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Oskrba je dobra –
individualna prilagoditev še boljša

Body Armor® Active

Body Armor®
Ankle Flex

Web
Ankle Brace

DARCO vam ponuja opornice / bandaže za vsako individualno fazo oskrbe

Faze oskrbe
Primeren DARCO izdelek za vse faze:

Faza:
Časovno obdobje (približno):

Akutna
1. – 7. dan

×
Body Armor® Vario		
Body Armor® Embrace		
Body Armor® Active		

Body Armor® Stirrup Acute

Post-OP in travma
do 6. tedna

Rehabilitacija
6. – 10. teden

×
×
×

×

×
×
®
Body Armor Ankle Flex				
Web Ankle Brace				

Začetek preventive
po 10. tednu

×
×
×
×

Za več informacij o naših opornicah in bandažah nas obiščite
na internetni strani: www.darco-europe.com

Body Armor®
Stirrup Acute

Body Armor®
Vario

Opornica za gleženj

Opornica za gleženj

Popolnoma prepušča
rentgenske žarke

FAZE

Akutna
Post-OP intravma
Rehabilitacija
Preventiva

> akutne poškodbe gležnja z močnim otekanjem
> post-operativna rehabilitacija
> pri kronični nestabilnosti vezi
> ni potrebna odstranitev opornice pri rentgenskem slikanju
> ena velikost | levo in desno prileganje

Akutna
Post-OP intravma
Rehabilitacija
Preventiva

> pri peronealnih poškodbah
> pri lezijah stranskih ligamentov
> pri lezijah medialnih kolateralnih ligamentov (deltoid)
> pri poškodbah ali oslabitvah tibialnih posteriornih vezi
> po rekonstrukciji ploskega stopala
> po lapidus posegih
> ena velikost | dobavljivo za levo in desno stopalo

Body Armor® Stirrup Acute je opornica za gleženj namenjena
oskrbi akutnih poškodb gležnja z močnim otekanjem.
Opornica stabilizira gleženj med pronacijskim in supinacijskim
gibanjem. Možnost nastavitve plantarne širine v zadnjem delu
stopala omogoča gladko in enostavno prileganje tudi v primeru
hudih oteklin. Ker je opornica narejena izključno iz plastike,
je med rentgenskim slikanjem ni potrebno odstraniti.

Body Armor® Vario je opornica za gleženj namenjena poškodbam gležnja in postoperativni uporabi po kirurških posegih.
Ta opornica predstavlja možnost zdravljenja za paciente s poškodbami gležnja v kombinaciji z nestabilnostjo gležnja (calcaneal, varus in valgus). Uporabljamo jo s tremi različnimi petnimi
vstavki, kot tudi s tremi anatomsko oblikovanimi stabilizacijskimi elementi v obliki loka za nastavitev višine. S tem se omogoča
zdravljenje prilagojeno posameznemu procesu celjenja.

Body Armor®
Embrace

Body Armor®
Active

Opornica za gleženj

Opornica za gleženj

ohranjen funkcionalni učinek
individualnih ortopedskih vložkov

Trak za pritrditev talusa

Akutna
Post-OP intravma
Rehabilitacija
Preventiva

> za post-travmatsko in preventivno oskrbo kapsularne vezi zgornjega
dela gleženjskega sklepa
> optimalna stabilizacija z usmerjeno mobilnostjo
> preventiva pri kronični nestabilnosti
> tri velikosti | dobavljivo za levo in desno stopalo

Akutna
Post-OP intravma
Rehabilitacija
Preventiva

> optimalna stabilnost z usmerjeno mobilnostjo
> distorzijska travma zgornjega dela gleženjskega sklepa
> kapsularna in ligamentarna insuficienca zgornjega dela gleženjskega
sklepa
> preprečevanje kronične nestabilnosti
> postoperativna zaščita po šivanju / rekonstrukciji ligamentov
> tri velikosti | levo in desno prileganje

Body Armor® Embrace je opornica za gleženj, ki se uporablja tako
pri akutnih fazah poškodbe, kot tudi v fazi rehabilitacije.
Spodnji del vložka (soft-pad) je namenjen v prvi vrsti oblazinjenju
poškodovanega gležnja in se lahko po zacelitvi odreže na označenem mestu.

