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استراتژی:

کسب تندیس رعایت حقوق مصرف کننده در سال 1394

Strategy

شرکت آدور با هدف تولید و توزیع لوازم پزشکی ،ارتوپدی و ورزشی فعالیت خود را در سال 1386
به صورت رسمی آغاز نمود.
مدیران این مجموعه پس از سالها فعالیت و تحقیق در زمینه تولید لوازم ارتوپدی و کمک درمانی
بر آن ش��دند تا در جهت ارتقاء کیفیت محصوالت تولید داخل و بی نیازی از واردات این کاالها
واحد تولیدی تاسیس نموده و بهترین کاال را با بهترین شرایط به دست مصرف کننده برسانند.

آنچه هدف مجموعه ماست :

استفاده از واحد کنترل کیفیت برای ارتقاء سطح کیفی محصوالت.
ارائه محصوالت با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت جهت استفاده برای تمامی اقشار جامعه.
بی نیازی از حضور و عرضه محصوالت خارجی و وارداتی در کشور.
ایجاد زمینه مناس��ب برای دانش پژوهان این رشته جهت بهره برداری بهینه از سایت اینترنتی و
کسب اطالعات الزم در خصوص این رشته.
ایجاد بازار جهانی و حضور کاالهای ایرانی در س��طح بین المللی با رعایت آخرین اس��تانداردهای
جهانی.
در نهای��ت همه این تالش ها جلب رضایت تک ت��ک مصرف کنندگان و بوجود آوردن فرهنگ
صحیح استفاده از این محصوالت و جلوگیری از بروز صدمات جبران ناپذیر.

Management Message

پیام مدیریت:

محصول سالم از سازمان سالم بوجود می آید
با س�لام و احترام به همه کس��انیکه نگاهی توام با احترام به عرصه فعالیت و رونق تولید و بهره وری از تولیدات وطنی دارند
و همچنین همه همکاران و دوس��تان و ش��ما خواننده عزیز که وقت گرانمایه خود را به جهت دیدن ما و ش��نیدن آنچه به آن
معتقدیم هزینه کرده اید .
اول سخن با کسانی است که منت نهاده و محصوالت ما را به عنوان یاری مناسب جهت نیل به سالمتی و تقویت فیزیکی و
حرکتی خود انتخاب می کنند  .تشکر من و گروه همکاران در بخشهای تولید و فروش و مدیریت را پذیرا باشید .
به ش��ما اطمینان می دهم محصولی که اس��تفاده می کنید فراتر از نوع مواد و متریال  ،طراحی و س��ایر امتیازات فیزیکی با
عش��ق و عالقه و همدلی تهیه ش��ده تا اثری مثبت و ش��گرف در جهت بهبود ارتقاء س�لامت شما داشته باشد تا به این شعار
که سلامتی ش�ما تعهد ماست پایبند باش��د  .و با استعانت از سخن امیرالمومنین علی (ع) که می فرماید ":به جای
ازدیاد کارها به تداوم صحیح آنها بیندیش��ید" (نهج البالغه – حکمت  )270معروض می دارم با تمام تالش در جهت اصالح
و ارتق��اء محصوالت خود اصرار داش��ته و در این راه صمیمانه منتظر ارش��ادات ش��ما عزیزان  .چراکه به ق��ول آنتونی رابینز
"گام نخست پیروزی  ،آگاهی است" .
س��خن دوم با س��رورانی است که زحمت فروش و ارائه محصوالت را به مصرف کنندگان را به دوش دارند و ما این افتخار را
داریم که منتخب این عزیزان هستیم تا محصوالت  ADORرا به مصرف کنندگان بزرگوار پیشنهاد و ارائه دهند .
خالقیت و نوآوری راهگش��ای بهره وری اس��ت و در این راه یکی از موثرترین عناصر راهبردی  ،رهنمودها  ،پیش��نهادات و
انتقادات و راهکارهای شما سروران گرامی و همچنین انتقال فرمایشات مصرف کنندگان عزیز در جهت بهینه نمودن خدمات
و محصوالت به منظور اس��تفاده بهتر می باش��د .در اینجا الزم اس��ت سپاس و تش��کر ویژه خود را به جهت انتخاب و معرفی
محصوالت  ADORبار دیگر ابراز نمایم و خاضعانه از اطمینانی که به این مجموعه دارید قدردانی نمایم .
و آخر س��خن با یاران و همکاران و دوس��تان عزیز خود در مجموعه فراز گستر فرهام که همیشه مدیون زحمات و تالشها و
عش��ق ورزیهای آنان بوده  ،هس��تم و خواهم بود  .دوس��تان  ،این افتخار نصیب گروه ما شده تا بتوانیم محلی و مجالی برای
عرض ارادت خود به انسانها در جهت تامین و ارتقاء سالمت و شادابی آنها یافت کنیم .
پس چه نیکوست  ،همانگونه که تاکنون نیز بوده از این پس هم آنطور که امیرالمومنین می فرماید:
"اگر به انجام مسئولیتی گردن نهادید به آن وفا کنید" ( نهج البالغه – حکمت )327
عمل کنیم و همچنین با عنایت به خطبه211نهج البالغه که می فرماید :
"برای رسیدن به هدفها و مقامهای بلند  ،همت بلند داشته باشید"
تم��ام ت�لاش خود را با بهره گیری از آموزش��های الزم بکار بندیم تا افتخار کنیم که خ��ادم مخلوقات خداوندیم .و این چنین
تشکر خود را به حضرتش ارائه نماییم .
و بار دیگر برخود الزم می دانم که این نکته را به همکاران و دوستان خود عرضه دارم که " با هم بودن آغاز و با هم ماندن
پیش��رفت و با هم کار کردن موفقیت اس��ت"  ،موفقیت از آن کس��انی نیست که هرگز دچار ناکامی نمی شوند بلکه متعلق به
آنهایی اس��ت که هرگز از تجدید مبارزه بیم و هراس ندارند و بدانیم که رودها،آوازش��ان را از دست خواهند داد  ،اگر سنگها را
از پیش راهشان برداریم  .با سخت کوشی ،هوشمندانه تر ،کار کنیم چرا که کمیاب ترین وارزشمندترین منابع و سرمایه درهر
سازمان انسانهای کارآمد هستند .
من به تمام ش��ما عش��ق می ورزم و خواستار آنم که با عشق و انرژی و خالقیت و پشتکار راهی را که آغاز کرده ایم بواسطه
با هم بودن با موفقیت به پایان ببریم و یاری خداوند متعال را در این راه همواره طلب کنیم .

