŰZŐ KERESZTPÁNT
ERŐSÍTÉSSEL
Erős,
rugalmas
pamutfűző,
keresztpánterősítéssel, mely fokozza a
deréktáji megtámasztást. Hátul négy
darab beépített, kivehető, félmerev
gerincvédővel, oldalt felpöndörödést
gátló hasi merevítőkkel és szabályozható
tépőzárral van ellátva.

13
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FÉLMEREV ORTOPÉDIAI
FŰZŐK
Az ortopédiai fűzőknek mindig is fontos
szerepük volt a hátgerinc és különösen a
derék- és kereszttáj kóros elváltozásainak
kezelésében. A fűző rendszeres és orvos
által felügyelt viselése lehetővé teszi a
gerinc megerőltetésének csökkentését, és a
gerincre nehezedő teher kiegyenlítését, ami
pozitív hatással van a testtartásra.
A Scudotex ortopéd fűzők anatómikus
kialakításúak, speciális, rugalmas szövetből
készülnek pamut megerősítésekkel és
gerincvédő fém merevítőkkel. Könnyen
felvehetők és segítségükkel szabályozható a
kereszttájra nehezedő nyomás.
A fűzők orvosi javallatra alkalmazhatók
mind nők, mind férfiak számára a kereszttáji
szakasz kóros elváltozása esetén, hátfájás,
izomszakadás, vagy izomfájdalmak
enyhítésére.

611 NATÚR SZÍNŰ 30 cm (I-VIII)
605 NATÚR SZÍNŰ 35 cm (II-X)
ORTOPÉDIAI PAMUTFŰZŐ
Erős, rugalmas pamutfűző négy darab
félmerev, bevont végű gerincvédővel
megerősített, hátsó bélelt betéttel. A
merevítőket az ortopédtechnikus a beteg
egyéni igényeihez igazíthatja. Rugalmas
merevítőket is tartalmaz a hastájékon,
amik megakadályozzák a felpöndörödést.
Elöl, a gyűrűkön áthaladó tépőzáras
pántok segítségével szabályozható.

Méret
Size
Derékbőség (cm)
Waist circumference (cm)

14

I
XS

II
S

III
M

IV
L

V
XL

VI
XXL

73-83

78-89

83-95

88-101

93-107

98-113

VII
XXXL

VIII
XXXXL

IX
X
XXXXXL XXXXXXL

103-119 108-125 113-130 118-135
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S C U D O T E X

KLASSZIKUS ORTOPÉDIAI FŰZŐK

603 NATÚR SZÍNŰ 30 cm
COTTON PROTECTION FŰZŐ
Erős, rugalmas pamutból készülő
ortopédiai fűző négy darab félmerev,
bevont végű gerincvédővel megerősített,
hátsó bélelt betéttel. A merevítőket az
ortopédtechnikus a beteg egyéni igényeihez
igazíthatja. Rugalmas merevítőket is tartalmaz a hastájékon, amik megakadályozzák
a felpöndörödést. Elöl széles tépőzár
segítségével szabályozható (II-X).

Méret
Size
COTTON PROTECTION
Derékbőség (cm)
Waist circumference (cm)
DE LUXE - SANIT
Derékbőség (cm)
Waist circumference (cm)

I
XS

60-80

613 NATÚR SZÍNŰ 28 cm
DE LUXE ORTOPÉDIAI FŰZŐ
Erős, rugalmas, légáteresztő anyagból
készülő ortopédiai fűző négy darab
félmerev, bevont végű gerincvédővel
megerősített, hátsó bélelt betéttel. Rugalmas
merevítőket is tartalmaz a hastájékon, amik
megakadályozzák a felpöndörödést. Elöl
széles tépőzár segítségével szabályozható
(I-VIII).

612 NATÚR SZÍNŰ 27 cm
SANIT ORTOPÉDIAI FŰZŐ
Erős, rugalmas, légáteresztő anyagból
készülő ortopédiai fűző négy darab
félmerev gerincvédővel megerősített,
hátsó bélelt betéttel. Rugalmas merevítőket
is tartalmaz a hastájékon, amik
megakadályozzák a felpöndörödést. Elöl
széles tépőzár segítségével szabályozható
(I-VIII).

II
S

III
M

IV
L

V
XL

VI
XXL

VII
XXXL

VIII
XXXXL

IX
X
XXXXXL XXXXXXL

68-78

73-84

78-90

83-96

88-102

93-108

98-114

103-120

70-92

90-104

100-116

110-128

120-140

130-152

140-165

108-126

15
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TESTTARTÁSJAVÍTÓ
EMLÉKEZŐ
HEVEDER

FEKETE

FŰZŐ
FEKETE FŰZŐ
szabályozható, dupla pánttal
MUNKÁHOZ & SPORTHOZ
A Rekordsan fekete fűző
megerősített,
anatómiai
kiképzésű fűző deréktáji
merevítésekkel
és
a
méretállítást biztosító erős
tépőzárakkal van ellátva.
A rugalmas külső pántok
biztosítják a deréktáj kiváló
megtámasztását és csökkentik
a derék kerületét. A Rekordsan
fekete fűző kimondottan a
megterhelő, fizikai munkát végző
emberek igényei szerint készül,
hogy óvja egészségüket.

A Scudotex tartásjavító emlékeztető
heveder olyan embereknek ajánlott,
akik enyhe poszturális megbetegedésben szenvednek, amit feltehetőleg a
helytelen testtartás okoz (ülőmunkát
végzők, iskolások, és kevésbé fejlett
izomzattal rendelkezők). Elsősorban
nekik nyújt tehát segítséget a
gumírozott anyagból készülő tartásjavító
hátsó kereszttámasszal, deréktájon
rugalmas övrögzítéssel és elöl záródó,
szabályozható tépőzárral.

661 FEKETE FŰZŐ 27 cm (I-IV).

A Rekordsan fekete fűző
kimondottan ajánlott:
•
Igazítsa be a lumbális
medencefűzőt és rögzítse
tépőzárral!

Feszítse szét a külső
fűzőszalagokat!
Méret
Size

I
S

Derékbőség (cm)
Waist measurement (cm)

75-85

II
M

III
L

IV
XL

80-100 95-115 100-125

az építkezésen,
mezőgazdaságban
dolgozóknak,
megerőltető, fizikai
munkát végzőknek;

• személy- és tehergépkocsi vezetőknek és
motorkerékpárosoknak;
• sportolóknak, akik
folyamatos terhelésnek
teszik ki hátgerincüket.

624 NATÚR SZÍNŰ
622 SZÜRKE-KÉK
TESTTARTÁSJAVÍTÓ
EMLÉKEZTETŐ HEVEDER
Unisex, anatómikus testtartásjavító
állítható hátsó kereszttámasszal és deréktáji merevítéssel (I-VI).
Méret
Size

MUNKÁHOZ & SPORTHOZ
16

Méret

I
XS

II
S

III
M

IV
L

V
XL

VI
XXL

42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54
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MÉG TÖBB
TESTTARTÁSJAVÍTÓ
MODELL

A Luropasnak a felső végtagok elasztikus,
kompressziós kezelésére is van javaslata, a
K2 tenyeres karharisnya.
A karharisnya használata mastectómiás
sebészeti beavatkozás után javallott.
Alkalmas továbbá vénás elégtelenség,
limphoedema, poszttraumás és műtét
utáni ödéma, ízületi gyulladás és
elasztikus, kompressziós hatása révén a
felső végtag égési sérüléseinek, vagy
kiterjedt hegesedésének kezelésére. A
karharisnya
használata
ellenjavallt
allergiás reakció (fájdalom, bőrirritáció),
gyulladás megjelenése, vagy nem csökkenő
limphoedema esetén.

621 FEHÉR
EMLÉKEZTETŐ HEVEDER HÁTSÓ
KERESZTPÁNTTAL
Anatómikus, szabályozható emlékeztető
heveder, mely a hátsó speciális, rugalmas, pamut pántok segítségével erős
húzóhatást gyakorol a mellkas felső
részére, ezzel kiegyenesíti a hátgerincet
és helyes testtartást alakít ki (I-VI).
Referencia méretekért lásd a 16. oldalt.

860 MEREV NYAKI GALLÉR
Anatómiai kialakítású, rugalmas műanyagból
készülő nyaki gallér. A magasságméret állítása
érdekében két egymásra húzható részből áll,
így a beteg a számára legmegfelelőbb méretre
állíthatja. A hátulsó, szabályozható tépőzár és a
puha anyaggal bélelt, műbőr bevonatú szegélyek
garantálják a megfelelő illeszkedést és kényelmes
viseletté teszik a nyaki gallért (I-IV).

861 PUHA NYAKI GALLÉR (8 cm)
862 PUHA NYAKI GALLÉR (10 cm)
Anatómiai kialakítású, puha szivacs- anyagból
készülő, légátersztő, higiénikus anyaggal
bevont nyaki gallér, mely hátulsó tépőzárral
szabályozható. Ezek a kényelmes és puha
nyaki gallérok enyhe nyaktájéki megbetegedés
esetén ajánlottak és alvás közben is viselhetőek
(I-IV).
Méret
Size

I
S

II
M

III
L

IV
XL

623 FEHÉR
EMLÉKEZTETŐ HEVEDER HÁTSÓ
T-MEGTÁMASZTÁSSAL
Anatómikus, higiénikus, légáteresztő
anyagból készülő emlékeztető heveder,
mely a tépőzáras szabályozáson keresztül
fejti ki hatását. Kiegyensúlyozza a gerincre ható erőket, helyes tartást biztosít
a hátgerincnek, ezzel egyidejűleg megakadályozza a vállak előredőlését (I-VI).
Referencia méretekért lásd a 16. oldalt.
17
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PAMUT SÉRVNADRÁGOK
A Scudotex nadrágok és sérvkötők viselése megelőzés céljából,
vagy műtét után javasolt. Speciális, rugalmas anyagból készülnek
és kompressziós hatással bírnak. A jól elosztott megerősítéseik és
anatómiai kiképzésük révén hatékonyan támasztják meg a hastájékot.
Megelőzik a hasizmok elernyedését és a beépíthető betétrészekkel
különösen jó, kiegyensúlyozott kompressziós hatást gyakorolnak az
ágyékra, csökkentve a sérvkizáródás veszélyét. Használatukhoz
célszerű kikérni szakorvos véleményét.

644 FEHÉR
645 BÉZS
648 MELANGE - SZÜRKE
PAMUT SÉRVNADRÁG BETÉTTEL
Kényelmes, fűzőhatású alsónadrág erős,
higiénikus, minden irányban táguló
pamutanyagból, anatómikus megerősítő és
megtámasztó részekkel a hasi oldalon. A
megfelelően kialakított belső zsebek
lehetővé teszik az ágyéki gumi betétek
(pelották) elhelyezését (II-VIII).
Kapható fehér, zseb nélküli változatban is:
650 (II-VIII).

Az idősebb korosztály által kedvelt
bézs színű modell (645).

18

A fiatalabb korosztály által kedvelt
bézs melange - szürke modell (648).
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PAMUT SÉRVNADRÁG
Hogy a megjelenésükre érzékeny férfiak igényeit is maximálisan kielégítse,
a Luropas megalkotta az új, fiataloknak szánt
sérvkötő termékcsaládját, melynek modelljei
csípőszabással, de ugyanolyan funkcionális
előnyökkel készülnek, mint klasszikus,
magas derekú társaik.
642 FEHÉR
647 MELANGE - SZÜRKE
CSÍPŐ SZABÁSÚ PAMUT
SÉRVNADRÁG BETÉTTEL
Kényelmes, fűzőhatású alsónadrág
erős, higiénikus, minden irányban
táguló pamutanyagból, anatómikus
megerősítő és megtámasztó
részekkel a hasi oldalon. A megfelelően kialakított belső zsebek
lehetővé teszik az ágyéki gumi
betétek (pelották) elhelyezését
(II-VIII).

PAMUT LADY
SÉRVKÖTŐ
A Scudotex bemutatja a preventív és
műtét után egyaránt javasolt “Pamut
Lady” sérvkötőt. Különleges, rugalmas anyagból készül, így a hasi izmok
tökéletes megtámasztására alkalmas és
megakadályozza a sérv előtolulásának
kockázatát.
Használatához célszerű
szakorvos véleményét.

kikérni

747 BÉZS
“PAMUT LADY” SÉRVKÖTŐ
Magas derekú női sérvkötő belső zsebekkel
és bele helyezhető lágyéktámasztékokkal
(II-VIII).

Méret
Size
Derékbőség (cm)
Waist circumference (cm)

II
S

III
M

IV
L

V
XL

75-80

80-86

86-92

92-99

VI
XXL

VII
XXXL

VIII
XXXXL

99-106 106-114 114-122

Méretek - Sizes
II

II

IV

V

VI

VII

VIII

42
44

44
46

46
48

48
50

50
52

52
54

54
56

19

20 ing Ok

4-02-2009

21:44

Pagina 1

S C U D O T E X

SÉRVKÖTŐK ÉS
SÉRVNADRÁGOK

614 FEHÉR
615 BÉZS
ZÁRT SÉRVNADRÁG
Anatómiai kialakítású, differenciált
rugalmasságot biztosító sérvnadrág, mely
hatékonyan támasztja alá és kellően
összefogja a hastájékot. Rendszeresen
sportoló, nehéz súlyokat emelő, enyhe
lágyéksérvben szenvedő, vagy műtét
után lévő betegeknek ajánlott (II-VII).
Nyitott változatban is kapható fehér
színben: 616, bézs színben: 620.

680 - 681 - 682 SZÜRKE
„SANITY” PAMUT SÉRVKÖTŐ ÖV
Erős, rugalmas pamutanyagból készülő,
bolyhos szegélyű ágyékkötő két
kipirosodást gátló, puha bőrrel bevont
gumi betéttel (pelottával) a kényelem
fokozására. A beépített, anatómikus
combalátét lehetővé teszi az ágyékra
gyakorolt
nyomás
változtatását.
Hátul szabályozható csatok segítségével
záródik (II-VI, nem feszített, nyugalmi
állapotban 90-től 110cm-ig).
Jobboldali öv: 680; baloldali öv: 681;
dupla öv: 682.
Méretek

II

III

IV

Size
Derékbőség (cm)
Waist circumference (cm)

20

S

M

L

75-80

80-86

86-92

646 BÉZS
„SANIT” PAMUT
SÉRVNADRÁG BETÉTTEL
Higiénikus, légáteresztő pamutból készülő
erősen rugalmas, fűzőhatású sérvnadrág
elöl pamut megerősítéssel és funkcionális
nyílással, két pamut borítású betéttel, a
nyomó hatás fokozására (II-VIII).

609 BÉZS
SZABÁLYOZHATÓ PAMUT SÉRVKÖTŐ
Higiénikus, rugalmas pamutanyagból készülő
ágyékkötő öv anatómikus védőrésszel az
elején, pamut borítású combalátéttel
kiegészítve, amely lehetővé teszi az
ágyékra gyakorolt nyomás beállítását. Két
kivehető, higiénikus, pamut borítású gumi
betéttel (pelottával) és szabályozható,
hátul záródó tépőzárral kapható (II-VIII). 686 FEHÉR 12 cm
KÖLDÖKSÉRV ÖV
V
VI
VII
VIII
Köldöksérv kezelésére szolgáló öv
gumival és fehér bőrrel bevont fém
betéttel. Hossza nem feszített, nyugalmi
XL
XXL
XXXL XXXXL
állapotban: 70-105cm-ig (I-VIII).
92-99

99-106 106-114 114-122
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SCUDOTEX ELEGÁNS
RUGALMAS
DIFFERENCÁLT
KOMPRESSZIÓS
HATÁSÚ HARISNYÁK
A Scudotex rugalmas, differenciált kompressziós
hatású harisnyáinak rendszeres használata elősegíti
a keringési elégtelenségek megelőzését és kezelését.
A Scudotex rugalmas harisnyáinak kompressziós hatását
higanymilliméterben (Hgmm) fejezik ki. A harisnya a
boka magasságában fejti ki maximális hatását.
A bokától a comb felé haladva a Scudotex kompressziós
harisnya szálainak feszülése fokozatosan csökken.
A kompresszió a következőképpen alakul a magasságnak
megfelelő paraméterek alapján:
- a combon 40%
- a térd fölött 55%
- a vádli magasságában 70%
- a bokánál 100%.
A Scudotex harisnyák és harisnyanadrágok áttetszőek,
erősek, hosszú élettartamúak és testhez simulóak.
Viselőjüknek jótékony kompressziós hatást, elegáns
megjelenést biztosítanak.

40%

50%

A Scudotex elasztikus harisnyák Olaszországban és
a világ többi részén is óriási sikernek örvendenek,
ami annak köszönhető, hogy a Scudotex a kiváló
minőséget igazán előnyös árakkal tudta párosítani.

