
Stabilizator kostki ATF® 
U.S. PATENT  4,727,863   6,022,332

ATF® zapewnia nieograniczoną ruchomość stopy.

Niezwykła opaska stawu skokowego została 
zaprojektowana tak aby zapewnić podbiciu stopy 
dokładne dopasowanie i odciążenie. Podłużne 
i poprzeczne ściągacze elastyczne nad ścięgnem 
Achillesa pozwalają na całkowite podeszwowe 
i grzbietowe zginanie stopy. Opaska nie ogranicza 
skoczności, szybkości i sprawności. Specjalnie 
wykonana na prawą i lewą stopę.
nr kat. 200 Lewy kolor biały XS - XL
nr kat. 205 Prawy kolor biały XS – XL
nr kat. 200 Lewy kolor czarny XS - XL
nr kat. 205 Prawy kolor czarny XS – XL

Tabelka z rozmiarami podana jest poniżej. 

Dwustronny stabilizator kostki
U.S. PATENT 5,681,271

Lekki stabilizator pasujący na obie nogi. Idealny 
do stabilizacji zwichniętych i skręconych kostek. 
Stalowe, elastyczne sprężyny podtrzymują kostkę 
z obu stron.

nr kat. 208 kolor biały XXS - XL

nr kat. 211 kolor czarny XXS – XL 

Rozmiary: (według rozmiarów obuwia)
Męski Damski

XXS 36 – 38 35 – 36
XS 39 – 40 37 – 39
S 41 – 42 40 – 41
M 42 – 45 41 – 43
L 45 – 47 44 – 46

XL 48 – 49 47 – 48

Profesjonalny stabilizator kolana na 
zawiasach metalowych DELUX
U.S PATENTS  4,573,455  4,844,057

Profesjonalny stabilizator pozwala na pełny zakres 
ruchu kolana, dzięki opatentowanemu systemowi 
Triaxial Hinge. Zapewnia najlepszą ochronę kolana 
niezależnie od uprawianej dyscypliny sportu jak 
i w codziennej aktywności. Jest wyjątkowo długi, 
ma 41 cm aby zapewnić maksymalną stabilność 
i ochronę stawu.

nr kat. 5333 kolor czarny S – XXXL

Rozmiary: dokładny opis poniżej 1)* 
Udo Łydka

S 43 – 46cm 33 – 35,5cm
M 48 – 51cm 35,5 – 38cm
L 53 – 56cm 38 – 41cm

XL 58 – 61cm 41 – 43cm
XXL 63,5 – 66cm 43 – 46cm

XXXL 68 – 71cm 46 – 48cm

*1) Rozmiary: (Proszę mierzyć obwód: uda 18cm nad środkiem kolana, łydki 18cm poniżej środka kolana. 

W przypadku uzyskania dwóch różnych rozmiarów proszę wybrać większy) 
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Profesjonalny stabilizator kolana 
na zawiasach metalowych 
U.S PATENTS  4,573,455  4,726,362  4,844,057

Posiada po bokach dwa solidne metalowe zawiasy 
z ogranicznikiem nadmiernego wyprostowania, 
 oraz komplet taśm na rzepy - po jednej w górnej 
i dolnej części, oraz cztery wokół rzepki - 
umożliwiające precyzyjne dopasowanie kompresji. 
Stabilizator zapewnia najwyższy stopień 
wzmocnienia systemu więzadeł, pomaga łagodzić 
objawy rozmiękania chrząstek i lekkiego 
zwichnięcia rzepki, przynosi ulgę w 
dolegliwościach artretycznych oraz w zapaleniach 
torebki maziowej i ścięgien.

nr kat. 3333 kolor czarny 
 Rozmiary: Obwód w kolanie
 Uniwersalny 37 – 43cm
 Duży 43 – 48cm

Mueller        ingeTM  2100 
U.S PATENTS  4,573,455  4,726,362  4,844,057

Zaprojektowany by chronić kolano przed bocznymi 
urazami we wszystkich pozycjach. Unikalny system 
Triaxial Hinge porusza się jak kolano, pozwala na 
maksymalną ruchomość stawu. Lekki i komfortowy. 
Długość zawiasu  30,5 cm. 
nr kat. 2100 kolor czarny

Rozmiar uniwersalny (do 66 cm w udzie i do 46 cm w łydce). 

Stabilizator kolana na rzepy
Jedyna w swoim rodzaju opaska idealna przy częstych 
obrażeniach kolan, stabilizuje kolano i umożliwia 
indywidualne dopasowanie, w zależności od potrzeb. 
Skrzyżowane pasy mocujące i otwór na kolano stabilizują 
rzepkę kolanową. Elastyczne stalowe sprężyny podpierają 
obie strony kolana, jednocześnie umożliwiając jego 
zginanie i prostowanie. Opatrunek z zapięciem z przodu 
łatwy do samodzielnego założenia i ściągnięcia. Lekkość 
i wygoda, a ponadto gładkie wykończenie, a także obszycie 
brzegów zapewniające większą wytrzymałość.

nr kat. 231 kolor czarny 

 Rozmiary: Obwód w kolanie
 Uniwersalny 31 – 41cm
 Duży 41 – 51cm
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Stabilizator rzepki i kolana z regulacją
Bardzo solidny system regulacji umożliwia dokładne 
dopasowanie opaski do kolana oraz regulację ucisku 
zarówno nad jaki pod kolanem, zapewniając komfort 
noszenia przez cały dzień. Zabezpiecza staw bez 
ograniczania ruchomości. Profil pasków do regulacji 
zaprojektowano tak by zminimalizować zwijanie 
i marszczenie się materiału z tyłu kolana. Całość 
wykonana jest z miękkiej neoprenowej tkaniny dającej 
uczucie ukojenia i ciepła.
nr kat. 4531 kolor czarny

Rozmiar uniwersalny ( obwód w kolanie do 51 cm). 