کسب استاندارد  CEاروپا

فصل اول

س�اپورتهای گردنی

آنچه باید از گردن بدانیم:

ب�رای جلوگیری از دردهای گردنی و عوارض ناش�ی از آن به توصیه
های زیر توجه فرمایید:

س��ر هر انسان حدود  4تا  5کیلوگرم وزن دارد.وظیفه تحمل این وزن نسبتا سنگین را مهره های
فوقانی س��تون فقرات و ماهیچه های اطراف آن بر عهده دارند.وقتی این وزن به طور عمودی بر
بدن اعمال شود وزن بین ماهیچه ها و مهره ها تقسیم میشود اما چنانچه در وضعیت خمیده قرار
بگیرد فشار وزن برروی گردن افزایش خواهد یافت.
گردن انس��ان ش��امل هفت مهره می باشد که بعد از کمر مس��تعد ترین مفاصل آرتروز،ساییدگی
و فتق دیس��ک می باش��ند.مهره های گردنی از آنجا که نخاع و رش��ته های عصبی فراوانی را در
برگرفته اند از مهره های کمری حس��اس ترند و آس��یبهای جدی این ناحیه می تواند باعث فلج
کامل دستها و پاها گردد.
بروز حالت بی حس��ی در انگش��تان دست و همینطور س��ردردهای متوالی توام با سرگیجه عالیم
وجود نارسایی در مهره های گردن است.

 گردن خود را هم در حالت ایس��تاده  ،نشس��ته و در هنگام راه رفتن صاف و عمود بر بدن نگهدارید.نباید هیچ زاویه ای بین گردن و بدن شما وجود داشته باشد.
 از ورزشهایی که در آنها به کررات مجبور به خم کردن گردن خود هستید دوری نمایید. هنگام استراحت از بالش کوتاه استفاده نمایید به طوریکه سر در امتداد بدن قرار گیرد. در هنگام رانندگی فاصله صندلی خود را طوری تنظیم نمایید که برای کنترل فرمان مجبور بهدراز کردن دستهایتان نباشید زیرا این عمل فشار زیادی به گردن شما وارد خواهد کرد.
 از حمل اجسام با دست در مسافتهای طوالنی اجتناب کنید. -استرس،عصبانیت و استعمال دخانیات عامل مهمی در بروز کلیه بیماریها می باشد.

برای حفاظت از اورتز خود به نکات زیر توجه نمایید:

* به خاطر داش��ته باش��ید که هنگام بروز دردهای باال حتما به پزشک متخصص مراجعه کرده و
تحت درمان قرار بگیرید.
* توجه داش��ته باش��ید که هنگام استفاده از پمادهایی که در محل ،ایجاد حرارت و گرما می کنند
به هیچ عنوان از این محصول استفاده ننمائید.