70%
66

69

72

75

WEIGHT
78 chilogrammi
81
84 - 87
90 in93kilograms
96
99

102 104 106 108

110
4'11''

MAGASSÁG cm-ben - HEIGHT in cm
ALTEZZA in cm - HEIGHT in cm

153

5'00''

156

5'01''

159

5'03''

162

5'04''

165

5'05''

168

5'06''

171

5'07''

173

5'08''

176

5'09''

179

5'10''
5'11''

181

100%

183

6'00''
139

145

152

159

165

172

178

185

192

198

205

211

218

225

229

234

238

242

MAGASSÁG hüvelykben - HEIGHT in feet and inches
ALTEZZA in piedi e pollici - HEIGHT in feet and inches

SÚLY kg-ban - WEIGHT in kilograms
63
150

SÚLY fontban - WEIGHT in pounds
PESO in libbre - WEIGHT in pounds

Az alábbi táblázat a körülbelüli magassági és súly adatok
alapján segíti a hölgyeket az ideális méret
kiválasztásában.
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40-70-140-180-240 DENES
SCUDOTEX KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK
AZ OLASZ STÍLUS, ELEGANCIA ÉS
MINŐSÉG GARANCIÁJÁVAL
Korosztálytól függetlenül egyre több nő visel kompressziós harisnyát saját lábainak megóvása érdekében. Nem is csoda,
hiszen ezek a modellek elegánsak, testhezállóak, kényelmesek. A kalibrált kompressziós hatású Scudotex harisnyák jótékony
kompressziót biztosítanak, ami javítja a lábak vérkeringését, megelőzi és kezeli a vénás elégtelenséget, ezzel védelmet és
kényelmet biztosítva viselőjüknek. A Scudotex kompressziós harisnya kínálata magában foglalja a hálós kötésű, illetve a
sima kötésű klasszikus harisnyanadrág, kismama harisnyanadrág, combharisnya és térdharisnya modellek teljes skáláját,
az enyhe kompresszióstól a közepesen át egészen az erős kompressziót kifejtő darabokig, melyek kimondottan a krónikus
vénás elégtelenség esetére ajánlottak.
Annak érdekében, hogy még több szakértői elvárásnak megfeleljen, a Scudotex kifejlesztette két új modelljét:
- a 70 és 140 denes extra nagy méretű hálókötésű kopresszós harisnyákat dupla betoldással és nagyobb láb és boka
résszel a nagyobb méretű hölgyek számára;
- és 70, 140 és 240 denes változatban kapható nyitott lábfejjel ellátott harisnyák, kimondottan a vénás elégtelenség
mellett, lábfej és lábujj betegségekben is szenvedő betegeknek.

RUGALMAS HÁLÓKÖTÉSŰ
KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK
70 DENES 15-18 Hgmm-ES KÖZEPES KOMPRESSZIÓS
HATÁSÚ HÁLÓKÖTÉSŰ HARISNYÁK

Megkülönböztető tulajdonságok: Félig áttetsző, hálókötésű harisnyák anatómiailag megerősített,
rugalmas sarok- és nadrágrésszel, amelyek közepes kompressziós hatást fejtenek ki.
Kompresszió: Csökkenő, a bokánál 15-18 Hgmm. Hatékony masszírozó és élénkítő hatást
gyakorol a lábakra.
Javallat: A megelőző harisnyák használata ajánlott a lábfáradtság, duzzadtság, zsibbadás,
visszértágulat, krónikus vénás elégtelenség, ödéma megelőzésére, kezelésére.

hálókötésű, anatómikus sarok- és nadrágrész erősítés, hármas mérettől betoldás (I-VI).
hálókötésű, anatómikus, hármas mérettől betoldás (II-VI).
anatómikus, dupla betoldás, megnövelt láb és boka rész, a testesebb hölgyeknek (II-VI).
479 70 DENES EXTRA MÉRETŰ HARISNYANADRÁG
476 70 DENES EXTRA KISMAMA HARISNYANADRÁG széles jól táguló elülső hasi betét, a kiegyenlített megtámasztás (II-VI).
8 cm széles finom csipke bearakás, csúszásgátló, szilikon tapadócsík (I-VI).
488 70 DENES EXTRA SZILIKONOS COMBHARISNYA
hagyományos, rugalmas szél, könnyű felhejezés (I-VI).
477 70 DENES EXTRA COMBHARISNYA
kényelmes, rugalmas (I-VI).
478 70 DENES EXTRA TÉRDHARISNYA

470 70 DENES EXTRA HARISNYANADRÁG

473 70 DENES KLASSZIKUS HARISNYANADRÁG

22
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RUGALMAS HÁLÓKÖTÉSŰ
KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK
140 DENES 19-22 Hgmm-ES KÖZEPES-ERŐS
KOMPRESSZIÓS HATÁSÚ HÁLÓKÖTÉSŰ HARISNYÁK

Megkülönböztető tulajdonságok: Félig átlátszó, hálókötésű harisnyák anatómiailag
megerősített, rugalmas sarok- és nadrágrésszel, amelyek jelentős kompressziós hatást
fejtenek ki.
Kompresszió: Csökkenő, a bokánál 19-22 Hgmm. Mérsékelt masszírozó és élénkítő hatást
gyakorol a lábakra.
Javallat: A gyógyhatású harisnyák használata ajánlott visszértágulat, krónikus vénás
elégtelenség, ödéma kezelésére.

hálókötésű, anatómikus sarok- és nadrágrész erősítés, hármas mérettől betoldás (I-VI).
hálókötésű, anatómikus, hármas mérettől betoldás (II-VI).
499 140 DENES EXTRA MÉRETŰ HARISNYANADRÁG anatómikus, dupla betoldás, megnövelt láb és boka rész, a testesebb hölgyeknek (II-VI).
496 140 DENES EXTRA KISMAMA HARISNYANADRÁG széles jól táguló elülső hasi betét, a kiegyenlített megtámasztás (II-VI).
489 140 DENES EXTRA SZILIKONOS COMBHARISNYA 8 cm széles finom csipke bearakás, csúszásgátló, szilikon tapadócsík (I-VI).
497 140 DENES EXTRA COMBHARISNYA
hagyományos, rugalmas szél, könnyű felhejezés (I-VI).
498 140 DENES EXTRA TÉRDHARISNYA
kényelmes, rugalmas (I-VI).
490 140 DENES EXTRA HARISNYANADRÁG

493 140 DENES KLASSZIKUS HARISNYANADRÁG

180 DENES 23-26 Hgmm-ES ERŐS KOMPRESSZIÓS
HATÁSÚ HÁLÓKÖTÉSŰ HARISNYÁK

Megkülönböztető tulajdonságok: Félig áttetsző, hálókötésű harisnyák anatómiailag megerősített,
rugalmas sarok- és nadrágrésszel, amelyek jelentős kompressziós hatást fejtenek ki.
Kompresszió: Csökkenő, a bokánál 23-26 Hgmm. Hatékony masszírozó és élénkítő hatást
gyakorol a lábakra.
Javallat: A gyógyhatású harisnyák használata ajánlott előrehaladott visszértágulat,
krónikus vénás elégtelenség, ödéma kezelésére.
Modellek: klasszikus harisnyanadrág, szilikonos combharisnya, térdharisnya

835 180 DENES SZUPER ERŐS HARISNYANADRÁG
836 180 DENES SZUPER ERŐS COMBHARISNYA
837 180 DENES SZUPER ERŐS TÉRDHARISNYA

anatómikus, kettes mérettől betoldás (I-VI).
8 cm széles finom csipke bearakás, csúszásgátló, szilikon tapadócsík (I-VI).
kényelmes, rugalmas (I-VI).

23
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RUGALMAS HÁLÓKÖTÉSŰ
NYITOTT LÁBFEJŰ
KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK
Új trend figyelhető meg az angiovasculáris orvostudomány területén. A vénás megbetegedéseket már nem csak a hagyományos, vastag,
terápiás célú, erős kompressziót kifejtő harisnyák felírásával kezelik, hanem azoknál valamivel enyhébb szövésű, mégis elégséges kompressziót
kifejtő modelleket javasolják az orvosok.
Az egyedülálló gyártási technológiának és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően a Scudotex képes volt megalkotni egy ilyen, nyitott
lábfejjel ellátott, hálós kötésű, félig áttetsző harisnya termékcsaládját, mely kiválóan illeszkedik a testre, közepes és erős kompressziós hatása miatt pedig
alkalmas akár a legsúlyosabb vénás megbetegedések kezelésére is. A nyitott lábfejű kivitelezés nem csak a lábfej ellenőrzését könnyíti meg az
orvosok számára, hanem a lábujjak és lábujjkörmök betegségeiben szenvedőknek is kényelmesen hozzáférhetővé teszi az érintett területet.

70 DENES 15-18 Hgmm-ES HÁLÓS KÖTÉSŰ LÁBFEJNÉL
NYITOTT KÖZEPESEN KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK

Megkülönböztető tulajdonságok: Kiváló minőségű, elsztikus és légáteresztő anyagból
szőtt, hálós kötésű kompressziós harisnya nyitott lábujj résszel, megerősített sarokrésszel. A
maximális kényelem biztosítása érdekében lapos varratokkal készül. Elegáns, áttetsző,
enyhén fedő harisnya, mely szépen takarja a láb bőrének esetleges hibáit.
Kompresszió: 15-18 Hgmm-es, közepesen erős kompressziót biztosító, a lábujjaknál nyitott
modell, mely enyhe masszírozó és élénkítő hatásban részesíti a lábakat.
Javallat: Ajánlott lábfáradtság, duzzadtság, zsibbadás, visszértágulat, krónikus vénás
elégtelenség, ödéma megelőzésére, kezelésére.

822 70 DENES NYITOTT HARISNYANADRÁG

nyiott lábujjrész, anatómikus, testhe simuló derékrész, hármas mérettől betoldás (I-VI).

823 70 DENES NYITOTT COMBHARISNYA

nyitott lábujjrész, unisex, szilikonos csúszásgátló csík csipke nélkül, emiatt férfiak és nők számára
is kiváló (I-VI).
nyitott lábujjrész, unisex, speciális, puha, rugalmas anyagból (I-VI).

824 70 DENES NYITOTT TÉRDHARISNYA

140 DENES 19-22 Hgmm-ES HÁLÓS KÖTÉSŰ LÁBFEJNÉL
NYITOTT KÖZEPES-ERŐS KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK

Megkülönböztető tulajdonságok: Kiváló minőségű, elsztikus és légáteresztő anyagból szőtt, hálós
kötésű kompressziós harisnya nyitott lábujj résszel, megerősített sarokrésszel. A maximális
kényelem biztosítása érdekében lapos varratokkal készül. Elegáns, enyhén fedő harisnya,
mely szépen takarja a láb bőrének esetleges hibáit.
Kompresszió: 19-22 Hgmm-es, közepes-erős kompressziót biztosító, a lábujjaknál nyitott
modell, mely enyhe masszírozó és élénkítő hatásban részesíti a lábakat.
Javallat: Gyógyhatású harisnya, mely ajánlott krónikus vénás elégtelenség, visszértágulat,
ödéma kezelésére.
Használatához célszerű kikérni szakorvos véleményét.

593 140 DENES NYITOTT HARISNYANADRÁG nyiott lábujjrész, anatómikus, testhe simuló derékrész, kettes mérettől betoldás (I-VI).
589 140 DENES NYITOTT COMBHARISNYA
598 140 DENES TÉRDHARISNYA

24

nyitott lábujjrész, unisex, szilikonos csúszásgátló csík csipke nélkül, emiatt férfiak és nők számára
is kiváló (I-VI).
nyitott lábujjrész, unisex, speciális, puha, rugalmas anyagból (I-VI).
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RUGALMAS HÁLÓKÖTÉSŰ
NYITOTT LÁBFEJŰ
KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK
K1-240 DENES 26-29 Hgmm-ES HÁLÓS KÖTÉSŰ,
LÁBUJJAKNÁL NYITOTT ERŐS KOMPRESZIÓS HARISNYÁK

Megkülönböztető tulajdonságok: Kiváló minőségű, elsztikus és légáteresztő anyagból
szőtt, hálós kötésű kompressziós harisnya nyitott lábujj résszel, megerősített sarokrésszel.
A maximális kényelem biztosítása érdekében lapos varratokkal készül. Elegáns, enyhén
fedő harisnya, mely szépen takarja a láb bőrének esetleges hibáit.
Kompresszió: K1-es, 26-29 Hgmm-es, erős kompressziót biztosító, a lábujjaknál nyitott
modell, mely enyhe masszírozó és élénkítő hatásban részesíti a lábakat.
Javallat: Ajánlott krónikus vénás elégtelenség, visszértágulat, ödéma kezelésére.
Használatához célszerű kikérni szakorvos véleményét.

832 K1 240 DENES NYITOTT HARISNYANADRÁG nyiott lábujjrész, anatómikus, testhe simuló derékrész, kettes mérettől betoldás (I-VI).

nyitott lábujjrész, unisex, szilikonos csúszásgátló csík csipke nélkül, emiatt férfiak és nők számára
is kiváló (I-VI).
nyitott lábujjrész, unisex, speciális, puha, rugalmas anyagból (I-VI).

833 K1 240 DENES NYITOTT COMBHARISNYA
834 K1 240 DENES NYITOTT TÉRDHARISNYA

RUGALMAS HÁLÓKÖTÉSŰ
KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK
40 DENES 7-9 Hgmm-ES LÁBNYUGTATÓ HATÁSÚ
SIMA KÖTÉSŰ KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK

Megkülönböztető tulajdonságok: Elegáns és áttetsző, sima kötésű harisnyák anatómiailag
megerősített, rugalmas nadrágrésszel.
Kompresszió: Csökkenő, a bokánál 7-9 Hgmm. Enyhe masszírozó és élénkítő hatást
gyakorol a lábakra.
Javallat: A pihentető harisnyák használata ajánlott a lábfáradtság, duzzadtság, zsibbadás
megelőzésére, kezelésére.

460 40 DENES HARISNYANADRÁG
466 40 DENES KISMAMA HARISNYANADRÁG
463 40 DENES OPAK COMBHARISNYA
468 40 DENES OPAK TÉRDHARISNYA
433 40 DENES SELYEMSZÁLAS HARISNYANADRÁG

Áttetsző, sima kötésű, lépésbetét, anatómikus erősítésű nadrágrész, négyes mérettől betoldás (I-V).
Áttetsző, sima kötés, lépésbetét, anatómikus erősítésű nadrágrész, széles jól táguló elülső hasi betét.(II-V).
8 cm széles finom csipke berakás, csúszásgátló, szilikon tapadócsíkkal (II-V).
Speciális, kényelmes, rugalmas térdharisnya (I-II).
Fényes, sima kötésű, áttetsző, sima sarok- és anatómikus nadrágrész, ötös mérettől betoldással (II-VI).
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SIMA KÖTÉSŰ KÖZEPES
KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK
70 DENES 10-12 Hgmm-ES KÖZEPES KOMPRESSZIÓS
HATÁSÚ SIMA KÖTÉSŰ HARISNYÁK
Megkülönböztető tulajdonságok: Elegáns, testhez simuló, enyhén matt sima kötésű, relaxáló
harisnyák csinos nadrágrésszel.
Kompresszió: Közepes, a bokánál 10-12 Hgmm. Mérsékelt masszírozó és élénkítő hatást
gyakorol a lábakra.
Javallat: A relaxációs harisnyák használata ajánlott például egy hosszú munkanap során
fellépő a lábfáradtság, duzzadtság, zsibbadás megelőzésére, kezelésére.

467 70 DENES ÁTTETSZŐ HARISNYANADRÁG

csinos, teljesen áttetsző, négyes mérettől betoldás (I-VI).

70 DENES 12-15 Hgmm-ES KÖZEPES KOMPRESSZIÓS
HATÁSÚ SIMA KÖTÉSŰ HARISNYÁK
Megkülönböztető tulajdonságok: Elegáns, testhez simuló, enyhén matt sima kötésű harisnyák
anatómiailag megerősített, rugalmas nadrágrésszel.
Kompresszió: Közepes, a bokánál 12-15 Hgmm. Mérsékelt masszírozó és élénkítő hatást
gyakorol a lábakra.
Javallat: A relaxációs harisnyák használata ajánlott például egy hosszú munkanap során
fellépő a lábfáradtság, duzzadtság, zsibbadás megelőzésére, kezelésére.

