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Strategy
االستراتيجية:

بدأت شركة آدور بنشاظها وبشكل رسمي عام 2007 ميالدي بهدف إنتاج و توزيع األدوات 
الطبية , والعظمية والرياضية.

عمل مديرو هذه المجموعة وبعد 8 س��نوات من النش��اط والتحقيق في مجال إنتاج أجهزة 
تقويم العظمية و أدوات المساعدة العالجية على إحداث قسم اإلنتاج من أجل تطوير جودة 
المنتج��ات المنتجة داخليًا و التخلي عن توريد ه��ذه البضائع وبهذا نصل إلى أفضل البضائع 

بأفضل الظروف ليد المستخدم.

 أهداف مجموعتنا هي كالتالي:
االستفادة من قسم التحكم بالجودة من اجل تطوير مستوى جودة للمنتجات.

تقدي��م المنتجات بأفضل جودة وبأنس��ب قيمة من أجل اس��تخدامها م��ن قبل كافة طبقات 
المجتمع.عدم الحاجة لحضور و عرض المنتجات األجنبية والواردات في الجمهورية.

إيجاد أرضية مناسبة من أجل عمل المحققين في هذا الفرع من أجل أن االستفادة األمثل من 
الموقع اإللكتروني و أخذ المعلومات الضرورية بخصوص هذا الفرع.

إنشاء سوق عالمية بحضور السلع اإليرانية على المستوى العالمي ضمن التقيد بآخر المعايير 
العالمية.

في النهاية فإن كامل س��عينا يصب في جلب رضا المس��تهلكين فردا فرداً وزرع فيهم الثقافة 
الصحيحة لكيفية استخدام هذه المنتجات و الوقاية من األضرار التي ال يمكن إصالحها.

تملك شهادات
ISO  2008       9001
ISO 2003   13485   

من شركة BRS  األميركية           
شهادة الصناعة رقم 26884\7 \ك 

من وزارة الصحة, و العالج و التعليم الطبي



Commits your peace & health

Management  Message
رسالة اإلدارة:

المنتج الصحي يأتي من المنظمة السالمة
أجمل التحية والس��الم لألش��خاص الذين ينظ��رون نظرة ممزوجة باالحترام لمجال النش��اط و رون��ق اإلنتاج والذين 
يس��تخدمون المنتجات الوطنية و أيضًا إلى جميع الزمالء واألصدقاء وأنت قارئنا الكريم الذي  دفعت من وقتك الثمين 

من أجل أن ترى وتسمع باألشياء التي نؤمن بها.
ف��ي البداية أريد أن أوجه خطابي لألش��خاص الذين اختاروا منتجاتنا كع��وٍن من أجل الحصول على الصحة و والتقوية 

الفيزيائية و الحركية. نرجوا قبول شكري وشكر مجموعة الزمالء في أقسام اإلنتاج و البيع واإلدارة.
ر بعشق ومحبة  أطمئنكم بأن المنتج الذي تستخدمونه باإلضافة لنوع المواد , والتصميم وبقية الميزات الفيزيائية قد ُحضِّ
وانس��جام حتى يكون له تأثير ايجابي وعظيم في تحس��ن وتطور صحتكم حتى نكون متمس��كين بالش��عار الذي يقول 
صحتك��م بعهدتن��ا . كما نذكر ونس��تعيد حديث أمير المؤمنين عل��ي )ع( والذي قال فيه: ) ب��دل ازدياد األعمال فكروا 
باس��تمرارها بش��كل صحيح( ولهذا نقوم بإصرار بكل طاقتنا حت��ى نعمل على إصالح وتط��ور منتجاتنا وبهذا الطريق 
نحن ننتظر ونس��تقبل إرش��اداتكم أيها األعزاء بكل قلب رحب. وكما يقول أنطوني رابينز " الخطوة األولى للنجاح , هي 

المعرفة".
الجزء الثاني من خطابنا نخصصه للسادة الذين حملوا مشقة بيع وتقديم المنتجات إلى المستهلكين على ظهورهم ونحن 

نفتخر باختيار هؤالء األعزاء حتى يقوموا بعرض منتجات ADOR إلى المستهلكين األعزاء .
اإلبداع واالبتكار يؤدي إلى الربح ومن أهم العناصر المؤثرة في هذا الطريق اإلس��تراتيجية و واإلرشادات واالقتراحات 
واالنتقادات وحلولكم أصدقائنا األعزاء األكارم وكذلك نقل طلبات المس��تهلكين األعزاء من أجل االس��تخدام األمثل. 
وهنا يتوجب علينا أن نشكرهم بشكل خاص مجددا ألنهم اختاروا و  روجوا منتجات ADOR  ونقدر لهذه المجموعة 

جميع جهودها بكل محبه.
ونخص القس��م األخير من حديثنا لزمالئنا وأصدقائنا األعزاء في مجموعة فراز كس��تر فراهام والذي ندين لهم وسنبقى 
ندين لهم  بتحمل المتاعب و سعيهم و إظهار حبهم للعمل. أيها األصدقاء, إنه لفخر لمجموعتنا بأن نستطيع أن نقدم مجاال 

ومكانا من اجل تقديم إمكاناتنا لألشخاص من أجل تأمين وتطوير صحة وسعادة هؤالء االفراد.
فما أجمل أن نعمل بقول أمير المؤمنين:

" إذا تعهدت بعمل فعليك الوفاء  له" )نهج البالغة – حكمت 327(
وكذلك بأن نسعى كما قال أمير المؤمنين في خطبته ال211 في نهج البالغة حيث يقولك: 

" من أجل الوصول إلى األهداف و والسمو , يجب العمل بهمة عالية"
فنحن نقوم بكل جهدنا وذلك باالس��تفادة وااللتزام بالتعاليم الضرورية حتى نكون فخورين بأن نخدم مخلوقات اهلل عز 

وجل. وهذا بمثابة شكر نقدمه من قبلنا للبارئ عز وجل.
وكم��ا أذك��ر الزمالء واألصدقاء مرة أخرى به��ذه المالحظة المهمة وأقدمها لهم والتي تقول" م��ع بعض نبدأ, والبقاء مع 
بعض هو تطور, والعمل س��ويًة نجاح" , ليس النجاح هو الذي يطلق على األش��خاص الذين ال يواجهون المش��اكل في 
عملهم ولكن النجاح هو ملك لألش��خاص الذين ال يخافون أبداً من تجديد الكفاح ونعلم بأن األنهار س��تفقد أنغامها إذا 
قمنا بإزالة الصخور من طريقها. لنعمل و نسعى بجد وذكاء ألنه من أندر و أقيم المنابع و رأس المال في كل منظمه هم 

األشخاص األكفاء.
أنا أقدم لكم كل المحبة وأتمنى أن نبدأ عملنا بعش��ق وطاقة و و مثابرة. وبكوننا س��ويًة فإن هذا نجاح في النهاية, وفي 

النهاية نأمل دائمًا من اهلل تعالى  أن يكون عونًا لنا في هذا الطرق.

االستراتيجية:



الفصل األول:

الذي يجب أن نعرفه عن العنق:
ل��رأس اإلنس��ان وزٌن ما يقارب ب 4 وحتى 5 كيلوغرام. ويقوم تحم��ل هذا الوزن الذي يعد تقريبًا ثقياًل يكون 
عل��ى عاتق الفق��رات العلوية للعمود الفقري والعضالت التي على جانبية . عند تطبيق وزن بصورة عمودية على 
الجسم فإن الوزن يتوزع بين العضالت والفقرات ولكن عندما نكون في وضعية منحنية فإن ضغط الوزن المطبق 

على العنق سيكون أكثر.
يتش��كل عنق اإلنس��ان من 7 فقرات والتي تعد بع��د المنطقة القطنية أكثر المناطق معرض��ة اللتهاب المفاصل , 
والتآكل و اإلصابة بالديس��ك, وبالنظر إلى أن الفقرات الرقبية فهي تحتوي على النخاع الشوكي و فروع عصبية 
كثيرة فهي تعتبر أكثر حساس��ية من الفقرات القطنية والتي عندما تصاب بضرر جّدي في هذه المنطقة يمكن أن 

تؤدي إلى شلل كامل لأليدي واألقدام.
وج��ود حالة عدم الحس في أصابع اليد و كذلك صداع الرأس بش��كل مكرر المرافق مع الدوار هي من عالئم 

وجود قصور في فقران الرقبة.
 

من أجل الوقاية من آالم العنق و ومضاعفاتها يجب مراعاة الوصايا التالية:
- يجب الحفاظ على زاوية العنق عمودية ومس��تقيمة في حالة الوقوف , والجلوس , وعند المش��ي , 

وال يجب أن يكون هناک أي زاوية بين العنق وجسمك.
- ابتعدوا عن الرياضات التي تكونون مجبورين فيها على ثني عنقكم فيها باستمرار.

- عند االستراحة استخدموا مخدات قصيرة بحيث يكون امتداد الرأس موافقا لسطح للجسم.
- عند قيادة الس��يارة يجب تنظيم كرس��يكم بحيث ال تكون هناک حاجة لمد أيديكم بش��كل أكبر 

للتحكم بالمقود ألن ذلك يعمل على إنشاء ضغط كبير على عنقكم.
- قوموا بتجنب حمل األشياء الثقيلة بأيديكم إلى مسافات طويلة.

- إن التوتر, والغضب و التدخين هي من العوامل المهمة في ظهور جميع األمراض.

                             

من أجل حماية الجهاز يجب رعاية المالحظات التالية:
الغسيل بماء بارد:

                                                  
تجنب البرودة والحرارة الشديدتين:

يمكن استخدام هذا الجهاز في درجة حرارة أدناها -10 وأعالها +45.
تجنب الغبار واألتربة:  ال تقوموا بتعريض الجهاز للغبار واألتربة و الحصى و الرمل أو أي مادة غير مناسبة.

تجنب مواد الغسيل:   ال تستخدموا في تنظيف جهازكم من مواد الغسيل الصلبة أو الكحول.

* و تذكروا دائما عند اإلصابة وظهور اآللم المذكورة أعاله يجب مراجعة طبيب مختص و عالجها.
* يجب االنتباه إلى أنه عند استخدام الكريمات الموضعية والتي تقوم على إيجاد حرارة و سخونه. 

فال يجب استخدام هذا المنتج وذلك بشكل قطعي.
يجب غسل هذا المنتج بالماء البارد دائمًا و تجنبوا الضغط عليه عند تصفيته من الماء.

Chapter 1

7-6

أجهزة دعم العنق:



Code:110021

XLLMSSize

   قياس  العنق60-6555-6050-5545-50

 اللون: ابيض- كريم

رباط العنق الطبي الناعم

w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

هذا المحصول يقوم بتثبيت العنق والحد من حركتها 
االكل  عملية  يمنع  وال  خفيف  الوقت  نفس  وفي 
مع  تتالءم  المنتج   لهذا  االولية  المواد  والشرب 

البشرة حيث ال يوجد أي نوع من الحساسية.

االستخدام:
* عند اإلصابة بالتهاب خفيف في مفاصل العنق.

SOFT CERVICAL COLLAR 
(cm)

سلبيات عدم االستخدام:                                                         
* تطور االلتهاب

* انتقال الوجع من العنق إلي اليدين و
  الطرف العلوي للبدن.



Code:110061

مشد العنق الطبي الصلب مع الذقن

w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

ه��ذا المنتج يقوم بتثبيت العنق في وضعيتها 
ويستخدم للحد من حركات العنق. ال يقوم 
المنت��ج بالضغط على ج��ذر العنق ونوعيته 
خفيفة جدا. ال يمنع من عملية تناول الطعام 
والشراب. المواد األولية لهذا المنتج  تتالءم 
مع البش��رة حي��ث ال يس��بب أي نوع من 
الحساسية. باإلضافة لسهولة فتحة وإغالقه. 

 اللون: كريم

االستخدام:
* كسور الفقرات الرقبية

* آرتريت روماتوئيد
* انزالق فقرات العنق

سلبيات عدم االستخدام:  
* آالم في ناحية العنق و تطور الضرر الموجود 

* إيجاد انحراف في فقرات العنق
 

XLLMSSize

 قياس  العنق60-6555-6050-5545-50

HARD RIGID COLLAR 9-8
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Code:110031

XLLMSSize

 قياس  العنق60-6555-6050-5545-50

مشد العنق الطبي الصلب

w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

هذا المنتج يقوم بتثبيت العنق في وضعيتها ويستخدم 
بالضغط  المنتج  يقوم  ال  العنق.  حركات  من  للحد 
من  يمنع  ال  جدا.  خفيفة  ونوعيته  العنق  جذر  على 
لهذا  األولية  المواد  والشراب.  الطعام  تناول  عملية 
المنتج  يتالءم مع البشرة حيث ال يوجد أي نوع من 

الحساسية. باإلضافة لسهولة فتحة وإغالقه.