شستشو با آب سرد :
این محصول را همیشه با آب سرد شسته و از فشردن آن هنگام آبکشی خودداری نمایید.
دوری از سرما و گرمای فوق العاده :
این اورتز قابلیت استعمال در دمای حداقل  -10و حداکثر  +45درجه سانتیگراد را دارد.
دوری از گرد و غبار  :اورتز خود را در معرض گرد و غبار  ،شن و ماسه یا هر نوع ماده نامناسبی قرار ندهید.
دوری از مواد شوینده  :برای تمیز کردن وسیله خود از مواد شوینده سخت و الکل استفاده ننمایید.
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Chapter 1

w w w . a d o r c o . c o m
گردن بند طبی نرم
این محصول گردن را محکم نگه داشته و حرکات آنرا
محدود می کند ،در عین اینکه بس��یار سبک می باشد .
همچنین مانع خوردن و آشامیدن نمی شود.
م��واد اولیه آن با پوس��ت بدن س��ازگاری کامل دارد و
هیچگونه حساسیت پوستی ایجاد نمی کند .

موارد مصرف :
* هنگام ابتال به آرتروز خفیف مهره های گردن

مضرات عدم مصرف :
* پیشرفت آرتروز
* انتقال درد از گردن به دستها و اندام فوقانی

XL

L

M

S

48-54

41-47

34-40

27-33

Size

)(cmدور گردن

SOFT CERVICAL COLLAR

Code:110021
کرم  :رنگ
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گردن بند طبی سخت چانه دار
این محصول گ��ردن را در وضعیت خود ثابت
نگ��ه می دارد و برای مح��دود کردن حرکات
گ��ردن بکار می رود  .فش��ار زی��ادی بر روی
پایه گردن بوجود نمی آورد و جنس آن بسیار
سبک می باشد  .مانع خوردن و آشامیدن نمی
ش��ود  .مواد اولیه آن با پوست بدن سازگاری
کام��ل دارد و هیچگونه حساس��یت پوس��تی
ایجاد نمی کند در ضمن به راحتی باز و بس��ته
می شود.
موارد مصرف :
* شکستگی های مهره های گردنی
* آرتریت روماتونید
* لغزش مهره گردن
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مضرات عدم مصرف :
* درد در ناحیه گردن و پیشرفت آسیب دیدگی
* ایجاد انحراف مهره های گردنی

XL

L

M

S

42-46

37-41

32-36

27-31cm

Size

سایز گردن

HARD RIGID COLLAR

Code:110061
کرم  :رنگ
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گردن بند طبی سخت
این محصول گ��ردن را در وضعیت خود ثابت نگه می دارد
و ب��رای محدود کردن حرکات گردن بکار می رود  .فش��ار
زیادی بر روی پایه گردن بوجود نمی آورد و جنس آن بسیار
سبک می باش��د  .مانع خوردن و آشامیدن نمی شود  .مواد
اولیه آن با پوس��ت بدن س��ازگاری کام��ل دارد و هیچگونه
حساسیت پوس��تی ایجاد نمی کند در ضمن به راحتی باز و
بسته می شود.
موارد مصرف :
* هنگام ابتال به آرتروز شدید
* هنگام ابتال به سندروم ریشه اعصاب گردنی
* هنگام ابتال به آسیب بافت نرم گردن
* هنگام ابتال به فتق دیسک بین مهره های گردن
مضرات عدم مصرف :
* پیشرفت آرتروز
* ایجاد انحراف مهره های گردنی

XL

L

M

S

Size

42-46

37-41

32-36

27-31cm

سایز گردن

RIGID COLLAR

Code:110031
کرم  :رنگ
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گردن بند فیالدلفیا
ای��ن محصول بیش��ترین کنترل ح��رکات را در بین
گردنبندهای معمول دارا اس��ت و ح��دوداً  70درصد
حرکات کشش��ی  57 ،درصد از حرکات چرخش��ی را
 33درصد از حرکات خم ش��دن به طرفین را محدود
می کند  .از موادی تهیه ش��ده است که قابل شستشو
و تمی��ز کردن می باش��د  .مانع خوردن و آش��امیدن
نمی گردد  .جنس آن بسیار سبک و بوده و مواد اولیه
آن با پوس��ت بدن س��ازگاری کامل دارد و در نتیجه
هیچگونه حساسیت پوستی ایجاد نمی کند .