475 70 DENES SIMA KÖTÉSŰ HARISNYANADRÁG megerősített sarok- és anatómikus nadrágrész; hármas mérettől betoldás (II-V).
8cm széles finom csipke berakás, csúszásgátló, szilikon tapadócsík (II-V).
472 70 DENES SIMA KÖTÉSŰ COMBHARISNYA

3D MIKROSZÁLAS ENYHE
KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK
70 DENES 8-10 Hgmm-ES ENYHE KOMPRESSZIÓS
HATÁSÚ MIKROSZÁLAS HARISNYÁK
Megkülönböztető tulajdonságok: Ezek a Scudotex harisnyák egy kiváló minőségű, különleges,
mikroszálas fonalból készülnek. Légáteresztő, kényelmes, rugalmas modellek, melyek amellett,
hogy kihangsúlyozzák a lábak sziluettjét, még enyhe masszázsban és élénkítő hatásban is
részesítik viselőjüket.
Kompresszió: A bokánál 8-10 Hgmm-es enyhe kompressziós hatás.
Javallat: Ezek a modellek nem áttetszőek, leginkább a a téli szezonban ajánlottak.
437 70 DENES 3D MIKROSZÁLAS HARISNYANADRÁG nem áttetsző, hármas mérettől betoldás (I-V)
438 70 DENES 3D MIKROSZÁLAS KISMAMA HARISNYANADRÁG nem áttetsző, széles jól táguló elülső hasi betét, a
kiegyenlített megtámasztásért (I-V)
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HÁLÓS KÖTÉSŰ HARISNYÁK
470 70 DENES EXTRA HARISNYANADRÁG

15 - 18

473 70 DENES KLASSZIKUS HARISNYANADRÁG

15 - 18

490 140 DENES EXTRA HARISNYANADRÁG

19 - 22

493 140 DENES KLASSZIKUS HARISNYANADRÁG

19 - 22

835 180 DENES SUPER ERŐS HARISNYANADRÁG

23 - 26

476 70 DENES EXTRA KISMAMA HARISNYANADRÁG

15 - 18

496 140 DENES EXTRA KISMAMA HARISNYANADRÁG

19 - 22

488 70 DENES EXTRA SZILIKONOS COMBHARISNYA

15 - 18

489 140 DENES EXTRA SZILIKONOS COMBHARISNYA

19 - 22

836 180 DENES EXTRA ERŐS SZIL.COMBHARISNYA

23 - 26

477 70 DENES EXTRA COMBHARISNYA

15 - 18

497 140 DENES EXTRA COMBHARISNYA

19 - 22

478 70 DENES EXTRA TÉRDHARISNYA

15 - 18

498 140 DENES EXTRA TÉRDHARISNYA

19 - 22

837 180 DENES SUPER ERŐS TÉRDHARISNYA

23 - 26

EXTRA NAGY MÉRETŰ HARISNYÁK
479 70 DENES EXTRA MÉRETŰ HARISNYANADRÁG

15 - 18

499 140 DENES EXTRA MÉRETŰ HARISNYANADRÁG

19 - 22

NYITOTT LÁBFEJŰ HARISNYÁK
822 70 DENES NYITOTT HARISNYANADRÁG

15 - 18

823 70 DENES NYITOTT SZILIKONOS COMBHARISNYA

15 - 18

824 70 DENES NYITOTT TÉRDHARISNYA

15 - 18

593 140 DENES NYITOTT HARISNYANADRÁG

19 - 22

589 140 DENES NYITOTT SZILIKONOS COMBHARISNYA

19 - 22

598 140 DENES NYITOTT TÉRDHARISNYA

19 - 22

832 240 DENES NYITOTT HARISNYANADRÁG

26 - 29

833 240 DENES NYITOTT SZILIKONOS COMBHARISNYA

26 - 29

834 240 DENES NYITOTT TÉRDHARISNYA

26 - 29

SIMA KÖTÉSŰ HARISNYÁK
433 40 DENES SELYEMSZÁLAS HARISNYANADRÁG

7-9

460 40 DENES HARISNYANADRÁG

7-9

467 70 DENES ÁTTETSZŐ HARISNYANADRÁG

10 - 12

475 70 DENES HARISNYANADRÁG

12 - 15

466 40 DENES KISMAMA HARISNYANADRÁG

7-9

463 40 DENES OPAK SZILIKONOS COMBHARISNYA

7-9

472 70 DENES SZILIKONOS COMBHARISNYA
468 40 DENES OPAK TÉRDHARISNYA

12 - 15
7-9

3D MIKROSZÁLAS HARISNYÁK
437 70 DENES MIKROSZÁLAS HARISNYANADRÁG

8 - 10

438 70 DENES MIKROSZÁLAS KISMAMA HARISNYA

8 - 10
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ELEGANCIA, STÍLUS ÉS GYÓGYHATÁS
ELASZTIKUS FÉRFI ÉS UNISEX
TÉRDZOKNIK
Bár a vénás elégtelenség főleg a nők körében
elterjedt, egyre több férfi válik érintetté a
vénás megbetegedések tekintetében. Hogy
a férfiak elvárásainak is megfeleljen, a
Scudotex magalkotta elegáns térdzokni
termékcsaládját, mely a gyógyító mivolta
mellett még a divatos megjelenés iránti
igényeket is maximálisan kielégíti.
A Scudotex közepesen erős kompressziós
hatást biztosító térdzoknik megerősített
sarokrésszel és lágy, rugalmas varrásokkal
készülnek, kiegyenlített maszírozó és élémkítő
hatást biztosítva a lábaknak, serkentve a
vérkeringést.
Megelőző és relaxáló hatásuk miatt
kiválóan alkalmasak a lábfáradtság,
duzzadtság, zsibbadás kezelésére, ami egy
hosszú, munkával töltött nap után, vagy
utazás során léphet fel, amikor alsó
végtegjainknak kevés tere van a szabad
mozgásra.

cD
LÁB

cB
A

Férfi térdzokni 450 - 451- 452
1 (XS)
2 (S)
3 (M)
4 (L)
5 (XL)
6 (XXL)
MÉRETEK
Europai
40 - 41
42 - 43
44 - 45
46 - 47
36 - 37
38 - 39
cipőméretek
U.S.A.
10.5 - 11 11.5 - 12
4 - 4.5
5.5 - 6
7-8
8.5 - 9.5
férfi cipőméretek
Körméret (cm)
30 - 32
32 - 34
34 - 36
36 - 38
38 - 40
40 - 42
cD Körmért (inch)
15 - 15.7 15.7 - 16.5
11.8 - 12.6 12.6 - 13.4 13.4 - 14.2 14.2 - 15
Körméret (cm)
18 - 20
20 - 22
22 - 24
24 - 26
26 - 28
28 - 30
cB Körméret (inch)
7.1 - 7.9
7.9 - 8.7
8.7 - 9.4 9.4 - 10.2 10.2 - 11 11 - 11.8
Talphossz (cm)
36 - 38
38 - 40
40 - 42
42 - 44
44 - 46
46 - 48
Talphossz (inch) 14.2 - 15 15 - 15.7 15.7 - 16.5 16.5 - 17.3 17.3 - 18.1 18.1 - 18.9

Unisex térdzokni 481
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MÉRETEK
Európai
cipőméretek
U.S.A.
női cipőméretek
U.S.A.
férfi cipőméretek
Körméret (cm)
cD Körméret (inch)
Körméret (cm)
cB Körméret (inch)
Talphossz (cm)
D Talphossz (inch)

1 (XS )

2 (S)

3 (M)

4 (L)

5 (XL)

6 (XXL )

35 - 36

37 - 38

39 - 40

41 - 42

43 - 44

45 - 46

4.5 - 5.5

6.5 - 7.5

8-9

9.5 - 10.5
9.5 - 10.5

11 - 11.5

4.5 - 5.5

6- 7

29 - 31
11.4 - 12.2

31 - 33
12.2 - 13

33 - 35
13 - 13.8

17 - 19
6.7 - 7.5

19 - 21
7.5 - 8.3

21 - 23
8.3 - 9.1

23 - 25
9.1 - 9.8

34 - 36
13.4 - 14.2

36 - 38
14.2 - 15

38 - 40
15 - 15.7

40 - 42
15.7 - 16.5

8 - 8.5

35 - 37
37 - 39
39 - 42
13.8 - 14.6 14.6 - 15.4 15.4 - 16.5
25 - 27
9.8 - 10.6

27 - 30
10.6 - 11.8

42 - 44
44 - 46
16.5 - 17.3 17.3 - 18.1
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280
DEN

GAMBALETTO BENESSERE UOMO
SILVER SKY COTTON SCUDOTEX

compressione graduata media
con microfibra batteriostatica agli ioni d’argento
Well-being knee-high Silver Sky Cotton
graduated medium compression with
bacteriostatic microfiber with silver ions
Calcetín Benessere Silver Sky Cotton
Compresión graduada media con microfibra
bacteriostática a los iones de plata
Wohlfühl-Kniestrümpfe
Silver Sky Cotton
abgestufte Kompression
mittlerer Stärke
aus bakterienhemmender
Mikrofaser mit Silber-Ionen

Meia até ao joelho,
Silver Sky Cotton,
compressão
média graduada,
em micro fibra
bacteriostática
com iões de prata

L I N ELI NAEA

G a m b a lG
e tatm
i baletti

UOMO

Mi-bas bien-être Silver Sky Cotton
compression décroissante moyenne
avec microfibre bactériostatique
aux ions d’argent

mm Hg 17-20

Made in
Italy

451 EZÜSTSZÁLAS PAMUT PIHENTETŐ FÉRFI TÉRDZOKNI

A közepes kompressziós hatású relaxációs térdzokni a keringési elégtelenségtől szenvedő férfiaknak
ajánlott. Nyáron is hordható, hiszen higiénikus, légáteresztő, bordázott pamutból készül
bakteriumölő mikroszálakkal és ezüst ionokkal. Ez az összetétel garantálja a bőr természetes
baktériumháztartásának fenntartását.
Megelőző és relaxáló hatásuk miatt a kiválóan alkalmasak a lábfáradtság, duzzadtság,
zsibbadás kezelésére, ami egy hosszú, munkával töltött nap után, vagy utazás során léphet fel,
amikor alsó végtegjainknak kevés tere van a szabad mozgásra.
Kapható színek: fekete, kék, sötét szürke (I-VI).

17-20 Hgmm-es közepes kompressziót biztosít

ideale per chi viaggia

GAMBALETTO UOMO
GRAN RIPOSO COTTON

280
DEN

compressione graduata media
Knee-high for man Gran Riposo
Cotton 280 deniers relaxing,
graduated medium compression
Calcetín para hombre
Gran Riposo Cotton 280 denier
de descanso compresión
graduada media
Herren-Stützkniestrümpfe
Gran Riposo Cotton 280 Den
von abgestufter,
mittlerer Kompression
Mi-bas pour homme
Gran Riposo Cotton 280 deniers
reposant, compression
décroissant moyenne

L I N ELI NAEA UOMO
G a m b a lG
e tatm
i baletti

Meia até ao joelho
para homem 280 deniers
Gran Riposo Cotton (Algodão),
compressão média graduada

mm Hg 17-20

452 PAMUT PIHENTETŐ FÉRFI TÉRDZOKNI

A közepes kompressziós hatású relaxációs térdzokni a keringési elégtelenségtől szenvedő férfiaknak
ajánlott. Nyáron is hordható, hiszen higiénikus, légáteresztő, bordázott pamutból készül.
Ez a térdzokni megkönnyebbülést nyújthat azoknak, akik keveset mozognak, illetve a nap
folyamán több órát kényszerülnek álló helyzetben tölteni. Megelőző és relaxáló hatásuk miatt
kiválóan alkalmasak a lábfáradtság, duzzadtság, zsibbadás kezelésére, ami egy hosszú, munkával
töltött nap után, vagy utazás során léphet fel, amikor alsó végtegjainknak kevés tere van a szabad
mozgásra.
Kapható színek: fekete, kék, szürke, bordó, barna (I-VI).
17-20 Hgmm-es közepes kompressziót biztosít

Made in
Italy

ideale per chi viaggia

280
DEN

GAMBALETTO UOMO
GRAN RIPOSO CLASSIC
compressione graduata media
Knee-high for man Gran Riposo
Classic 280 deniers relaxing,
graduated medium compression
Calcetín para hombre
Gran Riposo Classic 280 denier
de descanso compresión
graduada media
Herren-Stützkniestrümpfe
Gran Riposo Classic 280 Den
von abgestufter,
mittlerer Kompression
Mi-bas pour homme
Gran Riposo Classic 280 deniers
reposant, compression
décroissante moyenne

L I N ELI NAEA UOMO
G a m b a lG
e tatm
i baletti

Meia até ao joelho
para homem 280 deniers
Gran Riposo Classic,
compressão média graduada

mm Hg 17-20

450 KLASSZIKUS PIHENTETŐ FÉRFI TÉRDZOKNI

A közepes kompressziós hatású relaxációs térdzokni a keringési elégtelenségtől szenvedő
férfiaknak ajánlott. Sima kötésű gyapjúból készül.
Ez a térdzokni megkönnyebbülést nyújthat azoknak, akik keveset mozognak, illetve a nap
folyamán több órát kényszerülnek álló helyzetben tölteni. Megelőző és relaxáló hatásuk miatt
kiválóan alkalmasak a lábfáradtság, duzzadtság, zsibbadás kezelésére, ami egy hosszú, munkával
töltött nap után, vagy utazás során léphet fel, amikor alsó végtegjainknak kevés tere van a szabad
mozgásra.
Kapható színek: fekete, kék, szürke, bordó, krém, barna (I-VI).

17-20 Hgmm-es közepes kompressziót biztosít

Made in
Italy

ideale per chi viaggia

70

DEN

GAMBALETTO RIPOSANTE
GRAN VIAGGIO UNISEX
compressione graduata leggera

per chi ama
... viaggiare

Knee-high Gran Viaggio
70 deniers unisex
graduated light compression
Calcetín unisex Gran Viaggio
70 denier unisex
compresión graduada ligeira

481 UNISEX UTAZÓ TÉRDZOKNI

Az unisex, utazó térdzoknit kimondottan olyan férfiak és nők számára alkották meg, akik életvitelük, vagy hivatásuk miatt gyakorta hosszú utazásokra kényszerülnek autóval, busszal, vonattal,
vagy repülőgéppel. Ezeken a járműveken a lábakat szűk helyre kell beszorítani, ami negatív
hatással van az alsó végtag vérkeringésére.
Kapható színek: natúr, kék, fekete (I-VI).

Stützkniestrümpfe
Gran Viaggio 70 Den für Sie & Ihn,
von abgestufter,
leichter Kompression
Mi-bas unisexe Gran Viaggio
70 deniers
compression décroissante légère
Meia até ao joelho
unissexo 70 deniers
Gran Viaggio (para viagem),
compressão ligeira graduada

12-15 Hgmm-es enyhe kompressziót biztosít
Made in
Italy

mm Hg 12-15
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TERÁPIÁS CÉLÚ HARISNYÁK
NŐKNEK ÉS FÉRFIAKNAK
A Luropas vállalat, mely a rugalmas harisnyák területére specializálódott, bemutat egy férfiak és nők számára kifejlesztett terápiás
elaszto-kompressziós harisnya termékcsaládot, melynek tagjai differenciáltan rugalmasak. Az elaszto-kompressziós harisnyák
körkötésűek, a lábak mentén varrás nélküliek, számítógép által felügyelt, automatizált keretek között készülnek, ami a gyártás
során alkalmazott folyamatos ellenőrzések révén biztosítja a magas minőséget és a megfelelő mértékű kompressziós hatást. Ezek
az egyedülálló tulajdonságai teszik kiválóan alkalmassá ezeket a termékeket a súlyos, krónikus vénás megbetegedések kezelésére.
K1

AT - COLLANT TERAPEUTICO
K1 MICROFIBRE - COMPRESSIONE GRADUATA

Pantyhose K1 microfiber
closed toe, graduated
therapeutic compression

MODELLO
PUNTA
CHIUSA

Panty K1 microfibra
punta cerrada, compresión
graduada terapéutica
Mikrofaser Strumpfhose
K1 mit geschlossenem
Zehenbereich, von therapeutisch
abgestufter Kompression
Collant K1 microfibre
avec pointe, compression
décroissante thérapeutique
Collant K1 micro fibra
biqueira fechada, compressão
terapeutica graduada

Made in
Italy

LINEA TERAPEUTICA
Calze elastiche
CLASSE

K1
CLASS

20-30 Hgmm-ES MIKROSZÁLAS K1 KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK

punta chiusa

mm Hg 20-30

Orvosi és terápiás célú mikroszálas harisnyák megerősített sarokrésszel. Nyitott és zárt lábfejes
változatban egyaránt kapható. A puha, mikroszálas anyag kellemes, könnyed érzést biztosít hosszú távú
viselés esetén is.
Javallat: Alkalmazható műtét után, keringési elégtelenséggel járó vénás megbetegedések, scleroterápia,
az alsó végtagok sérülése, törése esetén.
Modellek: harisnyanadrág, combharisnya, térdharisnya; bézs és fekete színben, nyitott és zárt lábfejjel
egyránt elérhetőek
Használatukhoz célszerű kikérni szakorvos véleményét.

PROTEZIONE E CURA DELLE GAMBE

Calze Medicali e Terapeutiche
compressione differenziata
Medical and Therapeutic Hosiery

SCUDOVARIS

®

graduated compression
40%

50%

70%

massima compressione
in caviglia

100%

stronger compression
at the ankle

25-30 Hgmm-ES KLASSZIKUS K1 KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK
Orvosi és terápiás célú körkötéses harisnyák megerősített sarokrésszel és nyitott lábfejjel.
Javallat: Alkalmazható műtét után, keringési elégtelenséggel járó vénás megbetegedések, scleroterápia,
az alsó végtagok sérülése, törése esetén.
Modellek: harisnyanadrág; speciális, nyitott harisnyanadrág; egyszáras harisnyanadrág; szilikonos
combharisnya; combharisnya; térdharisnya
Minden harisnya csomagolásában található egy speciális anyagú zseb, amely lehetővé teszi a harisnya
könnyebb felhúzását.
Használatukhoz célszerű kikérni szakorvos véleményét.

compressione - compression

mm Hg 25-30
PER UOMO E DONNA • FOR MAN AND WOMAN

Made in Italy

CLASSE

K2

Calze Medicali e Terapeutiche

modello a maglia fine - compressione differenziata

Medical and Therapeutic Hosiery
thin knitting model - graduated compression

SCUDOVARIS

®

CLASS

40%

50%

70%

massima compressione
in caviglia

100%

stronger compression
at the ankle

compressione - compression

mm Hg 30-35
Made in Italy

CLASSE

K2

SCUDOVARIS

®

CLASS

PER UOMO E DONNA • FOR MAN AND WOMAN

Calze Medicali e Terapeutiche
compressione differenziata
Medical and Therapeutic Hosiery
40%

50%

70%

massima compressione
in caviglia
stronger compression
at the ankle

100%

s

mm Hg 34-40

30

Orvosi és terápiás célú körkötéses harisnyák megerősített sarokrésszel és nyitott lábfejjel. Ritkább
szövésének köszönhetően ez a modell vékonyabb, mint a klasszikus K2 kompressziós modell. A
klasszikus K2-es változattal ellentétben csak egy hosszméretben kapható.
Javallat: Alkalmazható műtét után, erős keringési elégtelenséggel járó, súlyos vénás megbetegedések,
kiterjedt és fokozódó visszérbetegség, érhártyagyulladás, visszeres fekélyek, ödéma esetén. Hatékony
lehet még visszérgyulladás, visszérműtét, scleroterápia, az alsó végtagok sérülése, törése kezelésében.
Modellek: harisnyanadrág; speciális, nyitott harisnyanadrág; egyszáras harisnyanadrág; szilikonos
combharisnya; combharisnya; térdharisnya
Minden harisnya csomagolásában található egy speciális anyagú zseb, amely lehetővé teszi a harisnya
könnyebb felhúzását.
Használatukhoz célszerű kikérni szakorvos véleményét.