االستخدام: 
* االلتهاب المفصلي الشديد 

* عند اإلصابة بمتالزمة أعصاب جذر العنق
* عند اإلصابة وضرر النسج اللينة للعنق

* عند اإلصابة بديسك الرقبة  
سلبيات عدم االستخدام:  

*  تطر االلتهاب الفقرات
*  إيجاد انحراف في فقرات العنق

RIGID COLLAR اللون: ابيض- كريم 



Code:130041

رباط العنق فيالدلفيا

w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

لدا هذا المنتج القدرة األكبر بين أربطة العنق 
تقوم  تقريبا  العنق.  حركات  على  السيطرة  في 
و57  الشد,  حركات  من  بالمائة   70 بالحد  
من  33بالمئة  الدوران,  حركات  من  بالمائة 
االنحناء للطرفين. صنعت من مواد قابلة للغسل  
والتنظيف . ال تمنع من عملية األكل والشرب.
نوع المنتج خفيف.  المواد األولية لهذا المنتج  
البشرة حيث ال يوجد أي نوع من  يتالءم مع 

الحساسية.

االستخدام: 
* عند اإلصابة بمضاعفات شديدة في العنق

* عند اإلصابة بكسور دائمة
* عند اإلصابة بالتهابات شديدة في الفقرات العنقية.

* عدد اإلصابة بالديسك الرقبي الشديد

سلبيات عدم االستخدام:  
* مضاعفة األوجاع وتطور االلتهاب 

وانقباضات الفقرات
* وصول الضرر إلى األعصاب عند 

إيجاد الكسر 

XLLMSSize

 قياس  العنق38-4530-3830-3825-30

PHILADELPHIA CERVICAL COLLAR 
اللون: ابيض11-10



Code:130051

)مشد العنق فيالدلفيا ) مفتوح من ناحية القصبة الهوائية)

w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

لدا هذا المنت��ج القدرة األكبر بين أربطة العنق 
في التحكم  بحركات العنق. تقريبا تقوم بالحد  
70 بالمائ��ة من حركات الش��د, و57 بالمائة 
من حركات ال��دوران, 33بالمئة من االنحناء 
للطرفي��ن. صنع��ت م��ن م��واد قابلة للغس��ل 
والتنظيف . ال تمنع من عملية األكل والشرب.
ن��وع المنتج خفيف.  المواد األولية لهذا المنتج  
تتالءم مع البش��رة حيث ال تسبب أي نوع من 

الحساسية.

االستخدام: 
* عند اإلصابة بمضاعفات شديدة في العنق ناتجة عن 

الحوادث  
*  عند اإلصابة بكسور ثابتة

  

سلبيات عدم االستخدام:  
* ظه��ور أضرار جدي��ة و قطع النخاع 

الشوكي عند نقل المصاب بالحادث 
* وص��ول الضرر إل��ى األعصاب عند 

إيجاد الكسر 

XLLMSSize

 قياس  العنق38-4530-3830-3825-30

PHILADELPHIA CERVICAL COLLAR اللون: ابيض



الذي يجب أن نعرفه عن رسغ اليد:
يتكون رسغ اليد من ثمان عظام قصيرة تتوضع ضمن صفين.

ل��دا راحة اليد خمس عظ��ام تقريبًا طويلة والتي بدورها تتمفصل مع الرس��غ من جهة ومع 
األصاب��ع من جهة أخرى. يتألف كل أصبع من ثالث س��الميات ما ع��دا إصبع اإلبهام من 

سالميتين.
إن التط��ور اليوم��ي ألنظمة اإلنتاج و الحداثة و كذلك خصخص��ة األعمال أدى إلى إيجاد 

مشكالت صحية عديدة من جملتها االبتالء باألمراض العظمية العضلية.
أكثر األمراض شيوعا لرسغ اليد هو مرض CTS أو متالزمة النفق الرسغي.

إن النفق الرسغي لليد هو عبارة عن بنية تشبة النفق والتي تحد بواسطة ثمان عظيمات الرسغ 
ويشكل طريق نقل ألربطة الرسغ من الساعد إلى اليد. 

إن األوتار تقوم بوظيفتها بطي األصابع و أيضًا فإن العصب األوسط يمر من هذا النفق.
إن هذا العصب ينشأ من ثالث أو رابع فقرة عنقية و أول فقرة صدرية ويقوم بتعصيب حسيًا 

راحة كف اليد وأصبع اإلبهام , واألصابع الوسطى و قسم من إصبع الخنصر.
بالنتيجة فإن تهييج والتهاب احد األوتار في رس��غ اليد يؤدي إلى الضغط على هذا العصب 
وبالتالي يختل عمله الحس��ي والحركي. وبالنتيجة فإننا نلحظ أن أي التهاب ألوتار الرس��غ 

يؤدي بالضغط على العصب وبالتالي اختالل عمله الحسي والحركي

أعراض اإلصابة بأمراض رسغ اليد:
- في المرحلة األولى فإن األعراض تشمل ألم و وخدر إصبع اإلبهام , واإلشارة و الوسطى 

ومعمواًل تظهر هذه األعراض بالليل.
- تظهر األعراض بالوقت التي نضع الذراع بحالة ثابتة.

- صعوبة بحركة األصابع.
- ضعف في حاسة اللمس.

- ضمور العضالت من جهة اإلبهام في المراحل المتقدمة من المرض.

عوامل الخطر لظهور هذا المرض:
- اإلصابة بأمراض مثل الروماتيزم و أورام المفاصل , و االضطرابات  الهرمونية مثل س��ن 

اليأس , والغدة الدرقية أو السكري
- فتح و إغالق أوتار رسغ اليد بدون استراحة وباستمرار.

- تلقي ضربة قوية أو أي نوع من األعمال الجراحية التي تؤدي إلى تورم رسغ اليد. 
- التضييق الوالدي للعصب األوسط لرسغ اليد.

إن التوتر, والغضب و التدخين هي من العوامل المهمة في ظهور جميع األمراض.

                             
من أجل حماية الجهاز يجب رعاية المالحظات التالية:

الغسيل بماء بارد:
                                                   

                                                                                                                                                                    
تجنب البرودة والحرارة الشديدتين: 

يمكن استخدام هذا الجهاز في درجة حرارة أدناها -10 وأعالها +45.
تجن��ب الغبار واألترب��ة:   ال تقوموا بتعريض الجهاز للغبار واألترب��ة و الحصى و الرمل أو أي 

مادة غير مناسبة.
تجنب مواد الغسيل:  ال تستخدموا في تنظيف جهازكم من مواد الغسيل الصلبة أو الكحول.

* و تذكروا دائما عند اإلصابة وظهور األوجاع المذكورة أعاله يجب مراجعة طبيب مختص 
و عالجها.

* يجب االنتباه إلى أنه عند اس��تخدام الكريمات الموضعية والتي تقوم على إيجاد حرارة و 
سخونة. فال يجب استخدام هذا المنتج وذلك بشكل قطعي.

يجب غسل هذا المنتج بالماء البارد دائمًا و تجنبوا الضغط عليه عند تصفيته من الماء.

Chapter 2

ARM SLING 13-12

أجه�زة دع�م الي�دالفصل الثاني:
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Code:230021

XLLMSSize

44-4840-4436-4032-36
المسافة بين المرفق 

وحتى األصابع  

عالقة اليد الرقبية

هيئ ه��ذا المنتج لحماية الس��اعد والمعص��م . إذا كان 
معصمك أو س��اعدك قد تعرض لضرر, ضربة, كس��ر 
, أو التواء فإن هذا المنتج س��يقدم لك المساعدة التامة. 
في الحقيق��ة يقوم بنقل وزن الط��رف العلوي إلى العنق 
ويقوم بإيجاد محدودية في حركات اليدين. والمالحظة 
الوحي��دة التي يج��ب رعايتها هي أن يت��م تحيد زاوية 

مفصل المرفق تحت إشراف طبيب.

ARM SLING
cm

االستخدام: 
* عند الحاجة للتحكم بحركة الرس��غ وحتى المرفق 

وكذلك نقل وزن الجبيرة إلى العنق.    

سلبيات عدم االستخدام:  
* إيجاد ضغط على مفصل الرس��غ و عظام 

الساعد و اإلصابة بآالم شديدة.



w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

Code:230031

عالقة اليد الرقبية مع مشد ستعد ملحق

هيئ هذا المنتج لحماية الساعد والمعصم . إذا 
كان معصمك أو س��اعدك قد تعرض لضرر, 
ضربة, كسر , أو التواء فإن هذا المنتج سيقدم 
لك مساعدة كبيرة جداً. في الحقيقة يقوم بنقل 
وزن الطرف العل��وي إلى العنق ويقوم بإيجاد 
محدودية في حركات اليدين. مش��د الس��اعد 
المض��اف هنا هو م��ن أجل التحك��م بحركة 
الس��اعد والعض��د اإلضافي��ة و لذلك ألحق 
لحماي��ة أكثر لم��كان اإلصاب��ة  .والمالحظة 
الوحيدة التي يج��ب رعايتها هي أن يتم تحيد 

زاوية مفصل المرفق تحت إشراف طبيب.

SLING & SWATHE

XLLMSSize

44-4840-4436-4032-36
المسافة بين المرفق 

وحتى األصابع  

15-14

االستخدام: 
* عند الحاجة للتحكم بحركة الرسغ وحتى المرفق 

وكذلك نقل وزن الجبيرة إلى العنق.    

سلبيات عدم االستخدام:  
* إيجاد ضغط على مفصل الرس��غ و عظام 

الساعد و اإلصابة بآالم شديدة.  

Ne
w
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Code:230411

عالقة اليد الرقبية مع مشد ساعد ملحق

XLLMSSize

طول المشد95-10585-9575-8565-75 cm

هي��ئ هذا المنتج لحماية الس��اعد والمعص��م . إذا كان 
معصمك أو س��اعدك قد تعرض لضرر, ضربة, كس��ر 
, أو التواء فإن هذا المنتج س��يقدم لك مس��اعدة كبيرة 
جداً. ف��ي الحقيقة يقوم بنق��ل وزن الطرف العلوي إلى 
العنق ويقوم بإيجاد محدودية في حركات اليدين. مشد 
الساعد المضاف هنا هو من أجل التحكم بحركة الساعد 
والعض��د اإلضافية و لذلك ألح��ق لحماية أكثر لمكان 
اإلصابة  .والمالحظة الوحي��دة التي يجب رعايتها هي 
أن يتم تحيد زاوية مفصل المرفق تحت إشراف طبيب.

االستخدام: 
* عند الحاجة للتحكم بحركة الرس��غ وحتى المرفق 

وكذلك نقل وزن الجبيرة إلى العنق.    

سلبيات عدم االستخدام:  
* إيجاد ضغط على مفصل الرس��غ و عظام 

الساعد و اإلصابة بآالم شديدة.  

SLING & SWATHE

Ne
w

 اللون: ابيض- كريم
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ARM SLING Code:230511

)عالقة اليد الرقبية )تصميم أمريكي)

صنع هذا المنتج لحماية الس��اعد والمعصم . إذا 
كان معصمك أو س��اعدك ق��د تعرض لضرر, 
ضربة, كس��ر , أو التواء فإن هذا المنتج سيقدم 
لك مساعدة كبيرة جداً. في الحقيقة يقوم بنقل 
وزن الط��رف العلوي إلى العن��ق ويقوم بإيجاد 
محدودية في حركات اليدين. يمتاز هذا المنتج 
بس��هولة اس��تخدامه وذل��ك نظ��راً لتصميمه 

المالئم.

االستخدام:
* عند الحاجة للتحكم بحركة الرس��غ وحتى المرفق 

وكذلك نقل وزن الجبيرة إلى العنق.    

سلبيات عدم االستخدام:  
* إيجاد ضغط على مفصل الرس��غ و عظام 

الساعد و اإلصابة بآالم شديدة.  

17-16
ARM SLING

XLLMSSize

طول المشد 95-10585-9575-8565-75

 اللون: ابيض
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Code:210401

عالقة اليد الرقبية

كان  إذا   . والمعصم  الساعد  لحماية  المنتج  هذا  هيئ 
معصمك أو ساعدك قد تعرض لضرر, ضربة, كسر , 
أو التواء فإن هذا المنتج سيقدم لك المساعدة التامة. 
في الحقيقة يقوم بنقل وزن الطرف العلوي إلى العنق 
ويقوم بإيجاد محدودية في حركات اليدين. والمالحظة 
زاوية  تحيد  يتم  أن  هي  رعايتها  يجب  التي  الوحيدة 

العضد تحت اشراف طبيب.