موارد مصرف :
* هنگام ابتال به ضایعات شدید گردنی
* هنگام ابتال به شکستگیهای پایدار
* هنگام ابتال به آرتروز شدید مهره های گردن
* هنگام ابتال به فتق دیسک شدید
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مضرات عدم مصرف :
* تش��دید درد و پیش��رفت آرت��روز و
پروالپس مهره ها
* آس��یب رس��یدن به اعصاب هنگام
شکستگی

XL

L

M

S

40-45

35-40

30-35

25-30

Size

سایز گردن

PHILADELPHIA CERVICAL COLLAR

Code:130041
سفید  :رنگ
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گردن بند فیالدلفیا (نای باز(
این محصول بیش��ترین کنترل حرکات را در بین
گردنبندهای معمول دارا است و حدوداً  70درصد
حرکات کشش��ی  57 ،درصد از حرکات چرخشی
را  33درص��د از حرکات خم ش��دن به طرفین را
محدود می کند  .از موادی تهیه ش��ده اس��ت که
قابل شستشو و تمیز کردن می باشد  .مانع خوردن
و آش��امیدن نمی گردد  .جنس آن بسیار سبک
و بوده و مواد اولیه آن با پوس��ت بدن س��ازگاری
کامل دارد و در نتیجه هیچگونه حساسیت پوستی
ایجاد نمی کند .

مضرات عدم مصرف :
* بروز آسیب های جدی و قطع شدن
نخاع به هنگام جابه جایی مصدوم
* آس��یب رس��یدن به اعصاب هنگام
شکستگی

موارد مصرف :
* هن��گام ابتال به ضایعات ش��دید گردنی در حوادث
و تصادفات
* هنگام ابتال به شکستگیهای پایدار

XL

L

M

S

40-45

35-40

30-35

25-30

Size

سایز گردن

PHILADELPHIA CERVICAL COLLAR

Code:130051
سفید  :رنگ

فصل دوم

س�اپورتهای دس�ت

آنچه باید از مچ دست خود بدانیم:

عالیم ابتال به بیماریهای مچ دست:

مچ دست هشت استخوان کوتاه دارد که در دو ردیف قرار دارند.
کف دست پنج استخوان نسبتا بلند دارد که از یک طرف با مچ مفصل می شود و از طرف دیگر
با انگشتان.هر انگشت دست سه بند دارد غیر از انگشت شست که دو بند دارد.
رش��د روز افزون سیس��تم های تولیدی و مدرن و همینطور اختصاصی شدن مشاغل باعث بوجود
آمدن مش��کالت بهداشتی متعددی شده است از جمله ابتال به انواع آسیبهای اسکلتی عضالنی .
شایعترین این بیماریها  CTSیا سندروم تونل کارپال مچ دست است.
تونل کارپال در مچ دس��ت س��اختاری تونل مانند اس��ت که توسط هش��ت عدد استخوان کارپال
محصور شده است و راه انتقال لیگمان کارپال از ساعد به دست می باشد.
تاندونهای نه گانه که نقش خم کردن انگش��تان را بر عهده دارند و همینطور عصب میانی از این
تونل عبور می کنند.
این عصب از س��ومین یا چهارمین مهره گردنی و نخستین مهره پشتی مشتق می شود و عصب
حس��ی س��طح کف دست و انگش��ت شست،انگشتان میانی ،انگش��ت میانه و قسمتی از انگشت
انگشتری است.
در نتیجه تحریک و التهاب تاندونی در مچ دس��ت این عصب تحت فش��ار قرار می گیرد و عمل
حس��ی حرکتی آن دچار اختالل می گردد.در نتیجه تحریک و التهاب تاندونی در مچ دس��ت این
عصب تحت فشار قرار می گیرد و عمل حسی حرکتی آن دچار اختالل می گردد.

 در مرحله اول عالیم ش��امل درد و بی حسی انگشت شست،اشاره و میانی است که این عالیممعموال شبها بروز می کند.
 بروز عالیم در زمان قرار دادن بازو در حالت ثابت دشواری در حرکت انگشتان کاهش حس المسه تحلیل رفتن عضالت کف دست در ناحیه شست هنگام پیشرفت بیماریعوامل موثر در بروز این بیماری:
 ابتال به بیماری هایی چون رماتیسم و ورم مفاصل ،اختالالت هورمونی مانند یائسگی ،تیروئیدو یا دیابت
 باز و بسته کردن مکرر تاندونهای مچ دست بدون استراحت ضربه شدید یا هر نوع جراحتی که باعث تورم مچ دست گردد باریک بودن مادرزادی عصب میانی مچ دستاسترس،عصبانیت و استعمال دخانیات عامل مهمی در بروز کلیه بیماری ها می باشد

برای حفاظت از اورتز خود به نکات زیر توجه نمایید:

* به خاطر داش��ته باش��ید که هنگام بروز دردهای باال حتما به پزشک متخصص مراجعه کرده و
تحت درمان قرار بگیرید.
* توجه داش��ته باشید که هنگام اس��تفاده از پمادهایی که در محل ایجاد حرارت و گرما می کنند
به هیچ عنوان از این محصول استفاده ننمائید.