34-40 Hgmm-ES KLASSZIKUS K2 KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK

graduated compression

compressione - compression

Made in Italy

30-35 Hgmm-ES VÉKONY K2 KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK

PER UOMO E DONNA • FOR MAN AND WOMAN

Orvosi és terápiás célú körkötéses harisnyák megerősített sarokrésszel és nyitott lábfejjel. Közepes és
hosszú változatban kapható.
Javallat: Alkalmazható műtét után, erős keringési elégtelenséggel járó, súlyos vénás megbetegedések,
kiterjedt és fokozódó visszérbetegség, érhártyagyulladás, visszeres fekélyek, ödéma esetén. Hatékony
lehet még visszérgyulladás, visszérműtét, scleroterápia, az alsó végtagok sérülése, törése kezelésében.
Modellek: speciális, nyitott harisnyanadrág; egyszáras harisnyanadrág; combharisnya; térdharisnya
Minden harisnya csomagolásában található egy speciális anyagú zseb, amely lehetővé teszi a harisnya
könnyebb felvételét.
Használatukhoz célszerű kikérni szakorvos véleményét.
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TERÁPIÁS CÉLÚ HARISNYÁK
NŐKNEK ÉS FÉRFIAKNAK
A „Scudovaris” K1 és K2 elaszto- kompressziós harisnyák széles modellválasztéka lehetőséget teremt arra, hogy minden beteg a
saját igényeinek legmegfelelőbb típust választhassa.

A-GG EGYSZÁRAS
HARISNYANADRÁG

A-T HARISNYANADRÁG

A-T HARISNYANADRÁG
FUNKCIONÁLIS NYÍLÁSSAL

K1 MICROSZÁLAS

MODELL

A-G COMBHARISNYA

K1 KLASSZIKUS

K2 VÉKONY

A-D TÉRDHARISNYA

K2 KLASSZIKUS
nyitott lábfej
175 cm-ig
175 cm-től

zárt lábfej

nyitott lábfej

nyitott lábfej

nyitott lábfej

443

440

480

453

484

485

454

494

495

TÉRDHARISNYA

401
HAGYOMÁNYOS COMBHARISNYA
SZILIKONOS COMBHARISNYA

402
403

455

-

-

EGYSZÁRAS HARISNYA - JOBB

404

456

424

425

EGYSZÁRAS HARISNYA - BAL

405

457

434

435

406

458

491

492

407

459

464

465

441

444

HARISNYNADRÁG FUNKC. NYÍLÁSSAL

HARISNYANADRÁG

G

cD

LÁB

cG

cB
A

442

445

BOKA KÖRMÉRET (cm)
MODELL
K1 MICROSZÁLAS

MÉRET I MÉRET II MÉRET III MÉRET IV MÉRET V MÉRET VI
17-19

19-21

21-23

23-25

25-27

27-30

K1 KLASSZIKUS

-

18-21

21-25

25-29

29-33

-

K2 VÉKONY

-

18-21

21-25

25-29

29-33

-

K2 KLASSZIKUS

-

18-23

23-28

28-33

-

-

Az orvosi és terápiás
célú harisnyák teljes
mértékben
Olaszországban
készülnek, ezzel is
biztosítva a legkiválóbb
minőséget.
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TERÁPIÁS CÉLÚ HARISNYÁK
NŐKNEK ÉS FÉRFIAKNAK
Mivel az elaszto-kompressziós terápia hatékonysága bizonyítást nyert a thromboembóliás profilaxis esetében, ezért a Luropas
vállalat büszkén mutatja be differenciált kompressziós hatású, hosszúságában és szélességében is rugalmas anti-trombózis harisnya
termékcsaládját, mely egyedi méretezésének köszönhetően lehetővé teszi a szakorvosnak a legmegfelelőbb modell kiválasztását.
18-24 Hgmm- ES ANTI-TROMBÓZIS KOMPRESSZIÓS HARISNYÁK
Az elaszto- kompressziós harisnyák hatékony alkalmazása tromboembóliás
profilaxis terápiák esetén arra késztette a Luropas vállalatot, hogy elkészítse
differenciált rugalmasságú, hosszában és széltében is bővülő kötésű antitrombózis harisnyáit, melyek közül a szakorvos kiválaszthatja a beteg számára
legmegfelelőbb modellt. Ezek a trombózist megelőző, terápiás harisnyák
speciális kötéssel készülnek és funkcionális nyílással rendelkeznek, melyen
keresztül a lábfej könnyedén hozzáférhető, ellenőrizhető és tisztítható.
Különleges kiegyenlített rugalmassága, trombózist és embóliát megelőző
hatása miatt viselése kifejezetten ágyhoz kötött, fekvőbetegeknek,
érsebészeti beavatkozás után, illetve bármilyen egyéb műtét előtt és után
levőknek ajánlott.
Modellek: egyszáras harisnyanadrág, combharisnya, térdharisnya
Használatukhoz célszerű kikérni szakorvos véleményét.

415 közepes; 416 hosszú EGYSZÁRAS ANTI-TROMBÓZIS HARISNYA - JOBB (II-V)
417 közepes; 418 hosszú EGYSZÁRAS ANTI-TROMBÓZIS HARISNYA - BAL (II-V)

426 közepes; 427 hosszú ANTI-TROMBÓZIS COMBHARISNYA (II-V)
A combnál táguló betoldással is kapható: 428 közepes; 429 hosszú

A “Scudovaris” anti-trombózis
harisnyákon a képen látható nyílás
található, melynek segítségével a
beteg lábfeje könnyen
ellenőrízhető.
413 közepes; 414 hosszú
ANTI-TROMBÓZIS TÉRDHARISNYA (II-V)

LÁB

G

cG

32

cD
cB
A

MÉRET / SIZE

2 (S)

Méretjelző csík színe
Colour size border

citromsárga
yellow

Közepes modell, jobb-bal
Medium model, right-left
Hosszú modell, jobb-bal
Long model, right-left
Körméret cm-ben
cG Width inches
Körméret cm-ben
cD Width inches
cm-ben
cB Körméret
Width inches

3 (M)

4 (L)

zöld
piros
green
red
175 cm magasságig
tallness up to cm 175

5 (XL)

kék
blue

175 cm magasságtól
tallness over cm 175

44 - 50
50 - 56
56 - 62
62 - 68
17.3 - 19.7 19.7 - 22 22 - 24.4 24.4 - 26.8
28 - 32
32 - 36
36 - 40
40 - 44
11 - 12.6 12.6 - 14.2 14.2 - 15.7 15.7 - 17.3
18 - 22
7.1 - 8.7

22 - 26
26 - 30
30 - 34
8.7 - 10.2 10.2 - 11.8 11.8 - 13.4

Az orvosi és terápiás
célú harisnyák teljes
mértékben
Olaszországban
készülnek, ezzel is
biztosítva a legkiválóbb
minőséget.
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A lábak egészségére

CALZA SANITARIA DONNA
NŐI EGÉSZSÉGÜGYI ZOKNIK

L

ia

alza sanitar
ac

per favorire la circolazione
speciális, nem szorító anyagból
WOMAN
SANITARY SOCK
a kiváló
vérkeringésért
with no elasticized edge

M

ade

in Ita

ly

SZSÉ GÜ GYI ZOKNIK

CS 18 NŐI GYAPJÚ EGÉSZSÉGÜGYI ZOKNI
CS 19PAMUT EGÉSZSÉGÜGYI ZOKNI
NŐI
A REKORDSAN női egészségügyi zoknik mind friss, higiénikus pamut,
mind puha, meleg gyapjú változatban elérhetőek, olyan hölgyek számára,
akiknek kényes, érzékeny a lába és nem kívánnak szorító hatást érzékelni
sem a lábfej, sem a boka területén. Ezek a zoknik bármilyen napszakban,
hosszú távon is kényelmet nyújtanak a lábaknak. Kiváló tulajdonságaiknak
köszönhetően kórházi betegek számára is alkalmasak.
KAPHATÓ SZÍNEK:
Fehér.

Relax & Confort

FÉRFI
EGÉSZSÉGÜGYI
ZOKNIK
HOSSZÚ ÉS RÖVID MODELLEK
speciális, nem szorító anyagból
a kiváló vérkeringésért

Méretek

1

2

3

4

Size

XS

S

M

L

Cipő méret/ Shoe

CS 10
CS 14

A lábak egészségére

35-36 37-38 39-40 41-42

RÖVID FÉRFI GYAPJÚ ZOKNI
RÖVID FÉRFI PAMUT ZOKNI

CS 11
HOSSZÚ FÉRFI GYAPJÚ ZOKNI
CS 15 HOSSZÚ
FÉRFI PAMUT
A REKORDSAN
férfi egészségügyi
zokni mindZOKNI
friss, higiénikus pamut,
mind puha, meleg gyapjú változatban elérhető. Gondos, részletgazdag
kidolgozásának, speciális, nem gumírozott szegélyének köszönhetően nem
szorítja el a lábat, nem akadályozza a vérkeringést, kényelembe helyezi,
pihenteti a lábakat. A REKORDSAN férfi egészségügyi zokni olyan embereknek
ajánlott, akiknek kényes, érzékeny a lába. A zoknik, a gyártásuk során
felhasznált magas minőségű anyagok révén elegáns megjelenést biztosítanak
a lábaknak. A rövid és hosszú fazonok közül mindenki a számára
legmegfelelőbbet választhatja. Kiváló tulajdonságaiknak köszönhetően
kórházi betegek számára is alkalmasak.
KAPHATÓ SZÍNEK:
Fekete, Kék, Szürke, Fehér.

ia

alza sanitar
ac

L

68

M

ade

in Ita

ly

Méretek - Size

1

2

3

4

5

Méret - Taille

10 1/2

11

11 1/2

12

12 1/2 -13

Cipő méret/Shoe

41- ig

41-42 42-43 44-45 45-46 1/2

33
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PAMUT HASKÖTŐK
a kismamák örömére
Természetes, hogy a nő, attól a pillanattól kedve, amikor tudomást szerez áldott állapotáról, figyelmének legnagyobb részét
születendő gyermekére fordítja. Épp ennyire fontos, hogy ugyanakkor nagy gonddal ügyeljen saját testének “jóllétére” és olyan
fehérneműt viseljen, amely megfelel eme érzékeny időszak kívánalmainak.
Ajánlatos tehát, hogy a várandós nő, orvosának véleményét kikérve, az ötödik- hatodik hónaptól viseljen speciális, szülés előtti
haskötőt, amely azon felül, hogy a terhesség előrehaladtával egyre jobban megtámasztja és védi a hasat, kiegyenlíti a hátgerincre
nehezedő megterhelést.

324 FEHÉR
SZABÁLYOZHATÓ HASKÖTŐ
Szabályozható, anatómiai megtámasztó hatást
kifejtő, speciális haskötő csipke díszítéssel
(I-VII).

319 FEHÉR (I-VII)
316 TESTSZÍNŰ (II-VII)
KLASSZIKUS RÖVID
PAMUT HASKÖTŐ
Puha, rugalmas pamutból
készülő, anatómiai kialakítású
haskötő, mely vastag pántja
segítségével szorító hatás nélkül
támasztja alá a hasat.

34
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PAMUT HASKÖTŐK
a kismamák örömére

900 FEHÉR (I-VII)
901 FEKETE (II-VII)
RÖVID CSIPKÉS PAMUT HASKÖTŐ
Sztreccs, pamut, megtámasztó haskötő
elegáns csipkeberakással a csípőtájékon és
vastag pánttal, mely szorító hatás nélkül
támasztja alá a hasat.

Méret
Size
Olasz méret

318 FEHÉR
KLASSZIKUS BERMUDA FAZONÚ
PAMUT HASKÖTŐ
Sztreccs, pamut, bermuda fazonú,
megtámasztó haskötő, ami szabásvonala
révén kiválóan formálja a combokat és a
csípőtájékot és vastag pántja szorító hatás
nélkül támasztja alá a hasat (II-VII).

I
XS

II
S

III
M

IV
L

V
XL

VI
XXL

VII
XXXL

40-42

42-44

44-46

46-48

48-50

50-52

52-54

902 FEHÉR
905 FEKETE
TERHESSÉGI SZALAG
A terhességi szalag puha, higiénikus pamutból készül, amely a terhesség folyamán
mindig a has méretéhez alkalmazkodik.
Hasi és háti takarórésszel van ellátva, mely
szabályozható és a derekat átfogva támasztja
meg a kismama pocakját (II-VI).

35
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MIRAGE KOLLEKCIÓ
fekete és pezsgő színben
A Scudotex bemutatja legújabb
generációs fehérnemű kollekcióját a
“Mirage”-t, melynek mell alatti, magas
derekú fazonjai elegáns és harmonikus
megjelenést kölcsönöznek viselőjüknek.
Minden darab testhez simuló, jótékony
megtámasztó és alakformáló hatással bír és
friss, higiénikus pamutanyagból, rugalmas merevítésekkel és zippzárral készül.
Egyedi tulajdonságai miatt a “Mirage”
termékeket idősebb, vagy erős testalkatú
hölgyeknek ajánljuk, a magas derekú
modellek pedig kiválóan alkalmasak szülés,
vagy egyszerűbb beavatkozások, például
laparoszkópos műtét után.

969 PEZSGŐ SZÍNŰ
369 FEKETE
“MIRAGE” RÖVID FŰZŐ
Mell alá felszabott, magas derekú fűző apró
kapcsokkal megerősített zipzárral, rugalmas
megtámasztó merevítőkkel és anatómikus
alsó szegéllyel a felpöndörödés ellen (I-X).

36
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MIRAGE KOLLEKCIÓ
ó kényelmes és stílusos

968 PEZSGŐ SZÍNŰ
368 FEKETE
“MIRAGE” BERMUDA
FAZONÚ FŰZŐ
Mell alá felszabott, magas derekú fűző apró
kapcsokkal megerősített zipzárral, rugalmas
megtámasztó merevítőkkel és anatómikus
alsó szegéllyel a felpöndörödés ellen
(I-X).

Méret
Size

966 PEZSGŐ SZÍNŰ
“MIRAGE” CSÍPŐSZORÍTÓ FŰZŐ
Elején elegáns, csipke tűzésekkel díszített
fűző elöl és hátul anatómikus erősítéssel, mely
növeli a fűző- és támasztó hatást (I-VIII).
918 PEZSGŐ SZÍNŰ – C KOSARAS
‘MIRAGE” FÉLFŰZŐS MELLTARTÓ
Rugalmas merevítőkkel és szabályozható
vállpánttal ellátott, elöl kapcsokkal könnyen
nyitható melltartó (II-VIII).

903 FEHÉR
904 FEKETE
ELEGÁNS “COTTON PIZZO” FŰZŐ
Ez a kompressziós hatást kifejtő fűző,
mely elegáns, rugalmas csipkebetéttel és
hasi megerősítéssel készül, megtámasztja
a testet és segít az izomzat feszességének
visszanyerésében a szülés után (I-VII).

I
XS

II
S

III
M

IV
L

V
XL

VI
XXL

VII
XXXL

VIII
IX
X
XXXXL XXXXXL XXXXXXL

Olasz méret

40-42

42-44

44-46

46-48

48-50

50-52

52-54

54-56

Derékbőség (cm)
Waist measurement (cm)

63-68

68-74

74-81

81-88

88-96

96-104 104-113 113-122 122-130 130-138

Csípőbőség (cm)
Hips measurement (cm)

80-85

85-90

90-96

96-102 102-109 109-116 116-124 124-132 132-140 140-148

56-58

58-60

A mérettáblázat a 36-40.
oldalon lévő modellek
mindegyikére érvényes.
37
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PAMUT LADY KOLLEKCIÓ
klasszikus és elegáns

Szülés után a kismamák minél hamarabb
szeretnék visszanyerni a terhesség előtti
vonalaikat, hogy ismét jó formában
érezhessék magukat. Ezért hozta létre a
Scudotex a “Pamut Lady” speciális
fűzőkollekcióját, amely különösen rugalmas
anyagösszetételének, a bőrrel érintkező,
puha, pamut felületeinek és testhez
simuló, anatómiai megtámasztást nyújtó
formáinak köszönhetően hatékonyan védi
a kismamák testét és segít a csípőtájéki
izmok feszesítésében. A “Pamut Lady”
fűzők viselése elsősorban szülés, vagy
sebészeti beavatkozás után ajánlott, de
bármikor felöltheti, amikor egy kényelmes,
rugalmas, alakját tökéletesre formáló
öltözékre vágyik.
323 FEHÉR
326 TESTSZÍNŰ
RÖVID “PAMUT LADY” FŰZŐ
Erősen szorító hatású, rugalmas szövetből
és a bőrrel érintkező pamutanyagból készülő
fűző megtámasztó, hasi megerősítéssel
(I-VIII).
További szülés előtti és utáni melltartó
kínálatunkért lapozzon a 44. oldalra.