االستخدام: 
* عند الحاجة للتحكم بحركات العضد )مثل األضرار التي 

تلحق بالعضد(  
 

سلبيات عدم االستخدام:  
* إيج��اد ضغط على مفصل الكت��ف و وإصابة األعصاب 

الموجودة في اإلبطية أو مضاعفات أضرار العضد.

XLLMSSize

طول المشد 95-10585-9575-8565-75

ARM SLING 

Ne
w

 اللون: ابيض- كريم
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Code:210211

رباط اإلبهام ذو الجبيرة

 

إنَّ اإلبهام اليد دور هام  في األنشطة  الرئيسية 
لذلك لدية أهمية خاصة وبالتالي فهو معرض 
لإلصابة بإضرار متنوعة. وإن من مزاياه الخفة 
واحتوائه على جبيرة حاوية على شكل اإلبهام 

لحمايته ودعمه .

االستخدام: 
   الوقاية من شد وتر اإلبهام.

   عالج الكسور الخفيفة.
   الحماية والتحكم بحركة اإلبهام. 

سلبيات عدم االستخدام:  
  التهاب مفصل اإلبهام.

  جفاف المفصل نتيجة األلم وعدم الحركة.
 

XLLMSSize

حجم المعصم21-2218-201716

SPLINT THUMB SUPPORT 19-18

*
*

*
*
*

 اللون: كريم
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XLLMSSize

حجم المعصم21-2218-201716

Code:210391

مشد اإلبهام مع جبيرة طويلة نئوبينية

SPLINT THUMB SUPPORT(long)

Ne
w

 اللون: كريم

إنَّ اإلبهام اليد دور هام  في األنشطة  الرئيسية 
لذلك لدية أهمية خاصة وبالتالي فهو معرض 
لإلصابة بإضرار متنوعة. وإن من مزاياه الخفة 
واحتوائه على جبيرة حاوية على شكل اإلبهام 

لحمايته ودعمه .

االستخدام: 
 * الوقاية من شد وتر اإلبهام.

 * عالج الكسور الخفيفة.
 * الحماية والتحكم بحركة اإلبهام. 

سلبيات عدم االستخدام:  
*  التهاب مفصل اإلبهام.

*  جفاف المفصل نتيجة األلم وعدم الحركة.
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Code:211221

رباط معصم وإبهام مزود بجبيرة
يستخدم هذا المنتج في كسور وأوجاع المعصم. 
جبيرة  لدية  اليد.  معصم  حركة  من  بالحد  يقوم 
زاوية  أفضل  تؤمن  والتي  االلمنيوم  من  صلبة 
تشريحية لضمان راحة المعصم. ومن جهة أخرى 
األوتار  على  يطبقه  الذي  الضغط  طريق  وعن 
العابرة من المعصم  يعمل على تحسين عمل ألفا 

وتقليل الضغط على عظم المفصل.
الرئيسية  األنشطة   في  هام   دور  اليد  إنَّ إلبهام 
معرض  فهو  وبالتالي  خاصة  أهمية  لدية  لذلك 
الخفة  مزاياه  من  وإن  متنوعة.  بإضرار  لإلصابة 
اإلبهام  شكل  على  حاوية  جبيرة  على  واحتوائه 

لحمايته ودعمه .

االستخدام: 
عالج متالزمة النفق الرسغي.

العالج والوقاية من التهابات األوتار الرسغية.
الوقاية من شد وتر اإلبهام.

عالج الكسور الخفيفة.
الحماية والتحكم بحركة اإلبهام. 

سلبيات عدم االستخدام: 
التهاب مفصل اإلبهام.

جفاف المفصل نتيجة األلم وعدم الحركة. 

XXLXLLMSSize

حجم المعصم2120191817

NEOPRENE THUMB WRIST SPLINT (with hard bar)
21-20

**
*

*
*
*
*

 اللون: كريم
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Code:211201

رباط المعصم المزود بجبيرة لها زاوية عمل

يستخدم هذا المنتج في كسور وأوجاع المعصم. يقوم 
من  صلبة  جبيرة  لدية  اليد.  معصم  حركة  من  بالحد 
أفضل زاوية تشريحية لضمان  األلمنيوم والتي تؤمن 
الضغط  طريق  وعن  أخرى  جهة  ومن  المعصم.  راحة 
يعمل  المعصم   من  العابرة  األوتار  على  يطبقه  الذي 
عظم  على  الضغط  وتقليل  ألفا  عمل  تحسين  على 

المفصل. عالوًة لخفة وزنه.

االستخدام: 
* عالج متالزمة النفق الرسغي.

* العالج والوقاية من التهابات األوتار الرسغية.
* الوقاية من الشد الوتري. 

   
سلبيات عدم االستخدام:  

* زيادة شدة األلم و الخدر و تنميل األصابع.
 

XXLXLLMSSize

حجم المعصم2120191817

NEOPRENE FUNCTIONAL WRIST SPLINT اللون: كريم 
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Code:210200

مشد الرسغ له القابلية للتحكم باالستطالة عبر حزام

ELASTIC WRIST SUPPORT(with strap)

FreeSize

إن هذا المنتج و عب��ر الضغط الذي يحدثه على 
األوت��ار يحس��ن من عم��ل ألفا ويقل��ل الضغط 
المطبق على عظم المعصم. إن السحاب الموجود 
في هذا الجهاز يمكن التحكم به إلغالقه بإحكام 
أو بشكل أو بشكل أخف وذلك حسب الحاجة 

االستخدام: 
* الوقاية من التهاب األوتار.

* تقليل الضغط المطبق على عظم معصم اليد.
*  الوقاية من ضرر معصم األشخاص الذين

   يقومون برياضات ثقيلة كرفع األثقال.

سلبيات عدم االستخدام:  
 * اإلصابة بالشد الوتري لمعصم اليد

 * التهاب األوتار 
 *  اإلصابة بالخلع في عظام المعصم 

     مخصوصا العظمة الهاللية.

23-22

Ne
w

 اللون: ابيض- كريم
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Code:210180

مشد الرسغ القابل للتحكم النئوبيني ) مع مكان ألصبع اإلبهام)

FreeSize

إن هذا المنتج و عب��ر الضغط الذي يحدثه على 
األوت��ار يحس��ن من عم��ل ألفا ويقل��ل الضغط 
المطبق على عظم المعصم. إن السحاب الموجود 
في هذا الجهاز يمكن التحكم به إلغالقه بإحكام 
أو بشكل أو بشكل أخف وذلك حسب الحاجة 

االستخدام: 
* الوقاية من التهاب األوتار.

* تقليل الضغط المطبق على عظم معصم اليد.
*  الوقاية من ضرر معصم األش��خاص الذين يقومون 

برياضات ثقيلة كرفع األثقال.

سلبيات عدم االستخدام:  
 * اإلصابة بالشد الوتري لمعصم اليد

 * التهاب األوتار 
 *  اإلصاب��ة بالخلع في عظام المعصم مخصوصا 

العظمة الهاللية.

NEOPRENE WRIST SUPPORT

Ne
w

 اللون: كريم
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Code:210251

مشد المعصم المزود بجبيرة ومطاطي الجانبين

يس��تخدم هذا المنتج في الكسور أو اآلالم الشديدة 
للمعصم. يقوم بالحد من ح��ركات معصم اليد. لدية 
جبيرة صلبة من األلمنيوم والتي تؤمن أفضل زاوية 
تش��ريحية لضمان راحة المعص��م. ومن جهة أخرى 
وعن طريق الضغط الذي يطبقه على األوتار العابرة 
من المعصم  يعمل على تحس��ين عم��ل ألفا وتقليل 
الضغ��ط عل��ى عظم المفص��ل. عالوًة لخف��ة وزنه.

باإلضافة إلمكانية تغيير الجبيرة لكلتا اليدين

االستخدام:
)CTP( عالج متالزمة النفق الرسغي *

* العالج والوقاية من التهابات األوتار الرسغية
* الوقاية من شد األوتار

سلبيات عدم االستخدام:  
* زيادة شدة األلم و الخدر و تنميل األصابع

XLLMSSize

حجم المعصم22-2420-2218-2016-18

25-24
ELASTIC FUNCTIONAL WRIST SPLINT اللون: كريم 
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Code:210010

جبيرة اإلبهام

والتهاب  والضربات  الكسور  في  المنتج  هذا  يستخدم 
الجبيرة  إنَّ  األصبع.  مفاصل  يثبت  واألوتار.  األصابع 
أثار  توجد  وال  الخفة  تمنح  المستخدمة  األلمنيومية 
وضعها  ويمكن  العرق.  وعملية  الغسيل  بعد  لأللوان 

بسهولة في علبة اإلسعافات األولية.

االستخدام:
* عالج الكسر.

* عالج الضربات.
* الوقاية من التهاب األصبع.

    
   

FreeSize

FINGER SPLING  

سلبيات عدم االستخدام:  
* تطور إصابات األصابع.

 اللون: كريم
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Code:210160

FreeSize

مشد الرسغ النئوبيني المزود بحزام

يحدثه  الذي  الضغط  بواسطة  المنتج  هذا  إن 
ويقلل  ألفا  عمل  من  يحسن  األوتار  على 
الضغط الوارد على عظم المعصم. إن الساحب 
يد,  أي  مع  الجهاز  تجانس  يؤمن  الموجود 
عند  بخفة  أو  بمتونه  يقبض  جعله  ويمكن 

الحاجة.

االستخدام: 
* الوقاية من التهاب األوتار.

* تقلبل الضغط الوارد على عظم معصم اليد.
األشخاص  معصم  ضرر  من  الوقاية  من  الوقاية   *

الذين يقومون برياضات ثقيلة كرفع األثقال.

سلبيات عدم االستخدام:  
* اإلصابة بالشد الوتري لمعصم اليد.

مخصوصا  المعصم  عظام  في  بالخلع  إصابة   *
العظمة الهاللية.

NEOPRENE WRIST SUPPORT(with strap)

27-26
 اللون: كريم



w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

Code:210041

مشد العضد لالعبي التنس

تبدأ من فوق  الساعد والتي  العضالت خارج  التهاب أوتار 
على  الرباط  بربط  يقام  فإنه  الكوع.  بتنس  تسمى  الكوع 
الضغط  المنتج  هذا  يؤمن  العضد.  تحت  الخارجية  القسمة 
المناسب على عضالت الساعد وبهذا يقوم على تحسن واآلم 
العضد و األصابع وعصم اليد. إذا أصيبت العضالت الداخلة 
للساعد فإنه يسمى بغولف العضد ففي هذه الحالة يقام بربط 
الساحب  إن  العضد.  تحت  الداخلية  العضالت  على  الرباط 
المؤثرة  الضغط  قوة  تنظيم  في  يساعد  المنتج  في  الموجود 
الدورة  جريان  من  يمنع  ال  الوقت  نفس  وفي  العضلة.  على 

الدموية.

االستخدام:
* يس��تفاد من ه��ذا الرباط م��ن اجل عالج أوج��اع العضد 

للتنسور و العبي الغولف.   
سلبيات عدم االستخدام:  

* عند عدم االس��تفادة من الجهاز المذكور فإن اآلالم تصبح 
مزمنة وتحتاج حينئذ إلى جبيرة أو حتى إلى الجراحة. 

XXLXXLXLLMSSize

حجم الساعد312927252321

NEOPRENE TENNIS ELBOW STRAPاللون: كريم 
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Code:210281

LSSize

حجم المعصم19-2416-19

مشد الساعد و وراحة اليد و اإلبهام المطاطي

29-28
ELASTIC WRIST/THUMB SUPPORTS
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 اللون: ابيض-أسود- كريم

تس��مح لك األلي��اف المس��تخدمة في ه��ذا المنتج 
وضمن عملية ترميم عضالت اليد أن تحركها وتباشر 
بإعمال��ك اليومي��ة. يق��وم الرب��اط بالمحافظة على 
إط��راف المعصم واإلبهام وإبق��اء األماكن المتضررة 

حارة والذي بدوره يسرع في عملية العالج.  

االستخدام: 
* عالج األوجاع المفصلية.

* الوقاية من التهاب األوتار.

سلبيات عدم االستخدام:  
* شد والتهاب أوتار الرسغ.
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Code:210181

XLLMSSize

111096cmأثناء النخيل

مشد المعصم واإلبهام النئوبيني

تس��مح لك األلي��اف المس��تخدمة في ه��ذا المنتج 
وضمن عملية ترميم عضالت اليد أن تحركها وتباشر 
بإعمال��ك اليومي��ة. يق��وم الرب��اط بالمحافظة على 
إط��راف المعصم واإلبهام وإبق��اء األماكن المتضررة 

حارة والذي بدوره يسرع في عملية العالج.  

االستخدام: 
* عالج األوجاع المفصلية.