شستشو با آب سرد :
این محصول را همیشه با آب سرد شسته و از فشردن آن هنگام آبکشی خودداری نمایید.
دوری از سرما و گرمای فوق العاده :
این اورتز قابلیت استعمال در دمای حداقل  -10و حداکثر  +45درجه سانتیگراد را دارد.
دوری از گرد و غبار  :اورتز خود را در معرض گرد و غبار  ،شن و ماسه یا هر نوع ماده نامناسبی قرار ندهید.
دوری از مواد شوینده  :برای تمیز کردن وسیله خود از مواد شوینده سخت و الکل استفاده ننمایید.

13-12

Chapter 2

w w w . a d o r c o . c o m
آویز دست شانه ای
این محصول برای محافظت از س��اعد و مچ تهیه ش��ده
اس��ت  .اگر مچ و یا ساعد شما دچار آسیب دیدگی ،ضرب
دیدگی  ،شکستن و رگ به رگ شدن شود این محصول به
بهبودی ش��ما کمک بسیار زیادی خواهد نمود  .در حقیقت
وزن اندام فوقانی را به گردن منتقل خواهد کرد و حرکات
دستتان را محدود می کند  .تنها نکته مورد توجه این است
که زاویه قرار دادن آرنج می بایس��ت حتم ًا زیر نظر پزشک
باشد .

موارد مصرف :
* مواقع��ی که نیاز به کنت��رل حرکت مچ تا آرنج و
همچنین انتقال وزن گچ به گردن می باشد .

مضرات عدم مصرف :
* اعم��ال فش��ار زی��اد به مفص��ل مچ و
استخوان ساعد و ایجاد درد شدید

XL

L

M

S

35-40

30-35

25-30

20-25

ARM SLING

Size

فاصله آرنج تا
 cmانگشتان

Code:230021

w w w . a d o r c o . c o m
آویزدست شانه ای با بازوبند الحاقی
ای��ن محصول برای محافظت از س��اعد و مچ
تهیه ش��ده اس��ت  .اگر مچ و یا ساعد شما دچار
آس��یب دیدگی ،ضرب دیدگی  ،شکستن و رگ
به رگ ش��دن شود این محصول به بهبودی شما
کمک بس��یار زی��ادی خواهد نم��ود  .در حقیقت
وزن ان��دام فوقانی را به گردن منتقل خواهد کرد
و حرکات دس��تتان را محدود م��ی کند  .بازوبند
اضافه ش��ده به دلیل کنت��رل حرکت اضافی بازو
و آرنج به جهت حمایت بیش��تر از موضع آسیب
دیده تعبیه ش��ده است .تنها نکته مورد توجه این
اس��ت که زاویه قرار دادن آرنج می بایست حتم ًا
زیر نظر پزشک باشد .
موارد مصرف :
* مواقع��ی که نیاز به کنترل حرکت مچ تا آرنج و
همچنین انتقال وزن گچ به گردن می باشد .
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مضرات عدم مصرف :
* اعم��ال فش��ار زی��اد به مفص��ل مچ و
استخوان ساعد و ایجاد درد شدید

XL

L

M

S

35-40

30-35

25-30

20-25

SLING & SWATHE

Size

فاصله آرنج تا
انگشتان

Code:230031

w w w . a d o r c o . c o m
آویزدست گردنی با بازوبند الحاقی
این محصول برای محافظت از س��اعد و مچ تهیه ش��ده
اس��ت  .اگر مچ و یا ساعد شما دچار آسیب دیدگی ،ضرب
دیدگی  ،شکستن و رگ به رگ شدن شود این محصول به
بهبودی ش��ما کمک بسیار زیادی خواهد نمود  .در حقیقت
وزن اندام فوقانی را به گردن منتقل خواهد کرد و حرکات
دس��تتان را محدود می کند  .بازوبند اضافه ش��ده به دلیل
کنترل حرکت اضافی بازو و آرنج به جهت حمایت بیشتر از
موضع آس��یب دیده تعبیه شده است .تنها نکته مورد توجه
این اس��ت که زاویه قرار دادن آرنج می بایس��ت حتم ًا زیر
نظر پزشک باشد .
موارد مصرف :
* مواقع��ی که نیاز به کنت��رل حرکت مچ تا آرنج و
همچنین انتقال وزن گچ به گردن می باشد .