38

331 FEHÉR
327 TESTSZÍNŰ
“PAMUT LADY” BERMUDA
A rövid modell tulajdonságaival rendelkező
bermuda fazonú fűző, mely szabásvonalának
köszönhetően kiválóan formálja a combokat
és a csípőtájékot (II-VIII).
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PAMUT LADY ÉS SPLENDID FŰZŐK
kapcsos, teljesen nyitható modellek

328 TESTSZÍNŰ
RÖVID ZIPPZÁRAS
“PAMUT LADY” FŰZŐ
Anatómikus lábkivágású nadrágfűző
(II-VIII).

335 TESTSZÍNŰ
RÖVID ZIPPZÁRAS
“SPLENDID” FŰZŐ
Anatómikus lábkivágású nadrágfűző
(II-VIII).

Bermuda fazonú változatban is kapható:
329 (II-VIII).

Bermuda fazonú változatban is kapható:
339 (II-VIII).

330 TESTSZÍNŰ
RÖVID SZABÁLYOZHATÓ
“PAMUT LADY” FŰZŐ
Anatómikus lábkivágású nadrágfűző
mindkét oldalán hármas kapocssorral, mely
biztosítja a tökéletes szabályozhatóságot
(II-VIII).

354 TESTSZÍNŰ
356 FEKETE
“PAMUT LADY” HARISNYATARTÓ
Anatómiai kialakítású, elöl selymes
tapintású harisnyatartó (II-VIII).

Mérettáblázat a 37. oldalon.

334 TESTSZÍNŰ
336 FEKETE
“SPLENDID” FŰZŐ (35 cm hosszú)
Virágmintás anyagból készülő, kapcsokkal
záródó fűző rugalmas merevítőkkel és
levehető harisnyatartóval (II-VIII).

636 TESTSZÍNŰ
”SPLENDID” SZABÁLYOZHATÓ
FŰZŐ (37 cm hosszú)
Teljes felületén pamuttal bélelt fűzőkorzett rugalmas merevítőkkel, valamint
eltávolítható harisnyatartóval (II-X).
39
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COTTON SILHOUETTE, HARMONY ÉS
SIMPATY FŰZŐK

380 FEHÉR
381 PEZSGŐ SZÍNŰ
382 FEKETE
“COTTON SILHOUETTE” RÖVID FŰZŐ
Rövid fűző fokozott megtámasztást nyújtó
hasi megerősítéssel (I-VIII).

351 FEHÉR
353 FEKETE
“COTTON HARMONY” RÖVID FŰZŐ
Rövid fűző, mely hangsúlyozza a nőies
alakot és ezzel egy időben kényelmes,
jótékony megtámasztást biztosít (I-VIII).

308 FEHÉR
“COTTON SIMPATY” RÖVID FŰZŐ
Fiatalos és tetszetős, hasi megerősítéssel
ellátott fűző, mely egyedülálló finomsággal emeli ki a nőies alakot (I-VIII).

383 FEHÉR
384 PEZSGŐ SZÍNŰ
385 FEKETE
“COTTON SILHOUETTE” BERMUDA
Bermuda fazonú fűző, mely szabásának
köszönhetően kiválóan formálja a csípőt,
a combokat és fokozott megtámasztást
nyújtó hasi megerősítéssel készül
40 (II-VIII).

361 FEHÉR
363 FEKETE
“COTTON HARMONY” BERMUDA
Magas derekú, bermuda fazonú fűző, mely
szabásának köszönhetően kiválóan formálja
a csípőt és a combokat. Anatómikus
hastájéki megerősítéssel van ellátva, mely
hangsúlyozza a nőies alakot és ezzel egy
időben kényelmes, jótékony megtámasztást
biztosít (II-VIII).

718 FEHÉR
717 FEKETE
NŐI ALSÓNEMŰ
Tiszta pamutanyagból készülő női
alsónemű vízálló betéttel, mely biztosítja
a higiéniát és a mozgás szabadságát a
menstruáció idején is (I-VI).
Mérettáblázat a 37. oldalon.
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ALAKFORMÁLÓ FŰZŐ MODELLEK
pamut béléssel, választható kosárméretben
A Scudotex “Cotton Confort” anatómiai
body kollekciója minden korosztálynak
kiváló, hiszen hatékonyan támasztja meg a
has- és deréktájat és egyben tökéletesen
formálja az alakot.
Ezek az egészfűzők különlegesen
rugalmas anyagokból, a bőrrel érintkező
felületek friss és higiénikus pamut
béléssel készülnek. A finom, csipke díszítés
az eleganciát, az anatómiai megerősítések
és merevítések pedig az egészséges tartást
biztosítják viselőjük számára.
A “Cotton Confort” termékcsalád tagjai
kiemelkedő anatómiai tulajdonságaik
révén garantálják az egész napos jó
közérzetet és emellett felettébb csinosak
is.

922 PEZSGŐ SZÍNŰ - B KOSARAS
923 FEKETE - B KOSARAS
924 PEZSGŐ SZÍNŰ - C KOSARAS
925 FEKETE - C KOSARAS
“COTTON CONFORT” RÖVID BODY
Elegáns és anatómikus lábkivágású
egészfűző funkcionális zippzárral és
kapcsokkal, hogy viselője könnyedén le- és
felvehesse. Melltartókosara belül higiénikus
pamut béléssel készül (II-X).

Mérettáblázat a 43 oldalon.

41
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ALAKFORMÁLÓ FŰZŐ MODELLEK
pamut béléssel, választható kosárméretben

982 PEZSGŐ SZÍNŰ - B KOSARAS
983 FEKETE - B KOSARAS
984 PEZSGŐ SZÍNŰ - C KOSARAS
985 FEKETE - C KOSARAS
“COTTON CONFORT”
BERMUDA FAZONÚ BODY
Bermuda fazonú egészfűző, mely
szabásának köszönhetően kiválóan formálja
a csípőt és a combokat. Funkcionális
zippzárral és kapcsokkal van ellátva, hogy
viselője könnyedén le- és felvehesse
(II-X).

42

952 PEZSGŐ SZÍNŰ - B KOSARAS
953 FEKETE - B KOSARAS
954 PEZSGŐ SZÍNŰ - C KOSARAS
955 FEKETE - C KOSARAS
“COTTON CONFORT” ZÁRT BODY
Elegáns és anatómikus lábkivágású zippzár
nélküli egészfűző, mely elöl a testet láttató
necc szegéllyel készül. Melltartókosara
belül higiénikus pamuttal bélelt (II-X).

726 TESTSZÍNŰ - B KOSARAS (II-X)
727 TESTSZÍNŰ - C KOSARAS (II-X)
728 TESTSZÍNŰ - D KOSARAS (III-X)
“COTTON FORM”
ZIPPZÁRAS RÖVID BODY
Elegáns és anatómikus lábkivágású egészfűző
funkcionális zippzárral és kapcsokkal,
hogy viselője könnyedén le- és felvehesse.
Melltartókosara belül higiénikus pamut
béléssel, csipke díszítéssel készül.
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ALAKFORMÁLÓ FŰZŐ MODELLEK
pamut béléssel, választható kosárméretben

736 TESTSZÍNŰ - B KOSARAS
737 TESTSZÍNŰ - C KOSARAS
738 TESTSZÍNŰ - D KOSARAS
“COTTON FORM”
ZIPPZÁRAS NYITOTT BODY
Elegáns és anatómikus, alul teljesen
nyitott egészfűző levehető harisnyatartóval
és funkcionális zippzárral, hogy viselője
könnyedén le- és felvehesse. Melltartókosara
belül higiénikus pamut béléssel, csipke
díszítéssel készül (III-X).

Méret
Size
Olasz méret
Derékbőség (cm)
Csípőbőség (cm)
Mellbőség B-kosár (cm)
Mellbőség C-kosár (cm)
Mellbőség D-kosár (cm)

763 FEHÉR - B KOSARAS
764 FEHÉR - C KOSARAS
767 FEKETE - B KOSARAS
768 FEKETE - C KOSARAS
“BODY SILHOUETTE” BODY
CSIPKEBERAKÁSSAL
Elegáns szabásvonalú, anatómikus
lábkivágású egészfűző csipke díszítéssel
(II-VIII).

II
III
IV
V
VI
VII
S
M
L
XL
XXL
XXXL
42-44 44-46
46-48
48-50
50-52
52-54
68-74 74-81
81-88
88-96 96-104 104-113
85-90 90-96 96-102 102-109 109-116 116-124
86-89 90-94
95-99 100-104 105-110 111-116
90-94 95-99 100-104 105-110 111-116 117-123
95-99 100-104 105-110 111-116 117-123 124-130

773 FEHÉR - B KOSARAS
774 FEHÉR - C KOSARAS
777 FEKETE - B KOSARAS
778 FEKETE - C KOSARAS
“BODY SILHOUETTE”
KLASSZIKUS BODY
Fiatalos és karcsúsított szabásvonalú,
anatómikus lábkivágású egészfűző (II-VIII).

VIII
XXXXL
54-56
113-122
124-132
117-124
124-130
131-135

IX
X
XXXXXL XXXXXXL
56-58
58-60
122-130 130-138
132-140 140-148
125-129 130-134
131-135 136136-140 141-145

43
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SZOPTATÓS MELLTARTÓK
A Scudotex bemutatja minden igényt kielégítő szoptatós melltartó kínálatát, melynek minden darabja higiénikus és praktikusan
nyitható kosárral készül, hogy komfortosabbá tegye a kismama számára a szoptatást. Ezek a speciális melltartók
kiegyensúlyozottan támasztják alá a szülés utáni időszakban folyamatos változásokon átmenő mellett, megelőzve ezzel a
terhességi csíkok kialakulását a bőrön.

394 FEHÉR
397 FEKETE
PAMUT SZOPTATÓS MELLTARTÓ
Nyitható, higiénikus, pamutkosaras
melltartó, mely megkönnyíti a szoptatást
és megtámasztja a mellet, anélkül, hogy
nyomást gyakorolna rá (II-VIII).

S342 FEHÉR - B KOSARAS
S344 FEHÉR - C KOSARAS
PAMUT SZOPTATÓS MELLTARTÓ
Megerősített, nyitható kosarakkal ellátott
higiénikus pamut melltartó, mely
megfelelően megtámasztja a mellet, anélkül,
hogy nyomást gyakorolna rá (II-VIII).

972 FEHÉR - B KOSARAS
974 FEHÉR - C KOSARAS
PAMUT SZOPTATÓS MELLTARTÓ
Megerősített, nyitható kosarakkal ellátott
higiénikus pamut melltartó kívül elegáns
csipke díszítéssel, mely megfelelően
megtámasztja a mellet, anélkül, hogy
nyomást gyakorolna rá (II-VIII).

TÁGULÓ KOSARÚ MELLTARTÓK
Azért hogy az állapotos nők és a fiatal anyukák igényeit is kielégítse, a Scudotex megalkotta a táguló kosarakkal készülő, a mell
formájához egyedülállóan alkalmazkodó melltartóit, melyek kiegyensúlyozott tartást adnak a melleknek, ezzel megakadályozva a
terhességi csíkok kialakulását.

396 FEHÉR
398 FEKETE
TÁGULÓ KOSARAS
PAMUT MELLTARTÓ
Rugalmas, puha pamut melltartó, mely
kosarainak egyedülálló tágulóképessége
miatt kifejezetten ajánlott a terhesség és a
gyermekágy időszakában (II-VII).
44

346 FEHÉR - B KOSARAS
348 FEHÉR - C KOSARAS
TÁGULÓ KOSARAS
PAMUT MELLTARTÓ
Megerősített, táguló kosarakkal ellátott,
higiénikus pamut melltartó, mely megfelelően
megtámasztja a mellet, anélkül, hogy nyomást
gyakorolna rá (II-VIII).

976 FEHÉR - B KOSARAS
978 FEHÉR - C KOSARAS
TÁGULÓ KOSARAS
PAMUT MELLTARTÓ
Megerősített, táguló kosarakkal ellátott
higiénikus pamut melltartó kívül elegáns
csipke díszítéssel, mely megfelelően
megtámasztja a mellet, anélkül, hogy nyomást
gyakorolna rá (II-VIII).
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EXTRA KOSARAS PAMUT MELLTARTÓK
PAMUTTAL BÉLELT KOSÁRRAL
A Scudotex extra kosaras melltartók, olyan anatómiai kiképzésű modellek, melyek a nagy mellű nők speciális igényeinek
kielégítésére születtek. Kiválóan tartják és megemelik a méretes kebleket és harmónikusan formázzák a testet.
Az elegáns csipke díszítéssel, rugalmas, gumírozott anyagokból készülő, a bőrrel érintkező felületeken pamut béléssel ellátott
melltartók kényelmes, széles vállpántokkal, megerősítésekkel és különleges, a mellet hatékonyan megemelő megtámasztó sávval
készülnek. A kifinomult és részletgazdag kivitelezésnek és anatómiai kialakításnak köszönhetően ezek a modellek kiválóan
formázzák a kebleket és tökéletes dekoltázst biztosítanak.

C KOSARAS:
580 FEHÉR
581 PEZSGŐ
582 FEKETE

D KOSARAS:
583 FEHÉR
584 PEZSGŐ
585 FEKETE

D KOSARAS:
577 FEHÉR
578 PEZSGŐ
579 FEKETE

C KOSARAS:
574 FEHÉR
575 PEZSGŐ
576 FEKETE

ELÖLKAPCSOS EXTRA
KLASSZIKUS EXTRA
MÉRETŰ MELLTARTÓ
MÉRETŰ MELLTARTÓ
Elöl kapcsokkal nyitható és zárható melltartó Szabályozható, hátulsó kapcsokkal (II-VIII).
(II-VIII).

918 PEZSGŐ SZÍNŰ - C KOSARAS
“MIRAGE” FÉLFŰZŐS MELLTARTÓ
Rugalmas merevítőkkel és szabályozható
vállpánttal ellátott, elöl kapcsokkal könnyen
nyitható melltartó (II-VIII).
Megtekinthető a 37. oldalon is.

PAMUT MASTECTOMIA MELLTARTÓ
a pamutba zárt titok
Annak a nőnek, aki mastectomiás mellműtéten esik át, nagyon fontos, hogy
mihamarabb visszanyerje önbizalmát és életkedvét.
A Scudotex új melltartójával segít ebben. Ezt a típust azoknak a figyelmébe ajánlunk,
akiknek szakorvosuk mellprotézis viselését javasolja. Ez a magasított nyakvonalú,
mégis elegáns melltartó tökéletes tartást ad és a protézist biztosan a helyén tartja.

826 MASTECTOMIA MELLTARTÓ - B KOSARAS
827 MASTECTOMIA MELLTARTÓ - C KOSARAS
Finom, elegáns kidolgozású, dupla zsebes, higiénikus pamutból készülő melltartó
vastag vállpántokkal, hímzett szegéllyel és szabályozható hátsó záródással (I-VIII).

Méret
Size
Mellbőség B-kosár
Mellbőség C-kosár
Mellbőség D-kosár

I
XS
82-85
86-89
90-94

II
S

III
M

IV
L

V
XL

VI
XXL

VII
XXXL

VIII
XXXXL

86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-120
90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-125
95-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-124 125-130
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S C U D O T E X

SPECIÁLIS

TERMÉKEK

516

511

THERMO-GYAPJÚ KÖRKÖTÖTT
TÉRDVÉDŐ
Enyhén rugalmas, varrás nélküli, puha,
gyapjú térdvédő, amely anyagöszszetételének köszönhetően jótékony melegítő
hatást fejt ki. Nem pöndörödik fel (I-V).

MINDEN IRÁNYBAN TÁGULÓ
GYAPJÚ TÉRDVÉDŐ
Thermo anyagból készülő, rugalmas térdvédő, mely biztosítja az ízületek tökéletes
mozgását és nem pöndörödik fel (I-V).

512
ANGORA GYAPJÚ TÉRDVÉDŐ
Rugalmas, meleg, puha angora gyapjúból
készülő térdvédő, mely hatékony hőtartó
hatása miatt nagyon kellemes viselet. Nem
pöndörödik fel (I-V).

514

515

517

MINDEN IRÁNYBAN TÁGULÓ
PAMUT TÉRDVÉDŐ
Erősen rugalmas, megtámasztó térdvédő,
mely biztosítja a térdízület tökéletes
mozgását és nem pöndörödik fel (I-V).

EGY IRÁNYBAN TÁGULÓ PAMUT
TÉRDVÉDŐ
Differenciáltan rugalmas, egy irányban
táguló, pamut térdvédő, mely erős
megtámasztást biztosít. Nem pöndörödik fel

SPORT TÉRDVÉDŐ
Differenciáltan rugalmas, egy irányban táguló,
varrás nélküli térdvédő. Sporttevékenységhez
ajánlott, nem pöndörödik fel (I-V).

(I-V).

537
SPORT BOKAVÉDŐ
Differenciált rugalmasságú, varrás
nélküli bokavédő, mely kimondottan
sporttevékenységhez ajánlott (I-V).