* الوقاية من التهاب األوتار. 
   

سلبيات عدم االستخدام:  
* شد والتهاب أوتار الرسغ.

  

NEOPRENE WRIST/THUMB SUPPORTSاللون: كريم 



الذي يجب أن نعرفه عن الكوع:
الك��وع يتكون م��ن ثالث عظام والتي تتصل ع��ن طريق العضالت و األربط��ة واألوتار مع بعضها 

البعض.
يتك��ون الكوع من ث��الث مفاصل منفصلة:  وهي مفص��ل الكعبرة والعضد و مفص��ل الزند والعضد 
ومفصل مش��ترك بي��ن الكعبرة والزن��د المفاصل الثالثة ه��ذه تتصل مع بعضها عبر كيس يس��مى 
الكبس��ول المفصلي وإن الحركة بين عظمة الزن��د والعضد يتم التحكم بها عبر مفصل الزند والعضد 
وبالنسبة للتحكم بالحركة بين عظم الكعبرة و عظمة العضد فهي تتم عن طريق مفصل الكعبرة. وإن 

الحركة بين الزند و الكعبره فإن ذلك يتم عبر مفصل مشترك بين كليهما للتحكم به.
تش��به األربطة بالحبال المتينة والت��ي تعمل على اتصال العظام ببعضه��ا البعض و تعمل على ثبات 
المفص��ل. إذا قمنا بأخذ مقطع عرضي من الس��اعد ونظرن��ا إليه لرأينا بأن األربط��ة الجانبية للزند 
والكعبرة تتصل بعظم الس��اعد باإلضافة لذلك س��وف نرى في هذا المقطع رباطين حلقويين ورباط 

رباعي الزوايا والذين يربطون الزند بالكعبرة.
الغضروف المفصلي عبارة عن مادة ناعمة وش��فافة تغطي بدورها نهاية عظم الكوع. يمكن مشاهدة 
الغضروف المفصلي في جميع األماكن التي يوجد فيها عظمتين لديهما اصطكاك مع بعضهما البعض.

ف��ي الكوع, الغضروف المفصل��ي يقوم بتغطية وتأمين االتصال بين نهاية عظم الس��اعد , و الزند و 
الكعبرة.

زاوية الحركة الطبيعية لمفصل المرفق بين 10 وحتى 15 درجة والتي بش��كل معدل وس��طي تكون 
تلك الزاوية عند النساء أكبر من عند الرجال.

عضالت الساعد والتي تنشأ من منتصف رأس العضد تساعد بحركات التوائية و واالستطالية للرسغ. 
وهناك عضالت أخرى في أقسام أعمق تتوضع بالمرفق و دورها حركة الرسغ بشكل دوراني.

واحدة من األمراض التي تصيب الرياضيين وخاصة العبي الغولف و التنس و كذلك بين األشخاص 
الذي��ن يملكون أعماال يتوجب فيها حركة الس��اعد باس��تمرار فإن التهاب اقس��ام عظ��ام المرفق و 
العض��الت و األوتار والذي من أعراض��ه الواضحة األم بمحض لمس المفص��ل , والقبضة الضعيفة 

ووجع الرسغ عندما نحركه بشكل إلتوائي.

من اجل الوقاية من هذه األمراض نوصي بالعمل بالوصايا التالية:

- إذا بدأت  بتعلم التنس أخيراً فقم باالس��تعانة بأش��خاص ذوي خبرة ألن طريقة و األسلوب يلعبان 
دوراً مهما في الوقاية من األضرار.

- قم بتمرينات الساعد من أجل زيادة قدرتك.
- قم باختيار مضربك طبقًا للمقاييس المتعارف عليها.

- بعد كل نصف س��اعة من العم��ل أو من التمارين الرياضية أعطي اس��تراحة ليديك بمقدار بضع 
دقائق.

                             

* و تذكروا دائما عند اإلصابة وظهور األوجاع المذكورة أعاله يجب مراجعة طبيب مختص 
و عالجها.

* يجب االنتباه إلى أنه عند اس��تخدام الكريمات الموضعية والتي تقوم على إيجاد حرارة و 
سخونة. فال يجب استخدام هذا المنتج وذلك بشكل قطعي.

31-30
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Code:210031

مشد المرفق النئوبيني

إن مفصل العضد كبقية مفاصل الطرف العلوي معرضة 
لإلصابة بأضرار نتيجة الحركات الش��ديدة والمتكررة. 
يحتوي هذا المنتج على ش��ريط قاب��ل للتعديل والذي 
يس��هل دوران للعضد. يقي رباط العض��د من اإلصابة 
األم��راض المختص��ة بالعب��ي الغول��ف والتنس��ور و 
الوضائف  التي يستفاد من هذا العضو بشكل كبير حيث 
يخفف القوة الميكانيكي��ة الضاغطة على العضو ويقوم 

بتامين حماية العضد. 

االستخدام:
* للوقاية من شد األوتار و التهاب الكيسية.

* الوقاية من تمزق االلياف العضلية 
سلبيات عدم االستخدام:  

* اإلصابة الجدية بتمزق األوتار
* إلحاق الضرر بالكيسات والغالف المفصلي.

* تضعيف قوام المفصل. 

XLLMSSize

حجم الكوع26242220

ELBOW SUPPORT اللون: كريم 



الذي يجب أن نعرفه عن العمود الفقري:
العظام والمفاصل مع بعض يشكلون هيكلية الجسم وبمساعدة العضالت يؤدون إليجاد الحركة.

إن العم��ود الفقري يعتبر دعامة الجس��م المحكمة ويتحمل ب��دورة  وزن وثقل الرأس و األيدي التي 
تش��كل ما يقارب 3\2 من وزن الجسد . يتوضع النخاع الش��وكي والفروع التي تتشعب عنه داخل 
العمود الفقري بش��كل ال يصيبه��ا باألذى عند القيام بالحركات الطبيعي��ة. تتصل الفقرات مع بعضها 
البعض بشكل دقيق جداً وهذا بدوره يعطي العمود الفقري متانة كبيرة ويسمح له تحمل وزن الجسم 

بسهولة وأيضًا يقوم بحماية النخاع الشوكي الذي يعتبر له هيكلية ضعيفة جداً وأهميته الكبيرة.
عندم��ا ننظ��ر للعمود الفقري من الخلف أو األمام فإنا نجده مس��تقيمًا بش��كل كامل وليس لديه أي 
انحراف��ات إلى األطراف الخارجية ولكن إذا قمنا بالنظ��ر من أحد الجوانب فنالحظ وجود إنحنائين 
إل��ى الجهة الداخلية م��ن ناحية العنق و الناحي��ة القطنية و انحناءان إلى الخ��ارج من ناحية الصدر 

والحوض. هذه الحالة تجعل من العمود الفقري يتحمل وزن الجسد بشكل أفضل.
واحدة من األمراض المنشرة لعمود الفقرات والتي تسمى الحدبة الظهرية والتي هي عبارة عن إنحناء 
العمود الفقري وظهور تحدب لألقسام و أربطة تحدب العمود الفقري وبالتالي فإن الرباط المشترك 
األمامي بخصوص تطبق علية عملية الش��د ويطول وبالمقابل فإن الرباط المش��ترك األمامي يقصر. 
إذا تط��ور المرض أكثر بمرور األيام فإن متانة الفقرة بالنس��بة  لمكان الضغط تضعف ويؤدي ذلك 

لخروج قسمة من القرص الغضروفي الموجود بين الفقرات في العمود الفقري.

م�ن أجل الوقاية من أمراض العمود الفق�ري و األعراض الناتجة عنه 
يجب مراعاة الوصايا التالية:

- اجتنبوا االنحناء الزائد عن الحد لمدة طويلة عند القيام بنش��اطات مثل الكتابة والغذاء وغيرها من 
األعمال.

- يجب االنتباه إلى أنه عند القيام بنشاط للعمود الفقري يجب أن تكونوا بحالة الوقوف.
- إن التوتر, والغضب و التدخين هي من العوامل المهمة في ظهور جميع األمراض.

- قوموا بالقيام بالتمرينات التالية يوميًا:

من أجل المحافظة على الجهاز يجب رعاية المالحظات التالية:
الغسيل بماء بارد:

يجب غسل هذا المنتج بالماء البارد دائمًا و تجنبوا الضغط عليه عند تصفيته من الماء.
تجنب البرودة والحرارة الشديدتين:

يمكن استخدام هذا الجهاز في درجات حرارة أدناها -10 وأعالها +45.
تجنب الغبار واألتربة:

 ال تقوموا بتعريض الجهاز للغبار واألتربة و الحصى و الرمل أو أي مادة غير مناسبة.
تجنب مواد الغسيل:

 ال تستخدموا في تنظيف جهازكم من مواد الغسيل الصلبة أو الكحول.

* و تذكروا دائما عند اإلصابة وظهور األوجاع المذكورة أعاله يجب مراجعة طبيب مختص 
و عالجها.

* يجب االنتباه إلى أنه عند اس��تخدام الكريمات الموضعية والتي تقوم على إيجاد حرارة و 
سخونة. فال يجب استخدام هذا المنتج وذلك بشكل قطعي.

Chapter 3

بالواقع إن وجود قوس ش��ديد في القس��م القطني , س��قوط األكتاف , ووجود قوس للكتف بجهة 
الصدر و انحناء خلف العنق ال يعتبر أي منها بأمراض ولكن توجد مظهراً غير مناسبًا للشخص.

T.L.S.O
33-32

أجه�زة دع�م الج�ذع                              الفصل الثالث
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Code:210081

مشد الحدب , مشد الخاصرة ذو الجبيرة

صنع هذا المنتج من ابر س��وبله و مطاط رفيع و جبائر 
من البالستيك الهندسي والذي ال يصيب نسج الجسم 
ب��أذى كما أنه يملك ش��ريط مطاطي ال��ذي يمنع من 

إيجاد الحدب.

االستخدام:
* سقوط الكتف

* الحدب الناتج عن أخطاء الوضعيات والضغط على ناحية 
الكتف والعمود الفقري.

* األضرار الخفيفة للفقرات القطنية و ناحية الكتف
 

 سلبيات عدم االستخدام:  
* ح��دوث أضرار أكثر نتيجة عدم التوضع الصحيح للعمود 

الفقري
* س��قوط الكتف و ح��دوث مضاعفات العم��ود الفقري و 

حدوث ديسك خفيف في الفقرات القطنية
*حدوث آالم أسفل الظهر المزمنة

T.L.S.O
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Code:210061

مشد الحدب ذو الجسر النئوبيني

العادات  تصحيح  في  المنتج  هذا  يستخدم 
لعالج  يستخدم  وكذلك  للجلوس.  السيئة 
التواء أربطة الخصر. يملك شريط النئوبرين 
ويمتلك  الموضعية.  الضغوط  من  للوقاية 
الفقري.  العمود  انحناءات  مع  يتناسب  شكل 

ويحتوي على جبائر معدنية خفيفة.

االستخدام:
* حدب العمود الفقري أو الس��نم الظهري وهو من 
أمراض العمود الفقري, حيث أن العادات السيئة في 
الجلوس أحد عوامل إيجاده. استخدام الرباط عند 

الجلوس الغير سليم يعد عامل رادع لها.

سلبيات عدم االستخدام:  
* إيج��اد الحدب وتبعا ل��ه التهاب الفقرات 

إلى الديسك واألوجاع الناتجة عنها. 

NEOPRENE POSTURE AID WITH SOFT BAR

XXXLXXLXLLMSSize
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35-34
 اللون: كريم
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ELASTIC POSTURE AID(export)
Code:210441

مشد الحدب المطاطي المخصص للتصدير
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 اللون: ابيض- كريم

االستخدام:
* حدب العمود الفقري أو الس��نم الظهري وهو من 
أمراض العمود الفقري, حيث أن العادات السيئة في 
الجلوس أحد عوامل إيجاده. استخدام الرباط عند 

الجلوس الغير سليم يعد عامل رادع لها.

سلبيات عدم االستخدام:  
* إيج��اد الحدب وتبعا ل��ه التهاب الفقرات 

إلى الديسك واألوجاع الناتجة عنها. 

العادات  تصحيح  في  المنتج  هذا  يستخدم 
لعالج  يستخدم  وكذلك  للجلوس.  السيئة 
في  يستخدم  كذلك  الخصر.  أربطة  التواء 
المنتج  هذا  في  الخاصرة.  أربطة  التواء  عالج 
أجل  من  الخاص  المطاطي  القماش  استخدم 
تامين عبور الهواء والذي يمنع عملية التعرق.
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Code:210051

مشد الكتف والعضد النئوبريني

رب��اط الكتف النئوبريني يق��وم بحماية كاملة 
لعض��د ومفاصل الكتف ويق��وم بإبقائها دافئة. 
باالس��تفادة من هذا المنتج يستعيد الرياضي أو 
المري��ض عافيته بالتدريج. ويس��تعيد حركات 
الكتف بشكل كامل وترجع كما كانت . يمكن 

ارتدائه تحت المالبس بسهولة .