XL

L

M

35-40

30-35

25-30

مضرات عدم مصرف :
* اعم��ال فش��ار زی��اد به مفص��ل مچ و
استخوان ساعد و ایجاد درد شدید

S
20-25 cm

SLING & SWATHE

Size

فاصله آرنج تا
انگشتان

Code:230411
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
آویز دست گردنی (طرح آمریکایی)
این محصول برای محافظت از س��اعد و مچ تهیه
ش��ده است  .اگر مچ و یا س��اعد شما دچار آسیب
دیدگ��ی ،ضرب دیدگی  ،شکس��تن و رگ به رگ
ش��دن ش��ود این محصول به بهبودی شما کمک
بس��یار زیادی خواهد نمود  .در حقیقت وزن اندام
فوقان��ی را به گردن منتق��ل خواهد کرد و حرکات
دستتان را محدود می کند  .استفاده از این محصول
به دلیل طراحی مناسب بسیار آسان می باشد.

موارد مصرف :
* مواقع��ی که نیاز به کنت��رل حرکت مچ تا آرنج و
همچنین انتقال وزن گچ به گردن می باشد .
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مضرات عدم مصرف :
* اعم��ال فش��ار زی��اد به مفص��ل مچ و
استخوان ساعد و ایجاد درد شدید

XL

L

M

S

95-105

85-95

75-85

65-75

ARM SLING

Size

طول بند

Code:230511
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
آویز دست گردنی
ای��ن محصول برای محافظت از س��اعد و مچ تهیه ش��ده
اس��ت  .اگر مچ و یا ساعد شما دچار آسیب دیدگی ،ضرب
دیدگی  ،شکس��تن و رگ به رگ شدن شود این محصول
به بهبودی ش��ما کمک بس��یار زیادی خواه��د نمود  .در
حقیقت وزن اندام فوقانی را به گردن منتقل خواهد کرد و
حرکات دس��تتان را محدود می کند  .تنها نکته مورد توجه
این اس��ت که زاویه قرار دادن آرنج می بایس��ت حتم ًا زیر
نظر پزشک باشد .
موارد مصرف :
* مواقع��ی ک��ه نی��از به کنت��رل حرکت آرنج می باش��د
( نظیر ضایعات مفصل آرنج)
مضرات عدم مصرف :
* اعمال فشار زیاد به مفصل شانه و آسیب اعصاب ناحیه
آگزیالری و یا تشدید ضایعات آرنج

XL

L

M

S

35-40

30-35

25-30

20-25

ARM SLING

Size

فاصل�ه آرنج
تا انگشتان

Code:210401
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
شست بند آتل دار
شس��ت در دس��ت عمده فعالیتها را برعهده دارد
ل��ذا از تحرک و اهمیت خاصی برخوردار اس��ت
و در مع��رض آس��یبهای گوناگ��ون می باش��د .
سبکی قابل توجه و استفاده از آتل فرم دار جهت
س��اپورت انگش��ت شست دس��ت از مزایای این
محصول است .

موارد مصرف :
* پیشگیری از عارضه کشیدگی تاندون شست
* درمان شکستگیهای خفیف
* حمای��ت و کنترل حرکت بیش از حد انگش��ت
شست
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مضرات عدم مصرف :
* ایجاد آرتروز در مفاصل انگشت
*خشکی مفاصل در اثر عدم تحرک ناشی از درد

XL

L

M

20-22

18-20

16-18

S

Size

 14-16 cmسایز مچ

SPLINT THUMB SUPPORT

Code:210211

کرم-مشکی  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
شست بند آتل دار بلند نئوپرنی
شست در دس��ت عمده فعالیتها را برعهده دارد لذا از
تحرک و اهمیت خاصی برخوردار است و در معرض
آس��یبهای گوناگون می باشد  .س��بکی قابل توجه و
استفاده از آتل فرم دار جهت ساپورت انگشت شست
دست از مزایای این محصول است .
طول آتل بر روی س��اعد باعث اس��تقرار صحیح آن
روی شست و در نتیجه تاثیر درمانی بیشتری را سبب
می شود.

مضرات عدم مصرف :
* ایجاد آرتروز در مفاصل انگشت شست
*خش��کی مفاصل در اثر عدم تحرک ناشی از
درد

موارد مصرف :
* پیشگیری از عارضه کشیدگی تاندون شست
* درمان شکستگیهای خفیف
* حمایت و کنترل حرکت بیش از حد انگشت شست

XL

L

M

S

Size

20-22

18-20

16-18

14-16

سایز مچ

)SPLINT THUMB SUPPORT(long

Code:210391
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
مچ شست بند آتل دار
از ای��ن محص��ول در شکس��تگی و دردهای ش��دید
مچ دس��ت استفاده می ش��ود  ،حرکات مچ دست را
محدود می کند  .دارای آتل س��خت آلومینومی است
که بهتری��ن زاویه را برای اس��تراحت آناتومیک مچ
دست فراهم می آورد از طرفی با فشاری که بر روی
تاندونهایی که از مچ رد می شوند وارد می کند باعث
بهب��ود عملک��رد آلفا و کاهش اعمال فش��ار بر روی
استخوام مچ می شود .
شست در دست عمده فعالیتها را برعهده دارد  ،لذا از
تحرک و اهمیت خاصی برخوردار است و در معرض
آس��یبهای گوناگون می باشد  ،س��بکی قابل توجه و
استفاده از آتل فرم دار جهت ساپورت انگشت شست
دست از مزایای آن است .