531
MINDEN IRÁNYBAN TÁGULÓ
PAMUT BOKAVÉDŐ
Rugalmas, körkötött, varrás nélküli
bokavédő, mely kiegyenlített, hatékony
megtámasztást biztosít (I-V).
Méretek
Size

534
KERESZTEZETT PAMUT
BOKAVÉDŐ
Rugalmas bokavédő, mely tökéletesen
rásimul
a
bokára
és
erős
megtámasztást biztosít (I-V).
I
S

II
M

III
L

IV
XL

V
XXL

VI
XXXL

30-34

34-38

38-42

42-46

46-50

50-54

18-21

21-24

24-27

27-30

30-33

TÉRDVÉDŐK - KNEE BRACES

Térd feletti körméret (cm)
Above knee circumference (cm)
BOKAVÉDŐK - ANKLE BRACES

Boka körméret (cm)
Ankle circumference (cm)
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521
MINDEN IRÁNYBAN TÁGULÓ
GYAPJÚ KÖNYÖKVÉDŐ
Rugalmas könyökvédő, mely tartós,
jótékony melegítő és megtámasztó hatást
fejt ki az ízületre és az izmokra (I-V).

522
MINDEN IRÁNYBAN TÁGULÓ
GYAPJÚ COMBVÉDŐ
Rugalmas combvédő, mely tartós,
jótékony melegítő és megtámasztó hatást
fejt ki az ízületre és az izmokra (I-V).
Pamutból is kapható: 523.

541
SZABÁLYOZHATÓ RUGALMAS
CSUKLÓVÉDŐ (6 cm)
Tépőzáras, rugalmas csuklóvédő, mely
úgy nyújt védelmet az ízületnek, hogy
közben a mozgásban nem akadályozza
(I-V). Fehér színben is kapható: 542.

547
SZABÁLYOZHATÓ RUGALMAS
CSUKLÓVÉDŐ (8 cm)
Tépőzáras, rugalmas csuklóvédő, mely
úgy nyújt védelmet az ízületnek, hogy
közben a mozgásban nem akadályozza
(I-V). Fehér színben is kapható: 548.

543
SZABÁLYOZHATÓ SPORT
CSUKLÓVÉDŐ (6 cm)
Rugalmas,
tépőzáras
trikolor
csuklóvédő. Tulajdonságai
miatt
viselése
sporttevékenységhez
ajánlott (I-IV).

619
MINDEN IRÁNYBAN TÁGULÓ
GYAPJÚ VÁLLVÉDŐ
Enyhén rugalmas, puha, meleg, gyapjú
vállvédő, mely jótékony hatást gyakorol
a vállakra, a nyak- és háttájékra (I-VI).

656
MINDEN IRÁNYBAN TÁGULÓ
RUGALMAS PÓLYA (10 cm)
Higiénikus, rugalmas pólya, amely
tágulása folytán lehetővé teszi a tökéletesen illeszkedő kötés kivitelezését.

676
SZABÁLYOZHATÓ
INKONTINENCIA NADRÁG
Vízhatlan férfi és női nadrág szűrőbetéttel, mely normál pelenkával használható.
A patentokkal záródó kivitelezés elősegíti,
hogy ágyhoz kötött betegek is könnyen
magukra ölthessék (I-VIII).

Méret

I

Csuklóvédők
Méret - Size
S
Csukló körméret (cm)
11-16
Wrist circumference (cm)
Egyéb termékek - Other items
XS
Méret - Size

II

III

IV

V

M

L

XL

XXL

16-18

18-20

20-22

22-24

S

M

L

XL

VI

VII

VIII

XXL

XXXL

XXXXL

251
TRACHEOTÓMIA GALLÉR (I-II)
Higiénikus tracheotómia gallér 100%
pamutból, szabályozható, tépőzáras
pántokkal, a stoma védelmére.
2db/csomag. (I = 36cm-es nyak
körméretig, II = 36cm fölött)
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841 UNIVERZÁLIS HÜVELYKUJJRÖGZÍTŐ
Ellenálló, anatómikus szivacsbéléssel ellátott, a hüvelykujj stabil megtámasztására alkalmas hüvelykujjrögzítő.
A benne található alumínium merevítő és a rugalmas merevítések stabilan tartják a hüvelykujjat, miközben a többi ujjat a szabad mozgásban nem
akadályozzák.
A csukló körüli tépőzár jótékony megtámasztást nyújt az ízületnek.
JOBB ÉS BAL KÉZRE EGYARÁNT ALKALMAZHATÓ.
JAVALLAT:
A szakorvosi vélemények alapján a REKORDSAN hüvelykujj merevítő használata a következő esetekben ajánlott:
- izom- vagy ízületi gyulladás, a hajlító- és tartó izmok sérülése esetén.

840 CSUKLÓRÖGZÍTŐ MEREV TENYÉRTÁMASSZAL
Ellenálló, rugalmas anyagból készülő csuklórögzítő a csuklóízületek, a tenyér és a kézhát megtámasztására és
részleges rögzítésére. Egy homorú, kanál-formájú résszel ellátott speciális fém sínt tartalmaz, melynek köszönhetően
tökéletesen képes megtámasztani a csuklót, a tenyeret és a kézhátat.
JAVALLAT:
A szakorvosi vélemények alapján a REKORDSAN csuklórögzítő használata a következő esetekben ajánlott: kéz és
csukló ficamok és rándulások; munkahelyi, vagy sporttevékenység során bekövetkező megerőltetés; műtéti
beavatkozás, vagy gipszben töltött idő utáni rehabilitáció esetén.

Mé retek
Size
Csukló körméret (cm)
Wrist measurement (cm)

I
S

II
M

III
L

IV
XL

14-16

16-18

18-20

20-22

842 ALKARRÖGZÍTŐ SÍN
A minkét kézre alkalmazható, műbőrből, anatómiai béléssel készülő „REKORDSAN” alkarrögzítő sín két darab,
merev, fém sín és a szabályozható tépőzárak segítségével támasztja meg és rögzíti a csuklót és az alkart.
EGY MÉRETBEN KAPHATÓ, JOBB ÉS BAL KÉZRE EGYARÁNT ALKALMAZHATÓ.
JAVALLAT:
A szakorvosi vélemények alapján a REKORDSAN alkarrögzítő sín használata a következő esetekben ajánlott: ficamok
és rándulások; az ízületi szalagok instabilitása; ínhüvely-, ízületi- vagy ínszalaggyulladás; reumás megbetegedés;
ízületi kopás; műtéti beavatkozás, vagy gipszben töltött idő utáni rehabilitáció; carpalis alagút szindróma esetén.

847 JOBB KEZES ORTOPÉDIAI ALKARRÖGZÍTŐ (25 cm)
848 BAL KEZES ORTOPÉDIAI ALKARRÖGZÍTŐ (25 cm)
Ez a 25cm-es REKORDSAN alkarrögzítő magas minőségű és ellenálló anyagokból, anatómiai kivitelezéssel készült. Ennek köszönhetően
tökéletesen illeszkedik a megtámasztani kívánt testrészhez és kiválóan stabilizálja az ízületeket. A REKORDSAN ortopédiai alkarrögzítő a
következő megkülönböztető tulajdonságokkal rendelkezik:
szivacs bélés és táguló külső felület, mely különleges védelmet nyújt; oldalsó rugalmas sínek; állítható és kivehető alumínium
tenyértámasztó és hüvelykujjtámasztó sín; anatómiai béléssel ellátott, tépőzárral szabályozható ütközőpárna a hüvelykujj tökéletes
megtámasztására; három, csatokkal megerősített, tépőzárral szabályozható pánt az alkar stabil rögzítésére.
JAVALLAT:
A szakorvosi vélemények alapján a REKORDSAN ortopédiai alkarrögzítő sín használata a következő esetekben ajánlott: az alkar ízületei,
csukló, kéz, hüvelykujj műtét utáni rehabilitálása; törések, ficamok, kézközépcsonti sérülés, carpalis alagút szindróma esetén.
Mé retek
Size
Csukló körméret(cm)
Wrist measurement (cm)

48

I
S

II
M

III
L

IV
XL

14-16

16-18

18-20

20-22

51 ing ok

18-02-2012

14:51
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560 CSÚ SZÁ SMENTES RUGALMAS BOKAVÉ DŐ
A REKORDSAN csúszásmentes bokavédő ellenálló, anatómikus, differenciált rugalmasságú anyagból készült, mely
garantálja a boka tökéletes megtámasztását. Ez a kétszeresen megerősített bokavédő speciális, rugalmas tépőzárakkal
zárható, melyek biztosítják a kompressziós hatás beállításának lehetőségét és belül szilikon, tapadócsíkokkal van ellátva,
amik megakadályozzák elmozdulását, lecsúszását.
JAVALLAT:
A szakorvosi vélemények alapján a REKORDSAN csúszásmentes bokavédő használata a következő esetekben ajánlott:
húzódások, ficamok, rándulások, ízületi szalagok instabilitása, ínhüvelygyulladás megelőzésére és kezelésére; a bokaízület megtámasztására, erősítésére sérülés, vagy műtéti beavatkozás után; megelőzés és védelem gyanánt olyan emberek
számára, akik rendszeres megerőltetésnek, sérülésveszélynek teszik ki a bokájukat munkahelyi- vagy sporttevékenységük
alatt.
Mé retek
Size
Boka kö rmé ret (cm)
Ankle measurement (cm)

I
S

II
M

III
L

IV
XL

V
XXL

16-20

20-24

24-29

29-33

33-37

538 SZABÁ LYOZHATÓ MEREVÍTETT BOKAVÉ DŐ
A REKORDSAN szabályozható, merevített bokavédő nagy sűrűségű neoprén anyagból készül, ami nem csak a bőr
természetes légzését, hanem a testhőmérséklet megőrzését és a megfelelő vérkeringést is biztosítja. A kiváló támasztó hatásnak
köszönhetően használata során a vérkeringés javul, csökken az izomhúzódások veszélye és megszűnik a fájdalomérzet. Ez a rugalmas
bokavédő mindkét oldalán spirális merevítőkkel van ellátva, melyek a bokaízület hatékony megtámasztásért felelősek és rugalmas
tépőzárakkal záródik.
JAVALLAT:
A szakorvosi vélemények alapján a REKORDSAN merevített bokavédő használata a következő esetekben ajánlott:
rándulás; ficam; az ízületi szalagok enyhe instabilitása; ínhüvely-, ízületi-, vagy ínszalaggyulladás; reumás megbetegedés; ízületi kopás;
műtéti beavatkozás, vagy gipszben töltött idő utáni rehabilitáció esetén.
Mé retek
Size
Boka kö rmé ret (cm)
Ankle measurement (cm)

I
S

II
M

III
L

IV
XL

16-21

21-26

26-31

31-37

889 ARTROSZKÓ PIA (ÍZÜ LETI TÜ KRÖ ZÉ S) UTÁ NI TÉ RDRÖ GZÍTŐ
A REKORDSAN poszt-artroszkópiás térdrögzítő puha, kényelmet biztosító anyagból készül. Három darab tépőzáras,
könnyen kezelhető pántja segítségével a beteg gond nélkül beállíthatja a számára ideális méretet.
JAVALLAT:
A szakorvosi vélemények alapján a REKORDSAN artroszkópia utáni
térdrögzítő használata a következő esetekben ajánlott: artroszkópia
beavatkozás után; ízületi nyálkahártya gyulladás; ödéma esetén.

Mé retek
Size

Té rd kö rmé ret (cm)
Above knee measurement (cm)

I
S/M

II
L/XL

30-38

38-46

887 SPECIÁ LIS RUGALMAS TÉ RDRÖ GZÍTŐ
(té rdhajlati nyílá ssal)
A speciális REKORDSAN térdrögzítő minden irányban táguló differenciált rugalmasságú anyagból készül, amely
garantálja a térdízület hatékony megtámasztását. Ez a termék két darab rugalmas, oldalsó merevítéssel van felszerelve,
melyek célja, hogy fokozzák az oldalirányú stabilitást, a beépített zselépárna pedig a rázkódás csökkentéséért felelős.
JAVALLAT:
A szakorvosi vélemények alapján a REKORDSAN speciális, rugalmas térdrögzítő használata a következő esetekben
ajánlott: húzódások, ficamok, rándulások, ízületi szalagok instabilitása, ínhüvelygyulladás megelőzésére és kezelésére;
térdízület megtámasztására, erősítésére sérülés, vagy műtéti beavatkozás után.
Mé retek
Size
Té rd kö rmé ret (cm)
Above knee measurement (cm)

I
S

II
M

III
L

IV
XL

V
XXL

30-34

34-38

38-42

42-46

46-50

49

52

ing ok

8-02-2012

18:54
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625 SZABÁ LYOZHATÓ ALÁ TÁ MASZTÓ KARTARTÓ
A REKORDSAN alátámasztó kartartó olyan, szabályozható pánttal van ellátva, melynek segítségével a beteg a
legalkalmasabb helyzetben rögzítheti sérült karját.
JAVALLAT:
Alkalmazható műtéti beavatkozás után; a kar, váll, vagy kéz sérüléseinek, fájdalmainak enyhítésére (I-IV).

Mé retek
Size

I
XS

II
S

III
M

IV
L

629 UNIVERZÁ LIS KAR- É S VÁ LLRÖ GZÍTŐ
A kívül ellenálló, bélelt anyagból, a bőrrel érintkező higiénikus szövetből készült REKORDSAN univerzális kar- és
vállrögzítő garantálja a kényelmet és a hatékonyságot a beteg számára. Mivel csatokkal és tépőzáras pántokkal
záródik, ez a termék könnyedén a beteg egyedi kar és csukló méretére szabályozható. Bal és jobb kézre egyaránt
használható.
EGY MÉRETBEN KAPHATÓ, JOBB ÉS BAL KÉZRE EGYARÁNT ALKALMAZHATÓ.
FUNKCIÓJA:
Visszafogja a váll és a felső végtag mobilitását és a kívánt helyzetben tartja azt.
JAVALLAT:
A szakorvosi vélemények alapján a REKORDSAN univerzális kar- és vállrögzítő használata a következő esetekben
ajánlott:
izomhúzódások, ficamok, zúzódások és törések rehabilitációja esetén a vállízület és a felkar tájékán; műtéti
beavatkozás után.

539 SZÜ RKE- KÉ K DINAMIKUS TÉ RDVÉ DŐ
A REKORDSAN dinamikus térdvédő minden irányban táguló, differenciált rugalmasságú anyagból készül,
mely biztosítja a térdízület stabil megtámasztását.
JAVALLAT:
A szakorvosi vélemények alapján a REKORDSAN dinamikus térdvédő használata a következő esetekben
ajánlott: húzódások, ficamok, rándulások, ízületi szalagok instabilitása, ínhüvelygyulladás megelőzésére és
kezelésére; térdízület megtámasztására, erősítésére, sérülés, vagy műtéti beavatkozás után; megelőzés és
védelem gyanánt olyan emberek számára, akik rendszeres megerőltetésnek, sérülésveszélynek teszik ki a
térdüket munkahelyi- vagy sporttevékenységük alatt.
Mé retek
Size
Té rd kö rmé ret (cm)
Above knee measurement (cm)

I
S

II
M

III
L

IV
XL

V
XXL

30-34

34-38

38-42

42-46

46-50

540 SZÜ RKE- KÉ K DINAMIKUS BOKAVÉ DŐ
A REKORDSA” dinamikus bokavédő minden irányban táguló, differenciált rugalmasságú anyagból készült,
mely biztosítja a bokaízület stabil megtámasztását.
JAVALLAT:
A szakorvosi vélemények alapján a REKORDSAN dinamikus bokavédő használata a következő esetekben
ajánlott: húzódások, ficamok, rándulások, ízületi szalagok instabilitása, ínhüvelygyulladás megelőzésére és
kezelésére; a bokaízület megtámasztására, erősítésére sérülés, vagy műtéti beavatkozás után; megelőzés és
védelem gyanánt olyan emberek számára, akik rendszeres megerőltetésnek, sérülésveszélynek teszik ki a
bokájukat munkahelyi- vagy sporttevékenységük alatt.
Mé retek
Size
Boka kö rmé ret (cm)
Ankle measurement (cm)

50

I
S

II
M

III
L

IV
XL

V
XXL

16-20

20-24

24-29

29-33

33-37
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SPORTING BLU 2027 KOLLEKCIÓ
SZABADIDŐS- ÉS
SPORTTEVÉKENYSÉGEKHEZ
A “Sporting blu 2027” termékcsalád több rugalmas elemből áll, melyek
stabil megtámasztást nyújtanak az ízületeknek, megelőzve a ficamokat,
rándulásokat és csökkentve a sérülések kockázatát.
Ezek a gumírozott termékek neoprén szivacsbéléssel készülnek, ami elősegíti
a bőr természetes légzését és a testhő fenntartását a viselt területen.
Ez magasabb testhőmérséklethez vezet az adott részen és hozzájárul az
egészséges vérkeringés kialakulásához, ami gyorsabb felépülést eredményez
ficamok és húzódások esetén.
Fiatalos kivitelezése és kellemes, kék színe miatt váltak ezek a termékek
közkedveltté mind az egészségügyben, mind a sportban.