االستخدام: 
* يس��تفاد م��ن ه��ذا المنتج م��ن أج��ل الوقاية من 

الضربات الرياضية والتشنجات العضلية.
* عند القيام بالنش��اطات الرياضية المضنية وشديدة 

الحركة.
* األشخاص المصابين سابقا بانخالع في الكتف.

XXLXLLMSSize

طول القسم 88-9482-8876-8270-7664-70

NEOPRENE SHOULDER BRACE
37-36

سلبيات عدم االستخدام:  
* إيجاد انخالعات مكررة و التي تس��تلزم 

أعمال جراحية 

 اللون: كريم
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Code:210071
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طول القسم 80-8570-7560-6550-55

مشد الكتف والعضد المطاطي مخصص للتصدير

سلبيات عدم االستخدام:  
* إيج��اد انخالع��ات مك��ررة و الت��ي 

تستلزم أعمال جراحية 

ELASTIC SHOULDER BRACE(export)اللون: ابيض- كريم 

رب��اط الكت��ف المطاطي يق��وم بحماية كاملة 
لعض��د ومفاصل الكتف ويق��وم بإبقائها دافئة. 
باالس��تفادة من هذا المنتج يستعيد الرياضي أو 
المري��ض عافيته بالتدريج. ويس��تعيد حركات 
الكتف بشكل كامل وترجع كما كانت . يمكن 

ارتدائه تحت المالبس بسهولة .

االستخدام: 
* يس��تفاد م��ن ه��ذا المنتج م��ن أج��ل الوقاية من 

الضربات الرياضية والتشنجات العضلية.
* عند القيام بالنش��اطات الرياضية المضنية وشديدة 

الحركة.
* األشخاص المصابين سابقا بانخالع في الكتف.
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Code:210091

الحزام الطبي الصلب النئوبيني ) مع جبيرة البولي آميد)

XXXLXXLXLLMSSize

قياس الخاصرة52-5848-5042-4638-4034-3628-32

HARD NEOPRENE LUMBO SACRAL BELT
 اللون: كريم39-38

يستخدم هذا المنتج لعالج آالم الخاصرة الشديد, 
و تشنج عضالت الخاصرة ويساعد للحفاظ على 
العمود الفقري من الضربات. كما يوصى باستعماله 

بعد علمية الديسك .
له��ذا المنتج أربع جبائ��ر من م��ادة البولي آميد 
والتي استعملت هنا بدال من القطع المعدنية, والتي 
بدورها تتناس��ب مع انحناءات العمود الفقري. إن 
هذا الح��زام الطبي خفيف ولدية القابلية للغس��يل 

باليدين.
االستخدام:

* عن طريق جمع أحش��اء البطن فإنه يقي من القوى 
الساحبة للبطن على الفقرات.

* بالضغط على أحشاء المعدة فإنه يقوم بنقل الضغط 
فقط إلى األحشاء الداخلية ويقلل من الضغط المطبق 

على الفقرات.
* يقوم بحماية الفقرات القطنية بتقليل الضغط الناتج 

عن القوى الجانبية والسحب والقص.
* المتالكه الجبائر الصلبة التي تحد من زاوية حركة 
الفق��رات فهو يقي من الديس��ك والتهاب وتخريب 

المفصل.

سلبيات عدم االستخدام:  
* تطور التهاب وتخريب الفقرات القطنية.

* تطور الديسك.
* انزالق الفقرات.



w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

HARD NEOPRENE LUMBO SACRAL BELT
(having pad)

Code:210411

الحزام الطبي الصلب النئوبيني المزود بوسادة ) مع جبيرة البولي آميد)

XXXLXXLXLLMSSize

قياس الخاصرة52-5848-5042-4638-4034-3628-32

Ne
w

 اللون: كريم

يستخدم هذا المنتج لعالج آالم الخاصرة الشديد, 
و تشنج عضالت الخاصرة ويساعد للحفاظ على 
العمود الفقري من الضربات. كما يوصى باستعماله 

بعد علمية الديسك .
له��ذا المنتج أربع جبائ��ر من م��ادة البولي آميد 
والتي استعملت هنا بدال من القطع المعدنية, والتي 
بدورها تتناس��ب مع انحناءات العمود الفقري. إن 
هذا الح��زام الطبي خفيف ولدية القابلية للغس��يل 

باليدين.

االستخدام:
* عن طريق جمع أحش��اء البطن فإنه يقي من القوى 

الساحبة للبطن على الفقرات.
* بالضغط على أحشاء المعدة فإنه يقوم بنقل الضغط 
فقط إلى األحشاء الداخلية ويقلل من الضغط المطبق 

على الفقرات.
* يقوم بحماية الفقرات القطنية بتقليل الضغط الناتج 

عن القوى الجانبية والسحب والقص.
* المتالكه الجبائر الصلبة التي تحد من زاوية حركة 
الفق��رات فهو يقي من الديس��ك والتهاب وتخريب 

المفصل.

سلبيات عدم االستخدام:  
* تطور التهاب وتخريب الفقرات القطنية.

* تطور الديسك.
* انزالق الفقرات.



w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

Code:210381

الحزام الطبي الصلب النئوبيني المخصص للتصدير

XXXLXXLXLLMSSize

قياس الخاصرة52-5848-5042-4638-4034-3628-32

يستخدم هذا المنتج لعالج آالم الخاصرة الشديد, 
و تشنج عضالت الخاصرة ويساعد للحفاظ على 
العمود الفقري من الضربات. كما يوصى باستعماله 

بعد علمية الديسك .
له��ذا المنتج أربع جبائ��ر من م��ادة البولي آميد 
والتي استعملت هنا بدال من القطع المعدنية, والتي 
بدورها تتناس��ب مع انحناءات العمود الفقري. إن 
هذا الح��زام الطبي خفيف ولدية القابلية للغس��يل 

باليدين.

االستخدام:
* عن طريق جمع أحش��اء البطن فإنه يقي من القوى 

الساحبة للبطن على الفقرات.
* بالضغط على أحشاء المعدة فإنه يقوم بنقل الضغط 
فقط إلى األحشاء الداخلية ويقلل من الضغط المطبق 

على الفقرات.
* يقوم بحماية الفقرات القطنية بتقليل الضغط الناتج 

عن القوى الجانبية والسحب والقص.
* المتالكه الجبائر الصلبة التي تحد من زاوية حركة 
الفق��رات فهو يقي من الديس��ك والتهاب وتخريب 

المفصل.

سلبيات عدم االستخدام:  
* تطور التهاب وتخريب الفقرات القطنية.

* تطور الديسك.
* انزالق الفقرات.

41-40
HARD ELASTIC LUMBO SACRAL BELT

(export)

Ne
w

 اللون: ابيض- كريم



w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

Code:210291

حزام الخاصرة الطبي الصلب المطاطي

يستخدم هذا المنتج لعالج آالم الخاصرة الشديد, 
و تشنج عضالت الخاصرة ويساعد للحفاظ على 
العمود الفقري من الضربات. كما يوصى باستعماله 

بعد علمية الديسك .
له��ذا المنتج أربع جبائ��ر من م��ادة البولي آميد 
والتي استعملت هنا بدال من القطع المعدنية, والتي 
بدورها تتناس��ب مع انحناءات العمود الفقري. إن 
هذا الح��زام الطبي خفيف ولدية القابلية للغس��يل 

باليدين.

االستخدام:
* عن طريق جمع أحش��اء البطن فإنه يقي من القوى 

الساحبة للبطن على الفقرات.
* بالضغط على أحشاء المعدة فإنه يقوم بنقل الضغط 
فقط إلى األحشاء الداخلية ويقلل من الضغط المطبق 

على الفقرات.
* يقوم بحماية الفقرات القطنية بتقليل الضغط الناتج 

عن القوى الجانبية والسحب والقص.
* المتالكه الجبائر الصلبة التي تحد من زاوية حركة 
الفق��رات فهو يقي من الديس��ك والتهاب وتخريب 

المفصل.

سلبيات عدم االستخدام:  
* تطور التهاب وتخريب الفقرات القطنية.

* تطور الديسك.
* انزالق الفقرات.

XXXLXXLXLLMSSize

قياس الخاصرة52-5848-5042-4638-4034-3628-32

HARD ELASTIC LUMBO SACRAL BELT
(with hard bar)اللون: ابيض- كريم 



w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

Code:210351

(L.S.O(  حزام الخاصرة الطبي الصلب

االستخدام: 
* عن طريق جمع أحش��اء البطن فإنه يقي من القوى 

الساحبة للبطن على الفقرات.
* بالضغط على أحشاء المعدة فإنه يقوم بنقل الضغط 
فقط إلى األحشاء الداخلية ويقلل من الضغط المطبق 

على الفقرات.
* يقوم بحماية الفقرات القطنية بتقليل الضغط الناتج 

عن القوى الجانبية والسحب والقص.
* المتالكه الجبائر الصلبة التي تحد من زاوية حركة 
الفقرات فه��و يقي من الدس��يك والتهاب وتخريب 

المفصل.

سلبيات عدم االستخدام: 
* تطور التهاب وتخريب الفقرات القطنية.

* تطور الديسك.
* انزالق الفقرات.

هذا المشد و بإرتقاع 27 سانتي متر يساعد على عالج 
األوجاع الش��ديدة ألس��فل الظهر, و تشنج العضالت 
القطنية ويس��اعد للحف��اظ على العم��ود الفقري من 
الضربات. كما يوصى باستعماله بعد علمية الديسك .

له��ذا المنتج أرب��ع جبائر من مادة البل��ي آميد والتي 
اس��تعملت هنا بدال من القطع المعدنية, والتي بدورها 

تتناسب مع انحناءات العمود الفقري.

XXXLXXLXLLMSSize

قياس الخاصرة52-5848-5042-4638-4034-3628-32

43-42
HARD ELASTIC LUMBO SACRAL BELT (long)

Ne
w

 اللون: ابيض- كريم



w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

Code:210331

XXXLXXLXLLMSSize

قياس الخاصرة52-5848-5042-4638-4034-3628-32

الحزام الطبي الناعم

يقوم هذا المنتج بالحد من حركة زوايا الخاصرة وابقائه دافئا 
وهذا ما يؤدي إلى عالج اآلم الظهر الخفيفة والشد العضلي 
التواءات أربطة الخاصرة )اسفل الظهر(.  وأيضا يقوم بعالج 
ومن جهة أخرى يقوم بتأمين ضغط متوازن على ناحية البطن 
إلى جهة الظهر والذي يوجد تعادل في مركز ثقل االنسان 
ويقوم بتقليل الحركات الناتجة عن عمليات السحب والقطع  
هذا  في  المستخدمة  بروبلبن  البلي  جبيرة  صنعت  الجانبي. 
المنتج لتتالئم مع حركات العمود الفقري باإلضافة لنعومته 

وخفة وزنه.

االستخدام:
* عالج اآلم الخاصرة الخفيفة

* الوقاية من اإلصابة بالديسك وااللتهاب 
* تخفيف الضغط التي توثر على الفقرات   

سلبيات عدم االستخدام:  
* تطور التهاب فقرات الخاصرة تطور الديسك 

 
  

SOFT ELASTIC LUMBO SACRAL BELT اللون: كريم 



w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

Code:210481

XXLXLLMSSize

قياس الخاصرة50-5246-4842-4438-4034-36

حزام الخاصرة للعمل ،  للتصدير

صنع هذا المنتج من نس��يج يس��مح ويؤمن حركة 
اله��واء بي��ن العضو المغل��ق والمحي��ط الخارجي 
ويمن��ع م��ن عرق الجل��د وكذلك يس��مح بعبور 
الهواء إلى الناحية التي يقوم باستخدامها . استخدم 
ف��ي هذا المنتج من الجبائر الناعمة المرنة من نوع 
البالستيك الهندسي من أجل تأمين استحكام أكبر 

لناحية الفقرات السفلية في النشاطات المجهدة.

االستخدام: 
* عن��د القيام بنش��اط رياضي أو أعم��ال تحتاج إلى 

الضغط بشكل زائد عن الحد عل منطقة الخاصرة

سلبيات عدم االستخدام:  
* الضغط الزائد عن الحد على فقرات أسفل العمود 
الفق��ري من أج��ل النش��اطات المجه��دة و ظهور 

األضرار الجدية لهذه المنطقة 

WORK LUMBO SACRAL EXPORT 45-44

Ne
w

 اللون: كريم



w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

Code:310020

رباط الفتق

اإلربية  الناحية  في  الجراحة  بعد  المنتج  هذا  يستخدم 
للتعديل  قابلة  احزمة  الجهاز  هذا  لدا  حمايتها.  بهدف 
والذي ينظم قياسه بمساعدة حلقات وكالبات موجودة 
في اماكن مناسبة لذلك. يقوم بنقل الضغط إلى أماكن 

معينة بهدف تخفيف الضغط المطبق على منطقة الفتق.