Body Armor® Active je opornica za gleženj, ki se lahko uporablja
med procesom rehabilitacije kot tudi preventivno.
Stranske pritrdilne točke opornice Body Armor® Active omogočajo enostavno dorsalno razširitev in plantarno fleksijo zgornjega
dela gležnja. Stranska školjka iz polipropilena s steklenimi vlakni
omejujejo inverzijo in everzijo. Spodnji del vložka se uporablja
za podlogo gležnja.

Body Armor®
Ankle Flex

Web Ankle Brace

Bandaža gležnja

Bandaža gležnja

dodatne silikonske
blazinice

Akutna
Post-OP intravma
Rehabilitacija
Preventiva

> osteoartritis zgornjega in spodnjega dela gleženjskega sklepa
> revmatična obolenja
> profilaktična vsakodnevna uporaba pri šibkih vezeh
> postoperativne in posttravmatske iritacije
> sklepni izliv in otekline, ki jih povzroča osteoartritis ali artritis
> občutek nestabilnosti
> pet velikosti | levo in desno prileganje

Body Armor® Ankle Flex je idealna bandaža za dolgotrajno
nošenje.
Pri športu kot tudi v vsakodnevnem življenju je z Body Armor®
Ankle Flex gleženj stabiliziran in zaščiten skladno z navedenimi
indikacijami.
Predeli različnih trdot, vdelane silikonske blazinice in plantarna
ojačitev podpirajo fiziološko strukturo stopala.

odstranljive medialne
in lateralne ojačitve

Akutna
Post-OP intravma
Rehabilitacija
Preventiva

> za preventivo pri športu ali v vsakodnevnem življenju, kot tudi
v pomoč pri lažjih akutnih poškodbah gležnja
> preventiva pri kronični nestabilnosti gležnja
> pet velikosti | levo in desno prileganje

Web Ankle Brace je opornica za gleženj z možnostjo spreminjanja
funkcije.
Bungee zapirala omogočajo uporabniku natančno prilagoditev
kompresije. Odstranljivi medialni in lateralni stabilizacijski vložki
so dovolj trdni za nadzor omejitve inverzije / everzije gležnja.
Tanek vinil omogoča nošenje v športnih copatih ali v navadnih
čevljih.

Seznam artiklov
VELIKOST

KAT. ŠT.

VELIKOST

Body Armor® Stirrup Acute
Barva: črna
Univerzalna
BASAB-2
Body Armor® Vario
Barva: črna
		
Desna
Univerzalna
BAV2-R
Body Armor® Embrace
Barva: črna
		
Desna
S 35,0 – 39,0
EB1B-R
M 40,0 – 44,0
EB2B-R
L 45,0 – 49,0
EB3B-R

Leva
BAV2-L

Leva
EB1B-L
EB2B-L
EB3B-L

KAT. ŠT.

Body Armor® Ankle Flex
Barva: sivo-modra
Obseg gležnja (cm)
XS do 19,0
AF0
S 19,0 – 21,0
AF1
M 21,0 – 23,0
AF2
L 23,0 – 25,0
AF3
XL 25,0 – 27,0
AF4
Web Ankle Brace
Barva: črna
XS 36,0 – 38,5
S 39,0 – 41,0
M 42,0 – 45,0
L 45,5 – 47,5
XL 48,0 – 50,0

WB0
WB1
WB2
WB3
WB4

151006

Body Armor® Active
Barva: črno-siva
S 35,0 – 39,0
BAA1
M 40,0 – 44,0
BAA2
L 45,0 – 49,0
BAA3
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