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ARTROSKIN to generacja stabilizatorów miêkkich o wielu zaletach: maj¹ unikaln¹ zdolnoœæ zachowania kszta³tu,
daj¹ maksymalny efekt terapeutyczny i doskona³y komfort, maj¹ ulepszone dzia³anie na receptory, s¹ bardzo cienkie i lekkie,
pozwalaj¹ skórze oddychaæ i jednoczeœnie zachowaæ ciep³o.
Szczególne parametry fizyczne materia³u, z którego wykonano stabilizatory Artroskin gwarantuj¹ doskona³e dopasowanie do cia³a
ka¿dego pacjenta. Dziêki pamiêci ucisku, stabilizatory Artroskin zachowuj¹ kszta³t i si³ê ucisku po krótkim okresie noszenia.
Wygodne dopasowanie, sta³y i niezmienny ucisk oraz wspomaganie si³y koñczyn w ca³ym zakresie ruchów, gwarantuj¹ skuteczne
dzia³anie lecznicze.
Stosowanie stabilizatorów Artroskin poprawia dzia³anie ró¿nych receptorów w koñczynach oraz przyspiesza ustêpowanie obrzêków
i krwiaków.
Stabilizatory Artroskin s¹ nadzwyczaj cienkie i lekkie. Zapewnia to du¿¹ wygodê w u¿yciu. Podczas zginania koñczyn,
materia³ w obrêbie stawu nie uk³ada siê w grube fa³dy (jak np. przy zastosowaniu neoprenu), dzieki czemu mo¿liwe jest uzyskanie pe³nego
zakresu ruchu koñczyny.
Dziêki strukturze materia³u pozwalaj¹cej oddychaæ skórze z jednoczesnym zachowaniem ciep³a nie wystêpuje efekt pocenia,
co zapobiega przemieszczaniu siê stabilizatora.

ARTROSKIN ® K - kolano
Unikalne w³aœciwoœci stabilizatorów Artroskin K zapewniaj¹ kolanu stabilizacje i jednoczeœnie umo¿liwiaj¹ pe³en zakres ruchów.
Sprê¿ynowe elementy usztywniaj¹ce (po stronie wewnêtrznej i zewnêtrznej kolana) dodatkowo wzmacniaj¹ efekt stabilizacji.
Artroskin K dostosowuj¹c siê do kszta³tu stawu kolanowego, jednakowo uciskaj¹c i stabilizuj¹c miêœnie ma optymalny wp³yw na
receptory.
Zastosowania
Funkcja stabilizuj¹ca po: zabiegach chirurgicznych, urazach, obrzêku na tle zapalenia stawów, reumatyzmie, skrêceniu kolana
z uszkodzeniem œciêgien i torebki stawowej, po zwichniêciu rzepki, w zwyrodnieniu rzepki, w uszkodzeniach chrz¹stek stawowych,
w zapaleniu œciêgien.

ARTROSKIN ® K
Wersja 1
Do podstawowego leczenia przy lekkich urazach stawu kolanowego.

ARTROSKIN ® K
Wersja 2
Do zastosowania przy ciê¿szych urazach i intensywniejszych ruchach.
Dwie opaski umo¿liwiaj¹ lepsz¹ stabilizacjê. Wymienne poduszki
(jedna w kszta³cie ko³a, druga w kszta³cie litery U) stabilizuj¹ rzepkê.

ARTROSKIN ® K
Wersja 3
Do zastosowania przy przemieszczaj¹cej siê rzepce. Stabilnoœæ rzepki
uzyskujemy przez zastosowanie bocznego paska mocowanego
rzepami.

ARTROSKIN ® K
Wersja 4
Do zastosowania przy przemieszczaj¹cej siê rzepce. Stabilnoœæ rzepki
uzyskujemy przez zastosowanie bocznego paska mocowanego
rzepami. Dodatkowo ARTROSKIN-K wyposa¿ony jest w dwie opaski
dla jeszcze lepszej stabilizacji stawu kolanowego.

ARTROSKIN ® E - ³okieæ
Stabilizator miêkki Artroskin E jest wyposa¿ony w poduszeczkê nadk³ykciow¹
oraz pasek, dziêki którym mo¿liwa jest regulacja si³y nacisku.
Konstrukcja i dopasowanie stabilizatora likwiduje ciasnotê w obrêbie stawu.
Zastosowanie
ü
przewlek³y ból
ü
reumatyzm
ü
skrêcenia i uszkodzenia wiêzade³ torebki stawowej
ü
stany zapalne œciêgien
ü
zapalenie nadk³ykci (tzw. ³okieæ tenisisty, golfisty, miotacza)
ü
stany zapalne stawu

ARTROSKIN ® E-Pi - ³okieæ
Stabilizator miêkki Artroskin E-Pi jest wyposa¿ony w poduszeczkê nadk³ykciow¹
oraz pasek, dziêki którym mo¿liwa jest regulacja si³y nacisku.
Konstrukcja i dopasowanie stabilizatora likwiduje ciasnotê w obrêbie stawu.
Wersja Atroskinu E-Pi nie przykrywa ³okcia, dziêki temu zapewnia wiêksz¹
swobodê ruchu.
Zastosowanie:
zapalenie nadk³ykci (tzw. ³okieæ tenisisty, golfisty, miotacza)
ü
ü
przewlek³y ból
ü
reumatyzm
ü
zapalenie œciêgien
ü
zapalenie tkanek miêkkich
ü
zapalenie pochewki œciêgna