االستخدام:
* للوقاية من تطور الفتق اإلربي. 

   
سلبيات عدم االستخدام: 

* الضغط الزائد على الفتق يعمل على رجوع اللمرض.   

FreeSize

HERNIA TRUSS
 اللون: كريم



w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

Code:210311

مشد البطن المطاطي ذو الجسر مع داعم مطاطي إضافي

استخدام هذا المحصول بعد عمليات شفط الدهون 
والقيصرية يساعد في الوقاية من التورم وإرجاع 
الضغط  من  يزيد  الرباط  للجلد.  الطبيعي  الشكل 
المطبق على المنطقة الوسطى فيقوم بالضغط على 
فإن  آخرى  جهة  ومن  والخاصرة.  البطن  دهون 
الفقري  العمود  أطراف  على  الموجودة  الجسور 
للجهاز تمنع من انزالق وتجمع الجهاز اثناء مدة 

استخدامه.

االستخدام: 
* بعد عملية الوالدة الطبيعية.

* بعد الجراحات البطنية. والقطنية و القيصرية.
* الوقاية من الشد العضلي و التوءات األربطة القطنية.

* عالج اآلالم القطنية الخفيفة. 

سلبيات عدم االستخدام: 
* ورم وسقوط البطن بعد العمليات الجراحية.

* تشنج العضالت القطنية.
* الشد العضلي و التواء األربطة.

XXXLXXLXLLMSSize

قياس الخاصرة50-5246-4842-4438-4028-3622-26

ADJUSTABLE ELASTIC ABDOMIANL SUPPORT
 (WITH SOFT BAR) 47-46

 اللون: ابيض- كريم



w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

Code:210341

مشد البطن المطاطي المشبك

يق��وم هذا المنتج بالضغط على ده��ون البطن والخاصرة 
ويؤمن ضغط مالئم على المنطقة الوس��طى من الجسم. 
يمنع استخدام هذا الجهاز التورم بعد العمليات الجراحية 
مثل ش��فط الدهون والقيصرية كما يسرع إعادة الشكل 
الطبيعي للجل��د. ويمنع من وصول الب��رد وأالم المعدة 

ويمنع من هبوط عضالت البطن. 

االستخدام: 
* بعد عملية الوالدة الطبيعية.

* بعد الجراحات البطنية. والقطنية و القيصرية.
* الوقاية من الشد العضلي و التواءات األربطة القطنية.  

سلبيات عدم االستخدام:  
* ورم وسقوط البطن بعد العمليات الجراحية.

* تشنج العضالت القطنية.
* التواء األربطة القطنية. 

XXXLXXLXLLMSSize

قياس الخاصرة50-5246-4842-4438-4028-3622-26

ELASTIC ABDOMINAL SUPPORT اللون: ابيض- كريم 



w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

Code:210371

مشد البطن المطاطي القابل للتعديل

اس��تخدام هذا المنتج بع��د العمليات الجراحية 
مثل ش��فط الده��ون والقيصرية يس��اعد في 
الوقاية من التورمات وإعادة  الشكل الطبيعي 
للجلد بس��رعة . يقوم المش��د بزيادة  الضغط 
المطبق على المنطقة الوس��طى فيقوم بالضغط 

على دهون البطن و األطراف. 

االستخدام: 
* بعد عملية الوالدة الطبيعية.

* بعد الجراحات البطنية. والقطنية و القيصرية.
* الوقاية من الشد العضلي و التوءات األربطة القطنية.

* عالج اآلالم القطنية الخفيفة.

سلبيات عدم االستخدام:  
* تورم و ترهالت البطن بعد العمليات الجراحية.

* تشنج العضالت القطنية.
* الشد العضلي و التواء األربطة.  

XXXLXXLXLLMSSize

قياس الخاصرة50-5246-4842-4438-4028-3622-26

49-48
ADJUSTABLE ELASTIC ABDOMIANL SUPPORT

 اللون: ابيض- كريم



w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

Code:210121

رباط البطن للتنحيف النئوبيني

يؤمن الرباط قوة محيطية مناسبة تؤدي إلى توضع البطن في 
الفقري.  العمود  المؤثر على  له ويقلل من الضغط  اقل حجم 
والرياضة إلى جانب حزام البطن يسرع في ذلك. ومن جهة 
أخرى فإن حرارة المنتج الناتجة عن مكان استخدامه تؤدي 

إلى العرق وحرق الدهون اإلضافية.

االستخدام: 
* وضع البطن في أقل حجم له.

* توليد العرق وتسريع عملية التنحيف.    

سلبيات عدم االستخدام: 
والقوى  البطن  في  الزائد  الوزن  عن  الناتجة  الخصر  اآلم   *

الناتجة عنه.

XXXLXXLXLLMSSize

قياس الخاصرة58-6652-5646-5040-4434-3828-32

NEOPRENE SAUNA BELT اللون: كريم 



w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

Code:210131

XXXLXXLXLLMSSize

قياس الخاصرة42-4638-4034-3630-3226-28...-48

مشد صوفي لتدفئة الكلية

من  صّنع  وقد  دافئة  الكلى  يبقي  المنتج  هذا 
خيوط الصوف المالئمة للبشرة

االستخدام: 
* يستخدم لمنع دخول البرد و زيادة اآلم الكلية                          

* لمنع من برودة األطراف 

سلبيات عدم االستخدام:  
* وصول البرودة الى الكلى واألطراف

WOOLEN ABDOMINAL SUPPORT 
51-50

WOOLEN ABDOMINAL SUPPORT 
(export)

 اللون: كريم



w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

Code:210391

مشد صوفي لتدفئة الكلية ) مخصص للتصدير)

XXXLXXLXLLMSSize

قياس الخاصرة42-4638-4034-3630-3226-28...-48

WOOLEN ABDOMINAL SUPPORT 
(export)

Ne
w

 اللون: كريم

من  صّنع  وقد  دافئة  الكلى  يبقي  المنتج  هذا 
خيوط الصوف المالئمة للبشرة

االستخدام: 
* يستخدم لمنع دخول البرد و زيادة اآلم الكلية                          

* لمنع من برودة األطراف 

سلبيات عدم االستخدام:  
* وصول البرودة الى الكلى واألطراف



w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

Code:210110

رباط البطن للحوامل

داخل  الجنين  حركات  من  المنتج  هذا  يسهل 
البطن ويسهل عملية التنفس. ويقلل من ضغط 
بسهولة.  ويغلق  يفتح  الخاصرة,  على  البطن 
البطن.  جلد  وتفسخ  العضلي  الشد  من  ويمنع 
يقوم بنقل الضغط من البطن إلى العمود الفقري 

فيقوم بايجاد تعادل.

االستخدام: 
* تامين للجنين أفضل وضعيه في الرحم.

* يمنع من ترهل وتطاول بطن األم.
* تقليل القوى المطبقة على فقرات األم.

سلبيات عدم االستخدام:  
* ايجاد آالم الظهر الناتجة عن الفتوق الدسكية.

* انزالق الفقرات القطنية لألم. 

FreeSize

MATERNITY CORSET
 اللون: كريم53-52
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CHEST SUPPORT
Code:210391

حامي وداعم القفص الصدري

يس��تخدم هذا المنتج بعد العملي��ات الجراحية 
مثل القل��ب المفتوح وصنع المنتج من المطاط 

الرفيع.

LSSize

استدارة القفص الصدري65-95....-95

االستخدام:
* بعد العمليات الجراحية للقفص الصدري   

سلبيات عدم االستخدام:  
* فت�ح م�كان الخياط�ة والت�ي ت�ؤدي عل�ى 
إلتهاب و تاخير إلتيئام الجلد في ناحية العملية 

الجراحية.  

cm

Ne
w



الذي يجب أن نعرفه عن الركبة:
الركب��ة هي عبارة عن مفصل وتمتلك باإلضافة لحركة الفتح واإلغالق لديها أيضًا حركات 
دورانية إلى الداخل والخارج. يش��ترك في تكوين مفصل الركبة والذي يعتبر اعقد مفاصل 

بدن اإلنسان عظام , وأربطة و غضاريف.
العظام األصلية للركبة تشمل عظم الفخذ , قصبة الساق و الرضفة.

إن األربطة تقوم بوصل العظام ببعضها وكل ركبة لديها اربع أربطة أصلية.
و أما األوتار فهي تقوم بوصل العضالت بالعظام.

يق��ال لغضروف الركبة منيس��ك )الغضروف المفصلي الهاللي( وال��ذي بدوره يتوضع بين 
عظمة قصبة الساق و الفخذ ويعمل على ثبات مفصل الركبة.

يطرأ على مفصل الركبة بسبب زيادة السن تغيرات عظمية ويصاب بارتروز مفصلي والذي 
ينشأ عن اصطكاك عظمتي الفخذ و قصبة الساق مع بعضهم البعض.

المرض الثاني المنتش��ر والذي يهدد هذا العضو ه��و إلتهاب الركبة والتي تترافق مع الوجع 
الشديد, ورم و بعض األوقات الحمى والقشعريرة والتي يحدث إثر دخول عامل معدي مثل 

الباكتيريا إلى الفضاء المفصلي .
المرض اآلخر الذي نش��اهدة عند األش��خاص الذين يركعون كثيرا واسمه إلتهاب الجوراب 

والذي يؤدي إلى إيجاد وجع و التهاب و احمرار الركبة.

م�ن أج�ل الوقاية م�ن آالم الركبة و األع�راض الناتجة عن�ه يجب مراعاة 
الوصايا التالية:

- البقاء نحيفًا ألنه ومع الحفاظ على وزن مناس��ب للجس��م فإن��ه يخف الضغط عن الركبة 
وبالتالي يقل خطر اإلصابة بإلتهاب المفاصل.

- عند التعب ال ينصح بإدامة الرياضة ألن الكثير من اإلصابات تحدث عندما يكون الرياضي 
متعب.

- عندما تقوم بالرياضة استخدم مشد الركبة.
- الرياضات المائية تعمل على تحسين اآلالم المزمنة للركبة ألن قوة الطفو تعمل على تقليل 

الوزن المطبق على الركبة.
- الضربات المتوالية حتى لو كانت ضعيفة فهي تسبب ضرر وتآكل المفصل.

- االمتناع عن الجلوس جاثيًا أو القرفصاء

                             

* و تذكروا دائما عند اإلصابة وظهور األوجاع المذكورة أعاله يجب مراجعة طبيب 
مختص و عالجها.

* يجب االنتباه إلى أنه عند اس��تخدام الكريم��ات الموضعية والتي تقوم على إيجاد 
حرارة و سخونة. فال يجب استخدام هذا المنتج وذلك بشكل قطعي.

Chapter 4

55-54

أجهزة دعم القدم            الفصل الرابع

من أجل المحافظة على الجهاز يجب رعاية المالحظات التالية:
الغسيل بماء بارد:

يجب غسل هذا المنتج بالماء البارد دائمًا و تجنبوا الضغط عليه عند تصفيته من الماء.
تجنب البرودة والحرارة الشديدتين:

يمكن استخدام هذا الجهاز في درجات حرارة أدناها -10 وأعالها +45.
تجنب الغبار واألتربة:

 ال تقوموا بتعريض الجهاز للغبار واألتربة و الحصى و الرمل أو أي مادة غير مناسبة.
تجنب مواد الغسيل:

 ال تستخدموا في تنظيف جهازكم من مواد الغسيل الصلبة أو الكحول.
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Code:310051

AGAFADBGBFBDSize

مغطى

جوارب الدوالي

الدوالي يعني عدم رجوع الدم توسط األوردة نتيجة لتخريب 
بوابات العش الحمامي. يمنع هذا المنتج من انسداد جريان 
الدم ولتخفيف التعب عن طريق تطبيق ضغط على عضالت 

القدم.

االستخدام: 
* يعمل على تحسن وتقليل ألم العروق المصابة بالدوالي.

* يستعمل ايضا بعد الجراحة وأثناء الحمل.
   

سلبيات عدم االستخدام:  
*  تطور الدوالي.   