881

880

885

886

880 SZABÁLYOZHATÓ CSUKLÓSZORÍTÓ
Csattal és tépőzáras pánttal szabályozható csuklószorító (I-IV).
881 TENISZ- ÉS GOLFKÖNYÖK SZORÍTÓ
Tenisz- és golfkönyök megelőzésére és kezelésére szolgáló pólya, mely csattal és
tépőzáras pánttal szabályozható a hatékony kompresszió eléréséhez (I-IV).
882 SZABÁLYOZHATÓ BOKASZORÍTÓ
Csattal és tépőzáras pánttal szabályozható bokaszorító (I-IV).
883 SPECIÁLIS TÉRDVÉDŐ
Speciális térdvédő anatómikus betéttel, amely védelmet és kiegyenlített megtámasztást
biztosít a térdízületnek (I-IV).
884 SZABÁLYOZHATÓ TÉRDRÖGZÍTŐ MEREVÍTÉSEKKEL
Bélelt, csattal és tépőzáras pánttal záródó és rugalmas sínezettel, a
térdkalácson nyílással ellátott térdrögzítő (I-IV).
885 TÉRDRÖGZÍTŐ MEREVÍTÉS NÉLKÜL
Anatómikus béléssel, térdkalácsi nyílással, merevítés nélkül (I-IV).
884

883

886 SZABÁLYOZHATÓ TÉRDSZORÍTÓ
ZSELÉS BETÉTTEL
Szabályozható térdszorító egy méretben jobb és bal lábra is zselés betéttel.

Körméretek (cm) - Measurement (cm)
Kód

Csukló körméret (cm)
Wrist measurement (cm)
Alkar hossza (cm)
881
Forearm measurement (cm)
Térd felett mért körméret(cm)
883-4-5 Above knee measurement (cm)
Boka fele t mért körméret (cm)
882
Above ankle measurement (cm)

880

882

Méretek - Size

886

I-S

II - M

III - L IV - XL

11-14 8
14-17 17-20 20-23
-22 26 26-30 30-34
35-- 40 40-45 45-50
2
0

Egy méretben kapható - One size fits for al 35

18-22
51
22-26 26-30 30-34

49

ing Ok

4-02-2009

22:46
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Scudotex Snellissima
alakformá ló nadrá gok

A Scudotex „Snellissima” egy
új, kényelmes, alakformáló
nadrág. Hatékony masszírozó
hatást fejt ki a testre,
megtámasztja a deréktájat,
megformálja és kiemeli a női
alakot. Mivel tökéletesen
illeszkedik a testre, bármilyen
ruhadarab alá felvehető,
harisnya alatt és fölött is
viselhető.
A „Snellisima” alakformáló
nadrág három különböző
modellben és két színben,
fekete és testszínű változatban
kapható.

Snellissima
750 RÖ VID NADRÁ G

MUTASSA A LEGJOBB FORMÁ JÁ T!

751 BERMUDA

Méretek
Size
Olasz méretek

Színek - Colours

Fenék emelő
sávval.
52

Hasi és csípőtáji
megerősítésekkel.

I
II
III
IV
V
VI
XS
S
M
L
XL XXL
40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52

◆

natú r

◆

fekete

752 MAGAS
DEREKÚ RÖ VID
NADRÁ G
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Hatékonyan karcsúsító
ruházat enyhe
masszírozó hatással

SalvaLinea

természetes latex + a bőrrel érintkező pamut
Manapság a testsúly szabályozása, a karcsú alkat, feszes test megőrzése, a jó megjelenés elérése
mind a nők, mind a férfiak körében fontosabb, mint eddig valaha. Sokaknak nagy nehézséget okoz
áhított alakjuk elérésében a súlyfelesleg felszámolása a derék-, csípő- és hastájékon, illetve a fenéken
és a combokon. Természetes és ideális megoldást nyújt az említett területeken felgyülemlett felesleg
csökkentésére és felszámolására a Scudotex új karcsúsító ruházata a „SalvaLinea”, amit egy külön
leges, szabadalmazott anyagból gyártanak, melynek középső
rétege természetes latexből, belső, bőrrel érintkező része,
pedig frissességet és higiéniát biztosító pamutból készül.

Elősegíti
az izzadást
és csökkenti
a zsír
lerakódását a:
• derék
• has
• csípő
• fenék
• combok
területén.

891
KARCSÚSÍTÓ BERMUDA
NADRÁG (II-VIII)

A „SalvaLinea” kényelmes és könnyű, a test vonalaihoz kiválóan alkalmazkodó, anatómikus alakformálást
biztosító viselet, mely:
• folyamatosan jótékony masszírozó hatást fejt ki;
• emeli a testhőmérsékletet, ezáltal serkenti a vérkeringést;
• a verejtékmirigyek élénkítése, az izzadás fokozása révén
elősegíti a súlyvesztést;
• miközben biztosítja a bőr egészséges és higiénikus légzését.
A „SalvaLinea” termékcsalád minden
darabja speciális, három rétegű, ellenálló
anyagból készül.

894
KARCSÚSÍTÓ NADRÁG
ZIPPZÁRRAL (II-VIII)

892
TÉRD ALATT VÉGZŐDŐ
KARCSÚSÍTÓ NADRÁG (II-VIII)

895
UNIVERZÁLIS
KARCSÚSÍTÓ ÖV (I-II)

893
HOSSZÚ KARCSÚSÍTÓ NADRÁG
(II-VIII)

53
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ZSÍRLESZÍVÁS
UTÁNI SZORÍTÓ
NADRÁG

DIMAGRANTES

Leghatékonyabban úgy küzdhet a cellulitisz
ellen, ha folyamatos motoros aktivitás
mellett gimnasztikával és kiegyensúlyozott
táplálkozással fejleszti testét. Ha ezek közül
az alapvető egészségügyi kritériumok közül
valamelyik nincs kellőképpen biztosítva, akkor
képtelenek vagyunk önállóan szembeszállni
a narancsbőrrel. Ilyenkor kozmetikus, vagy
plasztikai sebész segítségét kérhetjük, aki
zsírleszívást végez rajtunk. Olyan esetekben,
amikor a zsírleszívás a feneket, csípőt,
combokat, vagy lábakat érinti, akkor a
sebész ilyen speciális zsírleszívás utáni nadrágot ajánlhat figyelmünkbe, támogatva ezzel
a gyógyulási folyamatot.

FOGYASZTÓ & KARCSÚSÍTÓ
RUHÁZAT
A teljesen vízálló, klasszikus karcsúsító ruházat
hatékonyan elősegíti és fokozza a verejtékezést.

554
FOGYASZTÓ BLÚZ
(I-IV)

558
DIMAGRANTES –
FOGYASZTÓ KEZESLÁBAS
(I-IV)

570 ZSÍRLESZÍVÁS UTÁNI
SZORÍTÓ NADRÁG
Rugalmas, áttetsző anyagból készülő,
„törzs-emelő” sávval és két oldalsó zippzárral
ellátott nadrágfűző. Funkcionális anatómiai
nyílásokkal és külső, hosszanti varrással a
lábak mentén, hogy megakadályozza a bőr
irritálódását (I-VI).
Méret
Size

I
XS

II
S

III
M

IV
L

40-42

42-44

44-46

46-48

48-50 50-52

Derékbőség (cm)
60-66
Waist circumference cm

66-72

72-78

78-84

84-90 90-96

Olasz méretezés
Italian measures

54

V
XL

552
DIMAGRANTES –
FOGYASZTÓ HOSSZÚ
NADRÁG
(I-IV)

550
DIMAGRANTES –
FOGYASZTÓ TÉRDNADRÁG
(I-IV)

VI
XXL

Öv méret - Girdles size
Méret-Measurement

1-S

2-M

42-44 46-48

3-L

4-XL

50-52 54-56
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UNIVERZÁLIS
SZABÁLYOZHATÓ
KÖTÉS

Slimming-Cell
GUAINE

E

DIMAGRANTI

Az új Scudotex univerzális
kötés kiválóan alkalmazható a
következő testrészek ízületeinek és
ínszalagjainak megtámasztására:

CINTURE
&

SNELLENTI

3 RÉTEGŰ NEOPRÉNBŐL
A súlyfelesleg felszámolásának egy
másik lehetséges alternatívája a
REKORDSAN karcsúsító ruhadarabok
használata, amik speciális anyagból
készülnek, melynek tulajdonságai a
következők:
• testhez simul, kiválóan alkalmazkodik viselője alakjához;
• közbülső rétege neoprénből készül,
ami megemeli a test hőmérsékletét,
ezzel elősegítve a verejtékezést,
csökkentve a bőr alatti zsírsejtek
számát;
• a bőrrel érintkező, belső rétege
masszírozó hatást kelt.

• felső végtagok: kar, könyök,
alkar, csukló és kéz
• alsó végtagok: comb, láb,
térd, lábszár, boka és talp.
A Scudotex univerzális kötés
tapadó felületének köszönhetően
a tépőzárral bárhová illeszthető
és szabályozható, ezáltal
tökéletesen megtámasztja a
kívánt testrészt.

Esztétikus kivitelezése miatt a
REKORDSAN karcsúsító ruhada
rabjai kimondottan kedveltek olyan
emberek körében, akik rendszeresen
sportolnak, mert ezeket a termékeket
normál, külső ruházatként is viselhetik
az edzések során.

600 UNIVERZÁLIS KÖTÉS (8 cm)
MÉRET

Méretezés - Girdles size
Méretek-Measurement

1-S

I

30

csukló, kéz, láb

II

40

boka, kéz, kar

III

50

boka, kar, könyök

IV

60

boka, kar, könyök

V

70

térd, comb, láb

5-XXL

VI

80

térd, comb, láb

48-50 52-54 56-58

VII

90

térd, comb, láb

VIII

100

térd, comb, láb

897
SZABÁLYOZHATÓ UNISEX
KARCSÚSÍTÓ ÖV
(I: S-M ; II: L-XL)

890
MAGAS DEREKÚ KARCSÚSÍTÓ
BERMUDA NADRÁG (I-V)

2-M

40-42 44-46

NYÚJTÁS
FELHASZNÁLÁSI JAVALLAT
NÉLKÜLI HOSSZ
cm

3-L

4-XL

Derék-Waist circum. (cm)

62-75

76-90

Csípő - Hips circum. (cm)

82-92

93-105 106-118 119-131 132-144

91-105 106-120 121-135
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RC40 ANATÓMIKUS EGÉSZSÉGÜGYI KLUMPÁK
A professzionális REKORDSAN klumpák nemtoxikus
műanyagokból, Olaszországban
készülnek hőkezeléses eljárással. Nem tartalmaznak sem
halogéneket, sem latexet, sem
bármilyen mérgező anyagot,
hogy garantáják a higiénikus,
kényelmes, könnyed viseletet.
Ellenállnak a hőmérséklet
változásnak és a viselés során
keletkező sérüléseknek, ezzel
biztosítva a legmagasabb
szintű védelmet és kényelmet
a lábaknak hosszú távon is.
Minden modell speciális oldalsó
nyílásokkal van ellátva, melyek
elősegítik a levegő szabad
áramlását a klumpában.

BIANCO 35-től 48-ig

CIELO 35-től 48-ig

ROSSO 35-től 46-ig

Magas minőségüknek köszönhetően a professzionális
REKORDSAN klumpák kiváló munkacipőként szolgálhatnak
a kórházi és egészségügyi dolgozók, illetve az
élelmiszeriparban dolgozók számára. Különösen ajánlott
még az egész napos álló munkát végzőknek, így a
háziasszonyoknak is. Fiatalos, csinos, színes volta miatt a
klumpák szabadidőnkben is kiváló viseletnek bizonyulhatnak.
A lecsatolható hátsó pánttal ellátott, professzionális REKORDSAN
klumpák könnyedén tisztíthatóak kézzel, mosógépben, vagy
akár gyorsfőző fazékban is sterilizálhatóak 134°C-ig.
Hogy lábai kényelmét a maximumig fokozza, viselje a
REKORDSAN klumpákat a hozzájuk mellékelt RC46 típusú,
kivehető talpbetétekkel.

ANTISZTATIKUS - CSÚSZÁSMENTES - STERILIZÁLHATÓ
100% LATEX MENTES
MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ TERMÉK
KLUMPÁK ÉS TALPBETÉTEK MÉRETEI

35

56

36

37

38

39

40

41

42

43/44

45/46

47/48

O
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KLASSZIKUS
ÉS DIVATOS
SZÍNEKBEN

FUCSIA 35-től 42-ig

VIOLA 35-től 42-ig

VERDE 35-től 48-ig

ARANCIONE 35-től 46-ig

GIALLO 35-től 46-ig

MŰTÉT UTÁNI &
TERÁPIÁS CIPŐK
Az új REKORDSAN gipszkötésű és bandázs fedő
cipők kimondottan műtét utáni viselésre ajánlottak.
A legkiválóbb minőségű anyagok felhasználásával:
kívül természetes fedőanyagokból, belül puha
szövetből, csúszásmentes, gumi bevonatú, speciális,
könnyű talprésszel, ellenálló varratokkal készülnek,
hogy biztosíthassák a kiváló megtámasztást,
biztonságot és kényelmet a sérült lábaknak.

SP 200
SZÖVETCIPŐ
Gipszkötésű védőcipő
szövetanyagból. Klasszikus
modell, mely a praktikus
kampókkal könnyedén
befűzhető. Kívül ellenálló
fekete szövetanyagból
készül. Minden évszakban
kényelmes viselet (I-XII).
AVIO 35-től 48-ig

ANTISZTATIKUS KIVEHETŐ
TALPBETÉT
A professzionális REKORDSAN klumpák tartozéka az
RC46 típusú, kivehető talpbetét. Ez az antisztatikus és
hipoallergén talpbetét kiváló megtámasztást biztosít a
lábnak, ezzel folyamatos talpmasszírozó hatást, egyenletes
súlyelosztást biztosít a talp felületén és segít a megfelelő
testtartás elérésében.
Főbb tulajdonságai:
• higiénikus, szintetikus bőr bevonat
• anatómikus kialakítású, domború felszín
• speciális varrás a lábujjaknál
• antsztatikus
• 100% latex mentes

SP 210 FARMER
SZÖVETCIPŐ
Gipszkötésű
védőcipő
farmeranyagból mely a
praktikus
kampókkal
könnyedén befűzhető. Kívül
ellenálló kék farmeranyagból
készül. Különösen kedvelt a
fiatalok körében és a tavaszi,
nyári évszakban (I-XII).

SP 215 MŰBŐR
SZÖVETCIPŐ
Gipszkötésű védőcipő
fűzőlyukas kivitelben,
vízálló, fekete műbőr
bevonattal (III-XII).

SP 220 MŰTÉT UTÁNI
CIPŐ
Műtét utáni bandázs védőcipő fűzőlyukas kivitelben, a
fokozott védelem érdekében
tépőzáras, fekete fedőréteggel
(III-XII).

RC46
ANTISZTATIKUS
KIVEHETŐ TALPBETÉT
(a klumpával azonos méretben érkezik)
57
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REKORDSAN SZILIKON-GÉL
TERMÉKCSALÁD
méret: 1/35-36...6/45-46

RS14 TALPBETÉT

Metatarsal párnával és sarokmegtámasztással ellátott talpbetét, mely a lábközép
és a sarok területén enyhíti a talpra nehezedő nyomást. A talpbetétben lévő, kétféle
sűrűségű anyag használata kiegyenlíti a test súlyeloszlását és ezzel tökéletesíti a járást.
(Egy pár.)

méret: 1/35-36...3/45-46

RS16 TERHELÉSCSILLAPÍTÓ TALPBETÉT

Puha és ellenálló szilikonból készülő párnázott talpbetét, mely a lábközép és a sarok
területén enyhíti a talpra nehezedő nyomást. A talpbetétben lévő, kétféle sűrűségű
anyag használata kiegyenlíti a test súlyeloszlását és ezzel tökéletesíti a járást. (Egy pár.)

RS19

SZÖVETTEL BEVONT TALPBETÉT méret:1/35-36...6/45-46

RS13

ANATÓMIKUS TALPBETÉT

Metatarsal
sarokpárnával
ellátott, szövettel bevont
talpbetét, mely a lábközép
és a sarok területén enyhíti
a
talpra
nehezedő
nyomást. A talpbetétben lévő,
kétféle
sűrűségű
anyag
használata kiegyenlíti a test
súlyeloszlását és ezzel tökéletesíti
a járást. (Egy pár.)

RS18

SZÖVETTEL BEVONT SAROKÉK

méret: S/M/L

Anatómikus talpbetét, mely
kiegyenlíti a talpra nehezedő
nyomást és a test súlyelosztását.
(Egy pár.)

RS12

METATARSAL PÁRNA

egy méretben kapható

Használata olyan emberek
számára ajánlott, akik a talpukon
lévő bőrkeményedések okozta
fájdalmaktól szenvednek. A
rögzítő hurok a második lábujjra
helyezendő. (Egy pár.)
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méret: S/M/L

SAROKÉK

Ínszalag- és izomsérülések
kezelésére
ajánlott.
Mindennapos használat esetén
kiegyensúlyozza
a
test
súlyeloszlását, a középső
vékonyabb rész pedig enyhíti
az esetleges lábfájdalmakat.
(Egy pár.)

Szövetanyaggal bevont sarokék,
mely ínszalag- és izomsérülések kezelésére ajánlott.
Mindennapos használat esetén
kiegyensúlyozza
a
test
súlyeloszlását, a középső
vékonyabb rész pedig enyhíti
az esetleges lábfájdalmakat.
(Egy pár.)