موارد مصرف :

مضرات عدم مصرف :

* درمان سندرم تونل کارپال ()CTS
* درمان و پیشگیری التهاب تاندونهای مچ
* پیشگیری از عارضه کشیدگی تاندون شست
* درمان شکستگیهای خفیف
* حمایت و کنترل حرکت بیش از حد انگشت شست
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* ایجاد آرتروز در مفاصل انگشت شست
* خشکی مفاصل در اثر عدم تحرک ناشی از درد

XXL

XL

L

M

S

Size

21

20

19

18

17

سایز مچ

)NEOPRENE THUMB WRIST SPLINT (with hard bar

Code:211221
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
مچ بند آتل دار با زاویه فانکشنال
از این محصول درشکس��تگی یا دردهای شدید مچ دست
اس��تفاده می شود ،حرکات مچ دس��ت را محدود می کند
 .دارای آتل س��خت آلومینیومی اس��ت که بهترین زاویه
را برای اس��تراحت آناتومیک مچ دس��ت فراهم می آورد،
از طرفی با فش��اری که ب��ر روی تاندونهایی که از مچ رد
می ش��ود وارد می کند باعث بهبود عملکرد آلفا و کاهش
اعمال فش��ار بر روی اس��تخوان مچ ش��ده و ضمن ًا بسیار
سبک است .
موارد مصرف :
* درمان سندرم تونل کارپال ()CTP
* درمان و پیشگیری التهاب تاندونهای مچ
* جلوگیری از کشیدگی تاندونها
مضرات عدم مصرف :
* تشدید درد و بی حسی و گزگز انگشتان

XXL

XL

L

M

S

Size

21

20

19

18

17

سایز مچ

NEOPRENE FUNCTIONAL WRIST SPLINT

Code:211201
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
مچ بند قابل تنظیم االستیک با استرپ
این محصول با فش��اری که بر روی تاندونهایی
که از مچ رد می شوند وارد می کند باعث بهبود
عملک��رد آلفا و کاه��ش اعمال فش��ار بر روی
اس��تخوان مچ می شود .اس��ترپ موجود در آن
سبب می شود بسته به نیاز مورد نظر محکم تر
و یا آزاد تر شود .

موارد مصرف :
* جلوگیری از التهاب تاندونها
* کاهش فشار اعمال شده بر استخوان مچ دست
* جلوگی��ری از آس��یب مچ افرادی که ورزش��های
سنگین مانند وزنه برداری انجام می دهند.

Free
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مضرات عدم مصرف :
* کشیدگی تاندونهای مچ دست
* التهاب تاندونها
* در رفتگی اس��تخوان های مچ به خصوص
استخوان لونیت

Size

)ELASTIC WRIST SUPPORT(with strap

Code:210200

کرم-مشکی  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
مچ بند قابل تنظیم نئوپرنی(انگشتی)
این محصول با فش��اری که بر روی تاندونهایی
که از مچ رد می شوند وارد می کند باعث بهبود
عملک��رد آلفا و کاه��ش اعمال فش��ار بر روی
استخوان مچ می ش��ود .اتکا به انگشت شست
باعث حمایت بیشتر از کف دست تا مچ می شود

موارد مصرف :
* جلوگیری از التهاب تاندونها
* کاهش فشار اعمال شده بر استخوان مچ دست
* جلوگی��ری از آس��یب مچ افرادی که ورزش��های
سنگین مانند وزنه برداری انجام می دهند.

Free

مضرات عدم مصرف :
* کشیدگی تاندونهای مچ دست
* التهاب تاندونها
* در رفتگ��ی اس��تخوان های م��چ به خصوص
استخوان لونیت

Size

NEOPRENE WRIST SUPPORT

Code:210180

کرم-مشکی-طوسی  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
مچ بند آتل دار االستیک دوطرفه
از ای��ن محصول درشکس��تگی یا دردهای ش��دید
مچ دس��ت استفاده می ش��ود ،حرکات مچ دست را
محدود می کن��د  .دارای آتل س��خت آلومینیومی
است که بهترین زاویه را برای استراحت آناتومیک
مچ دس��ت فراهم می آورد ،از طرفی با فشاری که
بر روی تاندونهایی که از مچ رد می ش��ود وارد می
کند باعث بهبود عملکرد آلفا و کاهش اعمال فشار
بر روی استخوان مچ شده و بسیار سبک است .
ضمن ًا قابلیت تغییر آتل در هر دو دست وجود دارد.