VARICOSE STOCKING اللون: كريم 
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Code:310301

مشد الركبة مع مفصل مدرج

هذا المنت��ج و نظراً الحتوائه مفصاًل مدرجا يمكن 
التحكم ب��ه بزاوي��ة معينه فإن ه��ذا األمر يعطي 
للطبيب المعالج القدرة على تحديد زاوية الحركة 
الت��ي يحتاجه��ا مفص��ل الركبة للحرك��ة. إن هذا 
المفص��ل معدني ووزنه خفي��ف . ويمكن التحكم 
بالضغ��ط المطبق على مفصل الركبه عبر المش��د 

العلوي والسفلي للمنتج.

االستخدام: 
*من اجل عالج بعض أمراض الركبة أو بعد العمليات الجراحية ) حسب توصية الطبيب(

سلبيات عدم االستخدام:  
*الضغط الزائد عن الحد من اجل ثني المفصل بشكل اكبر من الحد المجاز يؤدي إلى تمزق أربطة حماية 

المفصل.

XXLXLLMSSize

39-4636-4333-4030-3727-34
أعل�ى  قي�اس 
وأسفل الركبة

KNEE SUPPORT 57-56
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 اللون: كريم
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Code:310140

مشد الركبة ايموباليزر )مثبت الركبة)

لدا هذا المش��د 6 جبائر من األلمنيوم ) 4 جبائر في الخلف 
وجبيرت��ان في الطرفين( والتي تمنع م��ن ثني الركبة. من 

ميزات هذا المنتج إمكانية تنظيمه وتغيير قياسه.

االستخدام: 
* من أج��ل المحافظة على القدم بعد إزال��ة الجبيرة أو بعد 

العمل الجراحي للركبة وذلك حسب توصيات الطبيب.
* الوقاية من تورم الركبة عند االنقباضات العضلية

   
سلبيات عدم االستخدام:  

* احتمال رجوع الضرر أو ظهور ضرر جديد لعدم استخدامه 
بعد إزالة الجبيرة أو بعد العمل الجراحي.  

FreeSize

KNEE SUPPORT

Ne
w

 اللون: كريم
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Code:310201

XLLMSSize

قياس الركبة41383532

رباط الركبة البسيط ذو الوسادة

الركبة  أطراف  الضغط  من  المنتج  هذا  يقلل 
وينظم الضغوط القاطعة والشادة على مستوى 
بالمشي  للقيام  الالزمة  القوة  ويؤمن  الركبة. 
وتحمل الوزن علة الركب الضعيفة والحساسة. 
الوسادة المحشوة في اسفل الرضفة يتناسب مع 
االشخاص الذين يعانون من ضغط زائد على 
المنطقة التحتية للركبة كالعبي كرة القدم. كما 
يعطي ممانعة ووقفة مناسبة للركبة ويمنع تغيير 
شكله. وعن طريق الحفاظ على درجة حرارة 

الركبة يساعد بعالجه.

االستخدام: 
* عالج شد وجراحات الركبة.
* منع تضرر وإصابة الرياضيين.

سلبيات عدم االستخدام: 
* ايجاد وتطور التهاب المفصل.

* تآكل غضروف الرضفة.
* ايجاد مرض هاوس ميكر.

 

59-58KNEE SUPPORT BY HAVING PADاللون: ابيض 
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Code:310171

مشد الركبة النئوبيني نموذج أمريكي

XLLMSSize

قياس الركبة41383532

KNEE SUPPORT(American design)اللون: كريم 

االستخدام: 
* عالج شد وجراحات الركبة.

* منع تضرر وإصابة الرياضيين.

سلبيات عدم االستخدام: 
* ايجاد وتطور التهاب المفصل.

* تآكل غضروف الرضفة.
* ايجاد مرض هاوس ميكر. 

الركبة  أطراف  الضغط  من  المنتج  هذا  يقلل 
وينظم الضغوط القاطعة والشادة على مستوى 
بالمشي  للقيام  الالزمة  القوة  ويؤمن  الركبة. 
وتحمل الوزن علة الركب الضعيفة والحساسة. 
وعن طريق الحفاظ على درجة حرارة الركبة 

يساعد بعالجه.
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XXLXLLMSSize

39-4636-4333-4030-3727-34
أعل�ى  قي�اس 
وأسفل الركبة

ADJUSTABLE KNEE SUPPORT 
(OPEN PATELLA)

 
ADJUSTABLE KNEE SUPPORT 

(CLOSE PATELLA)

Code:310271

مشد الركبة القابل للتعديل إسفنجي مغلق الرضفة

األشخاص المصابين بأضرار في المفصل الفخذي 
الرضفي ال يجب عليهم استخدام هذا المنتج.

يمتلك هذا المنتج شكل تشريحي للركبة للوقوف 
والقيام باألنشطة المختلفة. يبقي على درجة حرارة 
الركبة بما يس��اعد في ش��فاءه. ويزيد من جريان 

الدورة الدموية. 

   
سلبيات عدم االستخدام:  

* ايجاد وتطور التهاب المفصل.
* افراغ المفصل. 

االستخدام: 
أو  الركبة  بإرتخاء  المصابين  االفراد  تحسن   *

االكسيتي.
* الوقاية من الضربات الرياضية.

* الوقاية من األضرار الخفيفة لألربطة.
* الوقاية من أضرار مفصل الركبة.

61-60
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 اللون: ابيض- كريم
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Code:310191

XXLXLLMSSize

39-4636-4333-4030-3727-34
أعل�ى  قي�اس 
وأسفل الركبة

مشد الركبة القابل للتعديل مع فتحة للرضفة )إسفنجي)

يقوم المحصول بحماية الركبة وسخونتها. يمتلك بنية 
تشريحية للركبة للقيام بأي نشاط. والضغط المؤثر عليها 

يمكن تنظيمه.

االستخدام:
* الوقاية من الضربات الرياضية.

* الوقاية من األضرار الخفيفة لألربطة.
* الوقاية من أضرار مفصل الركبة.
سلبيات عدم االستخدام:  

* إيجاد وتطور التهاب المفصل.
* إيجاد ضغط على الركبة وتآكل الرضفة.

ADJUSTABLE KNEE SUPPORT 
(OPEN PATELLA)

Ne
w

 اللون: كريم
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Code:310131

XXLXLLMSSize

قياس الركبة4441383532

مشد الركبة النيئوبريني المزود بمطاطة دعم رباطي

والكافي  والمرن  العالي  وبضغطة  المنتج  هذا 
الجسم  ضغط  من  يخفف  الركبة  محيط  على 
على  للحزام  الفتحة  إن  الركبة.  على  المطبق 
منم  يقلل  حوله  من  والوسادة  الرضفة  عظم 
الضغط على هذه العظمة ويؤمن له حماية كبيرة 
التأثير. وبواسطة األحزمة الموجودة لدا المنتج 

يمكن التحكم بالضغط الوارد على المفصل.

االستخدام: 
* إن الزنبركات األربعة الموجودة في المنتج تحمي 
عظم الرضفة وما حوله ويخفف من الوزن الضاغط 

عليه.
المفصل  التهاب  بمرض  المصابين  لالشخاص   *

الفخذي الرضفي. 

سلبيات عدم االستخدام:  
* حدوث وتطور التهاب المفصل.

* ازدياد انحراف الركبة.
* تمزق الغضروف المفصلي وانفصاله.

* عدم القدرة على تحريك الكوع عند تمزق 
األربطة  

FOUR SPIRAL NEOPRENE KNEE SUPPORT
63-62

 اللون: كريم
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Code:311161

XLLMSSize

قياس الركبة41383532

مشد الركبة بالمبو

وينظم  الركبة  أطراف  الضغط  من  المنتج  هذا  يقلل 
الضغوط القاطعة والشادة على مستوى الركبة. ويؤمن 
القوة الالزمة للقيام بالمشي وتحمل الوزن علة الركب 
من  تمنع  خارجية  وسادة  وجود  والحساسة.  الضعيفة 
على  الحفاظ  طريق  وعن  الخارج.  إلى  الرضفة  انزياح 

درجة حرارة الركبة يساعد بعالجه.

االستخدام: 
* منع الخلع المكررة للرضفة أثناء الحركات الثقيلة. 

 سلبيات عدم االستخدام:  
* الخلع المكرر للمفصل الفخذي الرضفي.

* ايجاد االلتهاب المفصلي.  

PALUMBO KNEE SUPPORT اللون: كريم 
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Code:310150

مشد الركبة القابل للتعديل مع فتحة للرضفة

الركبة  أطراف  الضغط  من  المنتج  هذا  يقلل 
وينظم الضغوط القاطعة والشادة على مستوى 
بالمشي  للقيام  الالزمة  القوة  ويؤمن  الركبة. 
وتحمل الوزن علة الركب الضعيفة والحساسة.
كما يعطي ممانعة ووقفة مناسبة للركبة ويمنع 
درجة  على  الحفاظ  طريق  تغيير شكله. وعن 
حرارة الركبة يساعد بعالجه. كما أن األحزمة 
الموجودة على أطرافة صممت للتحكم بحجمه 

ليناسب مختلف األحجام.

االستخدام: 
* عالج شد وجراحات الركبة.

* عالج التهاب المفاصل الفخذي الرضفي.
* منع تضرر وإصابة الرياضيين.

 

سلبيات عدم االستخدام:  
* ايجاد وتطور التهاب المفصل.

* تآكل غضروف الرضفة.
 

FreeSize

65-64
ADJUSTABLE NEOPRENE KNEE SUPPORT 

(OPEN PATELLA)

 
ADJUSTABLE NEOPRENE KNEE SUPPORT 

(CLOSE PATELLA)
 اللون: كريم
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Code:310141

XLLM SSize

قياس الركبة42393633

مشد الركبة القابل للتعديل رضفة مغلقة نئوبيني

الفخذي  المفصل  في  بأضرار  المصابين  األشخاص 
الرضفي ال يجب عليهم استخدام هذا المنتج.

للوقوف  للركبة  تشريحي  شكل  المنتج  هذا  يمتلك 
والقيام باألنشطة المختلفة. يبقي على درجة حرارة الركبة 
بما يساعد في شفاءه. ويزيد من جريان الدورة الدموية.

االستخدام: 
* تحسن االفراد المصابين بإرتخاء الركبة أو االكسيتي.

* الوقاية من الضربات الرياضية.
* الوقاية من األضرار الخفيفة لألربطة.
* الوقاية من أضرار مفصل الركبة.     

سلبيات عدم االستخدام:  
* ايجاد وتطور التهاب المفصل.

* افراغ المفصل.

 
ADJUSTABLE NEOPRENE KNEE SUPPORT 

(CLOSE PATELLA)
 اللون: كريم
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Code:310260

مشد الركبة القابل للتعديل والحاوي ذو الزنبرك  النئوبيني

يقلل هذا المنتج من الضغط أطراف الركبة وينظم 
الق��وى الزائ��دة القاطعة والش��ادة على مس��توى 
الركب��ة. ويؤم��ن الق��وة الالزمة للقيام بالمش��ي 
وتحمل الوزن على الركب الضعيفة والحساس��ة. 
. كما يعطي ممانعة ووقفة مناس��بة للركبة ويمنع 
تغيير ش��كله. وع��ن طريق الحف��اظ على درجة 
حرارة الركبة يس��اعد بعالجه. كم��ا أن األحزمة 
الموج��ودة على أطرافة صمم��ت للتحكم بحجمه 
ليناس��ب مختلف األحجام.  إن الزنبركات الطرفية 
تعمل على زيادة االس��تحكام في الضغط المطبق 

أثناء الرياضة

االستخدام: 
* عالج شد وإصابات الركبة.

* عالج التهاب المفصل الفخذي الرضفي
* الوقاية من تضرر وإصابة الرياضيين

 

 

سلبيات عدم االستخدام:  
* ايجاد وتطور التهاب المفصل

* اصطكاك و تآكل غضروف الرضفة
 

FreeSize

67-66

 
ADJUSTABLE NEOPRENE KNEE SUPPORT 

(WITH BAR)

Ne
w

 اللون: كريم



w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

Code:310240

مشد ساق القدم الصوفي )مخصص للتصدير)

آالم  الرياضية,  اإلصابات  من  للوقاية  المنتج  يستخدم 
الركبة. االصابة الخفيفة لألربطة, وآالم عضالت الركبة 
والساق. يدعم الساق و الركبة ويبقيهما ساخنين نتيجة 

زيادة في جريان الدورة الدموية.

االستخدام: 
* يغطي الركبة وعضالت الس��اق ويقوم بحمايتها ويقيها من 

اإلصابات . 
    

سلبيات عدم االستخدام:  
 * التهاب المفصل.

 * تمزق ألياف عضالت الساق.  