RS01

egy méretben kapható

RS02

METATARSAL FÉLBETÉT

egy méretben kapható

Használata olyan emberek
számára nyújt nagyobb
kényelmet, akik a talpukon
lévő bőrkeményedések okozta
fájdalmaktól
szenvednek.
(Egy pár.)

66-67:- 14/10/11 17:29 Pagina 2

A LÁB KÉNYELMÉRE

Piede
RS22

ÖNTAPADÓS SAROKVÉDŐ

egy méretben kapható

RS10 LÁBUJJ ELVÁLASZTÓ PÁRNA

Öntapadós, szilikon sarokvédő,
mely garantáltan a helyén
marad és megvédi a láb hátsó
részét a cipő okozta sérülésektől, nyomástól. (Egy pár.)

KALAPÁCSUJJ PÁRNA

RS05/S

méretek: S/M/L

RS05/D

BAL LÁBRA

Megakadályozza a nagylábujj
és a második lábujj torlódását,
egymásra tolódását és az ez által
létrejövő irritációt. (Egy pár.)

RS06

LÁBUJJ ELVÁLASZÓ

méretek: S/M/L

JOBB LÁBRA

Segítségével
a
lábujjak
megfelelő helyzetbe kerülnek.
A rögzítő hurok második
lábujjra
húzásával a
kalapácsujjpárna stabilan a
lábhoz tapad. (Egy darab.)

RS07 ZSELÉS UJJVÉDŐ CSŐ 15cm

misure S/L

Megakadályozza a lábujjak
torlódását, egymásra tolódását és
az ez által létrejövő irritálódást.
Helyezze a lábujj elválasztót
az érintett lábujjak közé.
(Egy pár.)

RS08

LÁBUJJVÉDŐ GYŰRŰ

Kétféle szélességben kapható,
15cm-es hosszúságú rugalmas
pólya, mely a kívánt méretre
igazítható. Vágja méretre és
húzza a lábujjára, hogy megvédje azt az esetleges sérülésektől,
tyúkszemek kialakulásától.
(Egy darab.)

RS11

LÁBUJJVÉDŐ SAPKA

egy méretben kapható

LÁBBÜTYÖK VÉDŐ

egy méretben kapható

Megvédi a lábbütyköt a cipő
okozta irritációtól. A bütyökre
helyezve enyhíti a gyulladás
okozta fájdalmat. (Egy darab.)

méretek: S/M/L

Illessze lábujjára, hogy megvédje azt az esetleges sérülésektől,
tyúkszemek kialakulásától.
(Egy pár.)

RS09

LÁBUJJVÉDŐ SAPKA

A szövetből és szilikonból
készülő lábujjvédő sapka
megvédi a lábujjakat az
irritációtól, kidörzsölődéstől és
a cipő okozta nyomástól,
illetve kényelmet nyújt a sérült
lábujjaknak és körmöknek.
(Egy darab.)

RS20

méret: S/M

méretek: S/L

Hatékonyan védelmezi a
lábujjat
a
sérülésektől,
irritációtól és a körmökön
létrejövő
elváltozásoktól.
(Egy pár.)

RS21

LÁBKÖZÉP PÁRNA

egy méretben kapható

Enyhíti a talpon lévő gyulladások és tyúkszemek okozta
fájdalmat. A jobb és bal metatarsusra helyezve kiegyenlíti a
járás közben a lábra nehezedő
súlyt. (Egy pár.)
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TECNICA Tecnoped termékcsalád
TT20

a lábápolás szakértője

ZSELÉS BŐR TALPBETÉT

35-től 46-ig
Ez a relaxáló, izzadásgátló talpbetét növényi cserzésű bőr alapanyagának
köszönhetően a lábakat szárazon és hűvösen tartja, ezzel megakadályozza a túlzott
izzadás miatt létrejövő kidörzsölődést és bőrpírt. Aktív szén szűrőt tartalmaz, mely
felszívja a keletkezett izzadságot. Az anatómikus megtámasztásnak köszönhetően a
talpra nehezedő testsúlyt egyenletesen eloszlatja és ezzel a testtartást is javítja.
A boltívet megtámasztó rész enyhe melegítés segítségével a talp formájához
igazítható. Anti-sokk gélből készülő metatarsal cseppel és a sarkaknál tehermentesítő
résszel. (Egy pár.)

TT01

35-től 46-ig

ANATÓMIKUS TALPBETÉT

Ez az anatómikus kialakítású megelőző és pihentető talpbetét antibakteriális
latex párnázattal készül, mely biztosítja a lábközépcsont és a lábboltív helyes
tartását, ezzel megelőzve az ízületi fájdalmak kialakulását.Izzadásgátló, növényi
cserzésű bőr alapanyagának köszönhetően a lábakat szárazon és hűvösen tartja,
ezzel megakadályozza a túlzott izzadás miatt létrejövő kidörzsölődést és bőrpírt.
Aktív szén szűrőt tartalmaz, mely felszívja a keletkezett izzadságot és
megakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását. Csúszásgátló bevonattal,
mely megelőzi a talpbetét elmozdulását a cipőben. (Egy pár.)

TT02

ZSELÉS BOLTÍVEMELŐ TALPBETÉT

35-től 46-ig

Csökkenti az intermetatarzális területek igénybevételét és megemeli az ellankadt
lábboltívet. Izzadásgátló, növényi cserzésű bőr alapanyagának köszönhetően a
lábakat szárazon és hűvösen tartja, ezzel megakadályozza a túlzott izzadás miatt
létrejövő kidörzsölődést és bőrpírt. A boltívet megtámasztó rész enyhe melegítés
segítségével a talp formájához igazítható. Anti-sokk gélből készülő metatarsal
cseppel és a sarkaknál tehermentesítő résszel. (Egy pár.)

TT41

PHLEGOLÓGIAI TALPBETÉT

35-től 46-ig

Ez a speciális talpbetét kimondottan az alsó végtagi vénás megbetegedésektől, például lábfáradtságtól, visszérgyulladástól, trombózistól, vagy fekélytől
szenvedőknek nyújt segítséget. A szénszálakkal megerősített lábközepi rész,
kialaításának köszönhetően jótékonyan felfelé pumpálja a vért, serkenti a
véráramlást. Az anatómikus megtámasztásnak köszönhetően a talpra
nehezedő testsúlyt egyenletesen eloszlatja és ezzel a testtartást is javítja. Az
ezüstszálakból és léghabból álló antibakteriális felszín szabályozza a láb
hőmérsékletét, felszívja a keletkezett izzadságot és csökkenti a járás közben
a talpra nehezedő nyomást. (Egy pár.)

TT42

LÁGY EGYENSÚLY TALPBETÉT

35-től 46-ig

Az anti-sokk felületének köszönhetően ez a talpbetét kiválóan elnyeli és
kiegyenlíti a járás során a talpra nehezedő nyomást és serkenti a
vérkeringést, így megakadályozza a lábfáradtság és duzzadás kialakulását.
Az ezüstszálakból és léghabból álló antibakteriális felszín szabályozza a láb
hőmérsékletét, felszívja a keletkezett izzadságot. (Egy pár.)
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TECNICA Tecnoped termékcsalád
TT12

a lábápolás szakértője
TT15 METATARSAL BETÉT

KLASSZIKUS BETÉT 35-től 46-ig

Anatómikus kialakításának köszönhetően tökéletes boltív
megtámasztást és kiváló testtartást biztosít. Az antibakteriális
felszín alacsonyan tartja a láb hőmérsékletét és megakadályozza a
lábgomba és más lábbetegségek kialakulását. (Egy pár.)

TT17

BŐR ÉS PARAFA SAROKEMELŐ 10mm

TT17a

BŐR ÉS PARAFA SAROKEMELŐ

Relaxáló, izzadásgátló talpbetét, mely növényi
cserzésű bőr alapanyagának köszönhetően
a lábakat szárazon és hűvösen tartja, ezzel mega
kadályozza a túlzott izzadás miatt létre
jövő kidörzsölődést és bőrpírt. A láb
közép megtámasztásával az egész
lábfejet megfelelő
és
kényelmes
pozícióba helyezi.
(Egy pár.)

TT14

Növényi cserzésű bőrrel bevont
antibakteriális latex sarokemelő, mely
természetes alapanyagainak köszönhetően
a lábakat szárazon tartja, megakadályozza
a túlzott izzadás miatt létrejövő
kidörzsölődést és bőrpírt. Anatómikus
megtámasztást nyújt. A sarokemelők a
cipőbe tapadnak, a kívánt pozícióból
nem mozdulnak el. (Egy pár.)

Növényi cserzésű bőrrel bevont parafa
sarokemelő,
mely
természetes
alapanyagainak köszönhetően a lábakat
szárazon tartja, megakadályozza a túlzott
izzadás miatt létrejövő kidörzsölődést
és bőrpírt. Elősegíti a lábakra nehezedő
súly egyenletes elosztását és magas
fokú kényelmet biztosít. (Egy pár.)

KETTŐS SŰRŰSÉGŰ SAROKEMELŐ

BŐR ÉS PARAFA SAROKÉK

méretek: 1/35-40 ... 2/41-46

TT18 TT19 TT21 TT22 TT23

Növényi cserzésű bőrrel bevont kettős
sűrűségű, antibakteriális sarokemelő.
Az enyhébb sűrűségű sarokrésznek
köszönhetően
kiválóan
képes
eloszlatni a lábra nehezedő súlyt. A
latex elnyeli a nyomást és megvédi
a sarkakat a túlzott megterheléstől.
(Egy pár.)

TT34

TT04

METATARSAL PÁRNA

BŐR É S L A T EX S A ROK E M E LŐ
méretek: 1/35-37 ... 4/44-46

6mm

méretek: 1/35-37 ... 4/44-46

TT03

35-től 42-ig

5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 30 mm
méretek: 1/35-38 ... 3/43-46

Parafa sarokék, mely elősegíti a lábakra
nehezedő súly egyenletes elosztását és magas
fokú kényelmet biztosít. Növényi cserzésű bőr
bevonatának köszönhetően a lábakat szárazon
és hűvösen tartja, ezzel megakadályozza a
túlzott izzadás miatt létrejövő kidörzsölődést
és bőrpírt. Az anatómikus sarokemelő a
cipőbe tapad, a kívánt pozícióból nem
mozdul el. (Egy pár.)

TT05

METATARSAL CSEPP

méretek: 1/35-37 ... 4/44-46

méretek: 1/35-37 ... 4/44-46

Javítja a második és harmadik lábujj és
ezzel együtt az egész lábfej tartását.
Növényi cserzésű bőr bevonatának
köszönhetően a lábakat szárazon és
hűvösen tartja, ezzel megakadályozza a
túlzott izzadás miatt létrejövő
kidörzsölődést és bőrpírt. Az anatómikus
metatarsal párna a cipőbe tapad, a kívánt
pozícióból nem mozdul el. (Egy pár.)

Javítja a második és harmadik lábujj és
ezzel együtt az egész lábfej tartását.
Növényi cserzésű bőr bevonatának
köszönhetően a lábakat szárazon és
hűvösen tartja, ezzel megakadályozza a
túlzott izzadás miatt létrejövő
kidörzsölődést és bőrpírt. Az anatómikus
metatarsal csepp a cipőbe tapad, a kívánt
pozícióból nem mozdul el. (Egy pár.)

LÁBBOLTÍV TÁMASZ

TC17

ANATÓMIKUS FÉLBETÉT

méretek: 0/35-38 ... 2/43-46

méretek: 1/35-36 ... 4/41-42

Megfelelő pozícióba helyezi és
megtámasztja az ernyedt lábboltívet.
Növényi cserzésű bőr bevonatának
köszönhetően a lábakat szárazon és
hűvösen tartja, ezzel megakadályozza a
túlzott izzadás miatt létrejövő
kidörzsölődést és bőrpírt. Az anatómikus
lábboltív támasz a cipőbe tapad, a kívánt
pozícióból nem mozdul el. (Egy pár.)

Megtámasztja a talp elülső részét,
könnyen a cipőbe illeszthető. Növényi
cserzésű bőr bevonatának köszönhetően
a lábakat szárazon és hűvösen tartja,
ezzel megakadályozza a túlzott izzadás
miatt létrejövő kidörzsölődést és bőrpírt.
Az anatómikus félbetét a cipőbe tapad,
a kívánt pozícióból nem mozdul el.
(Egy pár.)
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COMFORT Tecnoped termékcsalád
TC01

IZZADÁSGÁTLÓ TALPBETÉT

35-től 46-ig

Speciális, légáteresztő bevonatának köszönhetően a lábakat szárazon és
hűvösen tartja, ezzel megakadályozza a túlzott izzadás miatt létrejövő
kidörzsölődést és bőrpírt. Aktív szén szűrőt tartalmaz, mely felszívja a
keletkezett izzadságot és megakadályozza a
kellemetlen szagok kialakulását.
(Egy pár.)

TC10

SZÉNSZÁLAS TALPBETÉT Méretre vágható

Aktív karbonszálas puha talpbetét, mely azonnal felszívja az izzadságot,
dezodoráló, frissítő hatást fejt ki és kényelmet biztosít a lábaknak.
(Egy pár)

TC09

HŐSZIGETELŐ TALPBETÉT

36-től 46-ig

a lábápolás szakértője
TC04

LÉLEGZŐ TALPBETÉT

Speciális, antibakteriális adalékanyagokkal készülő talpbetét, mely
elpusztítja a baktériumokat, megakadályozza a kellemetlen szagok,
lábgomba és más lábbetegségek kialakulását.
A légáteresztő latexszel bevont
szivacs biztosítja a
könnyed
járás
élményét.
(Egy pár.)

TC11

LATEX HAB TALPBETÉT Méretre vágható

A speciális latex habból készülő talpbetét higiéniát és kényelmet
biztosít. A szövet bevonat felszívja az izzadságot és szárazon
tartja a lábakat, míg a latex belső felfogja
a
kellemetlen
szagokat.
(Egy pár.)

TC15

SAROKVÉDŐ

Egy méretben

Öntapadós sarokvédő latex hab
párnával. Könnyedén a cipőbe
illeszthető és garantáltan a helyén
marad. (Egy pár.)

Belső alumínium rétegének köszönhetően ez a talpbetét képes egy
hőzáró réteget létrehozni a hideg, nyirkos talaj és a lábak között. A
100%-os gyapjú bevonat segítségével megőrzi a láb
természetes hőjét és kényelmet biztosít a
járás során. (Egy pár.)

TZ6

TZ10

TZ11
TZ12
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GOMMASAN
EGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKEK
TERMÉSZETES GUMIBÓL ÉS POLIURETÁNBÓL
KÉSZÜLŐ MODELLEK.
KÉNYELMET ÉS HIGIÉNIJÁT NYÚJTANAK A
BETEGNEK, SEGÍTSÉGÜKKEL MEGELŐZHETŐ A
FELFEKVÉS KIALAKULÁSA.
A higiénikus orvosi ülőpárna használata kimondottan ajánlott a szülés- és műtét utáni időszakban, valamint a kerekesszékbe
kényszerült, illetve fekvőbetegek számára. Ezek az egészségügyi termékek ülés közben is kényelmet biztosítanak, ezen
felül javítják a testtartást, elősegítik a személyes higiénia megőrzését és ezzel gátat szabnak a fekélyek kialakulásának.

AG101 (I – V)
FELFÚJHATÓ KÖR ALAKÚ
GUMI ÜLŐGYŰRŰ
Felfújható,
klasszikus
formájú
multifunkcionális gumi ülőgyűrű.
Ø: 37 cm (I), 40 cm (II), 43 cm
(III), 45 cm (IV), 50 cm(V)

AG103 (egy méretben kapható)
FELFÚJHATÓ PATKÓ ALAKÚ
GUMI ÜLŐGYŰRŰ
Egy méretben kapható. Patkó alakú,
gumiból
készül.
Kimondottan
kerekesszékes betegeknek ajánlott.

AG105 (egy méretben kapható)
FELFÚJHATÓ
GUMI BIDÉ
Felfújható, gumiból készülő bidé. Zárt
kivitele még ágytálként használva is
kiválóan alkalmassá teszi a a személyes
higiénia megőrzésére.

AG111 (egy méretben kapható)
KÖR ALAKÚ POLIURETÉN
ÜLŐGYŰRŰ
Poliureténből készülő, klasszikus formájú,
multifunkcionális
ülőgyűrű.
Kimondottan kerekesszékes betegeknek
ajánlott.

AG113 (egy méretben kapható)
PATKÓ ALAKÚ
POLIURETÉN ÜLŐGYŰRŰ
Egy méretben kapható, patkó alakú
ülőgyűrű poliureténből.

AG115 (egy méretben kapható)
NÉGYZET ALAKÚ
POLIURETÉN ÜLŐGYŰRŰ
négyzet
készülő,
Poliureténből
alakú. Kimondottan ajánlott műtét
után (farkcsont, prosztata, nemi szervek,
végbélműtét estén), illetve utazáshoz.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GUMI- ÉS POLIURETÉN ÜLŐGYŰRŰKET OLASZORSZÁGBAN
ÁLLÍTJÁK ELŐ, AMI GARANCIÁT JELENT ARRA, HOGY CSAKIS KIVÁLÓ
MINŐSÉGŰ, TOXIKUS ANYAGOKTÓL MENTES ALAPANYOKBÓL KÉSZÜLNEK.

63

1 ING OK

4-02-2009

21:02

Pagina 1

NAGYKERESKEDÉS:
1106 Budapest, Keresztúri út 4/a
Telefon: 06-1-433-71-98
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