ARTROSKIN ® H - nadgrstek
Stabilizator miêkki Artroskin H jest wyposa¿ony w dwa aluminiowe usztywnienia,
jedno po stronie grzbietu d³oni, drugie po wewnêtrznej stronie d³oni. Piêæ elastycznych
pasków z rzepami pozwala dopasowaæ ucisk i skutecznoœæ wzmocnienia.
Zastosowanie
ü
przewlek³e pooperacyjne i pourazowe uszkodzenie tkanek miêkkich
ü
zapalenie koœci i stawów
ü
skrêcenia
ü
unieruchomienie po operacji
ü
zapalenie kaletki maziowej
ü
ból z przeci¹¿enia

ARTROSKIN ® D - kciuk
Stabilizator miêkki Artroskin D wyposa¿ony w aluminiowe szyny, zapewnia
doskona³¹ stabilizacjê i unieruchomienie, gwarantuj¹c zdecydowany sukces terapii.
Nowoczesna konstrukcja pozwala w sposób prosty i delikatny za³o¿yæ stabilizator
z pomoc¹ tylko jednej rêki.
Artroskin D mo¿e byæ zak³adany i zdejmowany samodzielnie!
Zastosowanie
ü
zaopatrzenie uszkodzeñ kostnych i pooparzeniowych kciuka po leczeniu
zachowawczym i operacyjnym
ü
zmiany zwyrodnieniowe stawu œródrêczno-palcowego kciuka
ü
zaopatrzenie z³amañ i koœci œródrêcza w leczeniu zachowawczym
i pooperacyjnym
ü
ostre i przewlek³e zespo³y przeci¹¿eniowe kciuka
ü
zaopatrzenie w zachowawczym i pooperacyjnym leczeniu koœci ³ódeczkowatej
ü
stawy rzekome koœci ³ódeczkowatej
ü
zmiany zwyrodnieniowe okolicy promieniowo-nadgarstkowej
ü
zapalenie œciêgien i pochewek œciêgien kciuka
ü
podra¿nienie œciêgna w wyniku zapalenia pochewki œciêgnistej

ARTROSKIN ® R - krêgos³up
Stabilizator miêkki Artroskin R jest doskonale dopasowany do sylwetki.
Szczególne w³aœciwoœci materia³u, z którego wykonano stabilizator Artroskin R to:
znakomita przepuszczalnoœæ powietrza przy równoczesnym braku utraty ciep³a (nie
wystêpuje efekt pocenia), mo¿liwoœæ kontrolowanego ucisku przy zastosowaniu
podwójnego systemu zapinania, dodatkowy ucisk w obszarze lêdŸwiowym.
Artroskin R zosta³ wyposa¿ony w profilowan¹ pelotê lêdŸwiow¹ dodatkowo
zabezpieczaj¹c¹ krêgi L4 i L5. Dostêpny w kolorze czarnym i cielistym.
Zastosowanie
ü
lumbago, bóle w lêdŸwiowym odcinku krêgos³upa oraz w okolicy
biodrowo-krzy¿owej
ü
zmiany zwyrodnieniowe krêgos³upa
ü
leczenie pooperacyjne
ü
zapobieganie uszkodzeniom krêgos³upa
ü
zmniejszenia obci¹¿enia krêgos³upa np.: w pracy lub w sporcie
ü
osteoporoza krêgos³upa lêdŸwiowego

ARTROSKIN ® SP - staw skokowy
Stabilizator miêkki Artroskin SP wyposa¿ony jest w elastyczn¹ taœmê, dziêki
której mo¿liwe jest dopasowanie ucisku i dodatkowe wzmocnienie stawu.
Zastosowanie
ü
urazy, skrêcenia
ü
zerwanie: œciêgien, wiêzade³, torebki stawowej
ü
stabilizacja po operacji plastycznej œciêgien
ü
ostre i przewlek³e zapalenie œciêgien piszczelowych
ü
artretyzm
ü
zapalenie koœci i stawów
ü
ograniczenie zginania/prostowania stopy

ARTROSKIN ® SP-PLUS- staw skokowy
Stabilizator miêkki Artroskin SP-PLUS jest udoskonalon¹ wersj¹ stabilizatora
Artoskin SP. Dziêki elastycznej taœmie, pe³nej piêcie oraz poduszeczkom
chroni¹cym kostki, Artroskin SP-PLUS zapewnia wiêksze dopasowanie ucisku
i du¿o lepsze wzmocnienie stawu.
Zastosowanie
ü
urazy, skrêcenia
ü
zerwanie: œciêgien, wiêzade³, torebki stawowej
ü
stabilizacja po operacji plastycznej œciêgien
ü
ostre i przewlek³e zapalenie œciêgien piszczelowych
ü
artretyzm
ü
zapalenie koœci i stawów
ü
ograniczenie zginania/prostowania stopy

ARTROSKIN ® U - ³ydka
Stabilizator miêkki Artroskin U zapewnia sta³y ucisk ³ydce i goleni oraz utrzymuje
ciep³o.
Zastosowanie
ü
skrêcenia, naderwanie w³ókien miêœniowych
ü
sk³onnoœæ do skurczów
ü
profilaktyka przeciwzakrzepowa
ü
po zabiegach operacyjnych w obrêbie podudzia
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