WOOLEN KNEE & SHIN SUPPORT
(export) 

FreeSize

Ne
w

 اللون: كريم
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Code:310091

XLLMSSize

األسفل 39-4935-4531-4127-37 قياس 
الركبة

وسادة رضفة الركبة

يقلل هذا المنتج من الضغط المؤثر على الرضفة. 
القدم.  خلف  عن  ينزل  ال  بحيث  بطريقة  صمم 
من  كان  واذا  جدا.  مفيد  االصابه  بعد  استخدامه 
فإن  نشاط  باي  القيام  عند  االصابة  المحتمل 

استعماله مفيد أيضا.

االستخدام: 
 * عند الرياضات الثقيلة والكثيرة الحركة.

 * من أجل الوقاية المحتملة للرضفة و الركبة.

NEOPRENE PATELLA STRAP 69-68
 اللون: كريم



الذي يجب أن نعرفه عن كاحل القدم:
يتكون كاحل قدم اإلنس��ان من س��بع عظمات والتي يش��كل الكعب أكبرها. إن باطن القم 
يتكون من خمس عظمات. عظمات الكاحل ما عدا الكعب وعظمات باطن القدم تشكل قوسًا 
وال تتكئ على األرض. كل إصبع من أصابع القدم يتكون من ثالث سالميات ما عدا إبهام 
القدم الذي يتكون من سالميتين. إن عظام أصابع القدم اصغر من عظام أصابع اليد كما أن 
مق��دار حركتها قليل. تقوم األوتار بالحفاظ على كاحل القدم وعن طريق هذه األوتار تثبت 
عظام الكاحل المتشكل من عظام كثيرة ولكنها صغيرة الحجم. عند إصابة هذه األوتار بضرر 

فإنها تصبح رخوة وضعيفة مما يؤدي إلى تقليل استحكام عظام القدم أيضًا.

اإلصابات الشائعة لكاحل القدم: 
إن كاحل القدم وبنسبة 61\21 من إحصائيات إصابات الرياضيين يتصدر ميزان أكبر عدد 

من اإلصابات.
إلتواء كاحل القدم هو واحد من أكثر أنواع اإلصابات انتش��ارا بين الرياضيين بخصوص لدا 
الرياضات التي يتطلب المش��اركون بها من القفز إلى األعلى و األسفل أو الهبوط على قدم 

واحدة.
إن س��بب إصابة الس��طح الخارجي للكاحل بش��كل اكبر من الس��طح الداخلي يعود إلى أن 
ارتفاع الس��طح الداخلي بشكل أعلى بالنس��بة للسطح الخارجي من جهة و إن أربطة الجهة 

الداخلية لكاحل القدم أكثر سخانه واستحكاما من الجهة الخارجية من جهة أخرى.

عند حدوث إلتواء في كاحل القدم يجب مراعاة التوصيات التالية:

- السعي جاهداً لعدم استخدام القدم المصابة بشكل يزيد عن الحد وعدم وضع وزن الجسم 
على كاحل القدم وعند الحاجة يرجى استخدام عصى تحت اإلبط.

- إن وضع مقدار من الثلج على القدم المصابة يمكن أن يساعد في تخفيف األلم و التورم.
- رفع القدم المصابة قلياًل أعلى من الجس��م وعن طريق هذا العمل نقي من انتقال اإلصابة 

إلى النسج المجاورة لكاحل القدم.
- استخدام مشد للكاحل بخصوص التي تقوم بإيجاد محدودية في حركة الكاحل.

                             

* و تذكروا دائما عند اإلصابة وظهور األوجاع المذكورة اعاله يجب مراجعة طبيب 
مختص و عالجها.

*يج��ب االنتباه إلى أنه عند اس��تخدام الكريمات الموضعي��ة والتي تقوم على إيجاد 
حرارة و سخونة. فال يجب استخدام هذا المنتج وذلك بشكل قطعي.

من أجل المحافظة على الجهاز يجب رعاية المالحظات التالية:
الغسيل بماء بارد:

يجب غسل هذا المنتج بالماء البارد دائمًا و تجنبوا الضغط عليه عند تصفيته من الماء.
تجنب البرودة والحرارة الشديدتين:

يمكن استخدام هذا الجهاز في درجات حرارة أدناها -10 وأعالها +45.
تجنب الغبار واألتربة:

 ال تقوموا بتعريض الجهاز للغبار واألتربة و الحصى و الرمل أو أي مادة غير مناسبة.
تجنب مواد الغسيل:

 ال تستخدموا في تنظيف جهازكم من مواد الغسيل الصلبة أو الكحول.
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Code:310161

XLLMSSize

13121110cm
كل مي��ل المعصم 

لكعب

رباط الكاحل ذو الزنبرك والمفتوح من األمام

يقوم المنتج المشار إلية بالضغط على الكاحل 
لحمايته والحفاظ عليه. يستخدم من أجل إزالة 
تعب الكاحل, إن راحة القدم حرة والزنبركات 
بالمحافظة  يقوم  وبالتالي  مرنة  فيه  الموجودة 

على القدم وال يمنع من حركتها.

االستخدام: 
 * دعم الكواحل الضعيفة.

* الوقاية من الشد واالصابة والصدمات الناتجة 
عن اتثناء الكاحل.

 

سلبيات عدم االستخدام: 
* التقليل من صالبة المفصل. * يصبح التواء الكاحل مزمنا وتكراريا.

OPEN TOE ANKLE SUPPORT 
(WITH SPRING)  اللون: كريم71-70
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Code:310061

XLLMSSize

13121110cm
المعصم  ميل  لكل 

لكعب

مشد الكاحل النيئوبريني المزود بمطاطة دعم رباطي

التحكم  طريق  وعن  الضعيفة  للكواحل  مناسب  المنتج  هذا 
بالحركات الجانبية فيقي من اإلصابات الموجهه له ويزيد من 
جريان الدم . يسكن اآلالم وقابل لالنعطاف بطور يتناسق مع 
القدم ويسهل عمل األربطة. يمكن التحكم بالضغط توسط 
مطاطة مكملة التعبئة لتأمين حماية كاملة للكاحل ومعصم 

القدم.

االستخدام: 
* العالج والوقاية من الشد واالصابات والصدمات الناتجة 

عن إلتواء أربطة الكاحل.
* مساعدة عمل أربطة الكاحل.     
سلبيات عدم االستخدام:  

* زيادة شدة إإللتوآت التكرارية للكاحل
* ضعف بنية الكاحل.

* اإلصابة بالتهاب المفصل 

SPLINT NEOPRENE ANKE SUPPORT 
(WITH LIGAMENT ELASTIC SUPPORT)اللون: كريم 
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Code:310101

 مشد الكاحل المفتوح من الخلف النئوبيني

وعن  الضعيفة  للكواحل  مناسب  المنتج  هذا 
من  فيقي  الجانبية  بالحركات  التحكم  طريق 
اإلصابات الموجهه له ويزيد من جريان الدم . 
يسكن اآلالم وقابل لالنعطاف بطور يتناسق مع 

القدم ويسهل عمل األربطة.

االستخدام: 
* العالج والوقاية من الشد واإلصابات والصدمات 

 الناتجة عن التواء أربطة الكاحل.
* مساعدة عمل أربطة الكاحل.

سلبيات عدم االستخدام: 
 

* زيادة شدة إلتوآت التكرارية للكاحل
* ضعف بنية الكاحل.

* اإلصابة بالتهاب المفصل

XLLMSSize

13121110cm
المعصم  ميل  لكل 

لكعب

73-72NEOPRENE ANKE SUPPORT  
(open back)

 اللون: كريم



w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

Code:310251

مشد الكاحل المرن المزود بمطاطة دعم رباطي

XLLMSSize

13121110cm
المعصم  ميل  لكل 

لكعب

ELASTIC ANKE SUPPORT 
(WITH LIGAMENT ELASTIC SUPPORT)

Ne
w

 اللون: ابيض-أسود- كريم

التحكم  طريق  وعن  الضعيفة  للكواحل  مناسب  المنتج  هذا 
بالحركات الجانبية فيقي من اإلصابات الموجهه له ويزيد من 
جريان الدم . يسكن اآلالم وقابل لالنعطاف بطور يتناسق مع 
القدم ويسهل عمل األربطة. يمكن التحكم بالضغط توسط 
مطاطة مكملة التعبئة لتأمين حماية كاملة للكاحل ومعصم 

القدم.

االستخدام: 
* العالج والوقاية من الشد واالصابات والصدمات الناتجة 

عن إلتواء أربطة الكاحل.
* مساعدة عمل أربطة الكاحل.     
سلبيات عدم االستخدام:  

* زيادة شدة إإللتوآت التكرارية للكاحل
* ضعف بنية الكاحل.

* اإلصابة بالتهاب المفصل 
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Code:340300

مشد إصبع اإلبهام األفحج )انحراف إصبع إبهام القدم ) الناعم

يس��تخدم من أجل الوقاية من انحراف إصبع 
إبهام القدم ولالس��تفادة من م��واد ناعمة في 
صناعت��ه فيمكن اس��تخدامه ف��ي كل أوقات 

اليوم.

االستخدام: 
* عند إصابة القدم بانحراف اإلصبع الكبير

سلبيات عدم االستخدام:  
* يصبح االنح��راف مزمنًا أكثر مما يؤدي 
إلى الضغط على أخمص الخدم عند المشي

FreeSize

SOFT HALLUX  VALGUS
75-74

Ne
w
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Code:341291

LSSize

 مش�د إصبع اإلبهام األفح�ج )انحراف إصبع إبه�ام القدم )
الصلب

يس��تخدم من أجل الوقاية من انحراف إصبع 
إبهام القدم و بش��كل اكبر يقي من االنحراف 
عند استخدامه لياًل أو عند االستراحة وبدون 

الحاجة للمشي.

االستخدام:
* عند إصابة القدم بانحراف اإلصبع الكبير

 

سلبيات عدم االستخدام:  
* يصب��ح االنحراف مزمن��ًا أكثر مما ي��ؤدي إلى 

الضغط على أخمص الخدم عند المشي 

HARD HALLUX  VALGUS

Ne
w
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Code:340261

وسادة كعب القدم السلكونية

صن��ع هذا المنت��ج من الس��يلكون الصحي و 
تتوزع مساحته حسب الشكل التشريحي لعظم 
الكعب ويمكن اس��تخدامه مع أنواع األحذية 

المختلفة. إن هذا المنتج يمكن غسله.

االستخدام: 
* من اجل التخلص م��ن آلم ناحية الكعب الناتجة 
عن التوزيع غي��ر المتوازن للوزن على كعب القدم 
و للوقاية من انتقال الضربة المباشرة إلى الكعب و 
الركبة و الخاصرة أثناء القيام بالتمرينات الرياضية

 

سلبيات عدم االستخدام:  
* ضرر ناتج عن الح��وادث المفاجئة و الضربات 
المس��تقيمة إلى قس��مة الكعب و ظهور آالم في 

ناحية الركبة و الخاصرة.

XLLMSSize

 قياس باطن القدم 44-4641-4338-4035-37

SILICONE HEEL PAD
77-76
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SILICONE ELASTMAX INSOLES
Code:340281

XLLMSSize

 قياس باطن القدم 40-4436-4032-34...-44

أرضية الحذاء الطبي السيلكوني:

إن هدف هذا المنتج هو توزيع وزن اإلنس��ان بش��كل منظم 
على س��طح أرضية الق��دم من أجل تجن��ب أعمال الضغط 
الموضعي��ة وبدوره ف��إن المنتج يوجد س��طحًا ناعمًا داخل 
الح��ذاء , والذي ي��ؤدي إلى عدم نقل الضرب��ة أو الصدمة 
الناتجة عن المشي واألنشطة الرياضية وبالتالي الوقاية من 
أضرار العمود الفقري. أنتج هذا المنتج من السيلكون الطبي 

ومع مرور الزمن ال يفقد شكله وحالته األصلية.

االستخدام:
* آالم أقس��ام صدر الق��دم , الكع��ب, آالم الخاصرة العامة 

الناتجة عن النشاطات الرياضية 

سلبيات عدم االستخدام:  
* تعب القدم بشكل زائد عن الحد

الضغط المباش��ر عل��ى العمود الفقري و ظه��ور آالم الناحية 
القطنية.



w  w  w  .  a  d  o  r  c  o  .  c  o  m

Code:340271

بين األصابع السيلكوني

صنع هذا المنتج من الس��ليكون الطبي 
من أج��ل تصحيح انحراف إصبع القدم 

الكبير.

 
   

سلبيات عدم االستخدام:  
* يصبح االنحراف مزمنًا أكثر من قبل بالنسبة إلصبع 

إبهام القدم.   

LMSSize

HALLUX STRAIGHTENERS

االستخدام: 
* تصحيح انحراف إصبع القدم الكبير

79-78



Commits your peace & health

مشد الركبة ذو الزنبرك بقاس حر

مشد الكاحل المطاطي

 حذاء الجبيرة

مشد المعصم المنشفه

أرضية جلدية