Stabilizator rzepki i kolana
Stabilizator idealny w bólach pourazowych i artretycznych. 
Posiada boczne wzmocnienia w postaci elastycznych, 
metalowych sprężyn wewnętrznych po obu stronach 
kolana. Całość wykonana jest z miękkiej neoprenowej 
tkaniny dającej uczucie ukojenia i ciepła. Bardzo lekki 
i wygodny, do użytku w ciągu całego dnia. Zakładanie 
i dopasowanie na wygodne rzepy.
nr kat. 4539 kolor czarny

nr kat. 4538 kolor beżowy

Rozmiar uniwersalny ( obwód w kolanie do 64 cm). 

Elastyczny stabilizator kolana
Lekkiej konstrukcji stabilizator wspiera osłabione, obolałe 
kolana. Sprężyny ze stali nierdzewnej zapewniają 
stabilizację stawu. Elastyczny materiał jest przewiewny, 
wygodny w całodziennym noszeniu, pomaga zredukować 
obrzęk bez ograniczania ruchomości stawu.

nr kat. 427 kolor czarny 

 Rozmiary: Obwód w kolanie
 Uniwersalny 31 – 41cm
 Duży 41 – 51cm

Pas lędźwiowy z odczepianą podkładką
Wyjątkowy pas lędźwiowy o 2 warstwowej budowie 
zapewniający odpowiedni ucisk na jamę brzuszną 
i odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Odpinana 
podkładka zapewnia silniejszy nacisk na kręgosłup. 
Posiada dodatkowe usztywnienie ze stali 
nierdzewnej wzdłuż kręgosłupa. Wykonany jest 
z oddychającej tkaniny, dzięki temu można go nosić 
cały dzień.
nr kat. 255 kolor czarny

Rozmiar uniwersalny od 71 do 127 cm. 
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Ochraniacz krocza
Zachowuje swój pierwotny kształt nawet po wielu praniach. Ma szeroką 8 cm 
gumę w talii. Materiał odporny na wysokie temperatury (nie zbiega się).
nr kat. 100 kolor biały YTH – XL          Rozmiary młodzieżowe:   
nr kat. 105 kolor czarny. YTH – XL          YTH–REG   standardowy

         YTH–LG      duży                

Ochraniacz krocza z plastikową miseczką
Odpowiednio uformowana plastikowa miseczka         Rozmiary      Obwód pasa 
umieszczona jest w środku kieszonki                          YTH–REG        52 – 61cm    
 z wytrzymałego, nie zbiegającego się materiału.         YTH–LG         61 – 71cm    
Krawędzie miseczki są gumowane dla lepszej                   S                66 – 81cm    
ochrony i komfortu noszenia.                                             M               81 – 96cm    
                                                                                            L                96 – 111cm    
nr kat.110 kolor biały  YTH – XL                                XL             111 – 127cm   
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TULI’S®   Ochraniacze na pięty

Podwójny wzór wafla na spodniej części wkładek 
daje doskonałą ochronę pięt. Świetnie sprawdzają 
się w sportach, gdzie pięty narażone są na silne 
uderzenia,
np. w siatkówce,
koszykówce,
piłce nożnej, 
tenisie.
nr kat. 971 

REG – do 79kg

LG – od 79kg

Magiczny chwyt

Wzmacnia chwyt o 75%, odpycha 
wodę i pot. Utrzymuje ręce i rękawice 
suche. Nie lepi się. Łatwo go zmyć 
wodą z mydłem. 
Spryskaj nim ręce 
lub rękawice. Jest idealny 
do wszystkich sportów 
np.: piłka ręczna, 
koszykówka.
nr.kat.130201 

w aga 85g

Taśma „Świetlna Łza”
Tear-light TapeTM 

Taśma „Świetlna Łza” to najdelikatniejsza taśma 
na świecie. Niesamowicie przylepna i  znakomicie 
przylegająca. Łatwa do odwinięcia i oderwania. 
Świetna do zabezpieczenia bandaży, opasek 
i kompresów. 
nr kat  130622   w ymiary: 5cm x 4,5m

nr kat. 130623   w ymiary: 7,5cm x 4,5m

Taśma z tlenkiem cynku
M-Tape®

Taśma z zawartością tlenku cynku. Wykonana 
w 100 % z bawełny. Biała taśma łączy wysoką 
wytrzymałość na rozciąganie z doskonałą 
przyczepnością i dopasowaniem.
nr kat  130104  w ymiary 2,5cm x 10m

nr kat. 130105  w ymiary 3,8cm x 13,7m

nr kat. 130106  w ymiary 5,0cm x 13,7m