موارد مصرف :
* درمان سندرم تونل کارپال ()CTP
* درمان و پیشگیری التهاب تاندونهای مچ
* جلوگیری از کشیدگی تاندونها

25-24

مضرات عدم مصرف :
* تشدید درد و بی حسی و گزگز انگشتان

XL

L

M

S

Size

22-23

20-21

18-19

16-17

سایز مچ

ELASTIC FUNCTIONAL WRIST SPLINT

Code:210251
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
آتل انگشت
از این محصول در شکس��تگی  ،ض��رب دیدگی و التهاب
انگش��تان و تاندون آنها استفاده می گردد .مفاصل انگشت
را ثاب��ت نگاه می دارد  .اس��تفاده از آتل ه��ای آلومینومی
موجب سبکی و عدم ایجاد آثار زنگ زدگی پس از شستشو
و تعرق می گردد  .به راحتی می توان از آن در جعبه کمک
های اولیه استفاده نمود .

موارد مصرف :
* درمان شکستگی
* درمان ضرب دیدیگی
* جلوگیری از التهاب انگشتان

مضرات عدم مصرف :
* پیشرفت آسیب دیدگی انگشتان

Free

Size

FINGER SPLING

Code:210010
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
مچ بند نئوپرنی با استرپ
این محصول با فش��اری که بر روی تاندونهایی
که از مچ رد می شوند وارد می کند باعث بهبود
عملک��رد آلفا و کاه��ش اعمال فش��ار بر روی
اس��تخوان مچ می شود .اس��ترپ موجود در آن
سبب می شود بسته به نیاز مورد نظر محکم تر
و یا آزاد تر شود .

موارد مصرف :
* جلوگیری از التهاب تاندونها
* کاهش فشار اعمال شده بر استخوان مچ دست
* جلوگی��ری از آس��یب مچ افرادی که ورزش��های
سنگین مانند وزنه برداری انجام می دهند.

Free

مضرات عدم مصرف :
* کشیدگی تاندونهای مچ دست
التهاب تاندونها
در رفتگ��ی اس��تخوان ه��ای مچ ب��ه خصوص
استخوان لونیت

Size

)NEOPRENE WRIST SUPPORT(with strap

27-26

Code:260510

فسفری-نارنجی

Code:210160

کرم-مشکی  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
باند تنیس البو
التهاب تاندون عضالت خارج ساعد که از باالی ارنج شروع
می ش��ود را ضایعه تنیس البو می نامند  .در این صورت پد
باند روی عضالت خارجی زیر آرنج بس��ته می ش��ود  .این
محصول فش��ار مالیمی بر ماهیچه های س��اعد وارد کرده
و ب��ا این کار س��بب می ش��ود درد آرنج  ،انگش��تان و مچ
دس��ت بهبود یابد  .اگر عضالت داخلی س��اعد درگیر شوند
این ضایعه گلف البو نامیده می ش��ود که در این صورت پد
باند روی عضالت داخلی زیر آرنج بس��ته می شود  .استرپ
موجود در محصول به شما امکان تنظیم فشار وارده بر روی
ماهیچ��ه ها را م��ی دهد  .در عین اینک��ه مانع گردن خون
نمی شود .
موارد مصرف :
* از این باند بیش��تر برای درمان دردهای آرنج تنیسورها و
گلف بازان استفاده می شود.
مضرات عدم مصرف :
* در صورت عدم اس��تفاده از اورتز نام برده  ،این درد مزمن
شده و نیاز به گچ گیری یا حتی عمل جراحی می باشد .

XXL

XXL

XL

L

M

S

Size

31

29

27

25

23

21

سایز ساعد

NEOPRENE TENNIS ELBOW STRAP

Code:210041
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
مچ کف بند شست دار االستیک
الیاف بکار رفته در این محصول به شما امکان این را
می دهد که ضمن گرم نگه داشتن عضالت دست  ،به
راحتی آنها را تکان داده و به فعالیت های روزمره خود
بپردازید  .این محصول اطراف مچ ،انگش��ت شست و
کف دستتان را محافظت کرده و به روند بهبودی شما
کمک شایانی می کند .

مضرات عدم مصرف :
* کشیدگی و التهاب تاندون های مچ دست

موارد مصرف :
* در درمان دردهای رماتیسمی
* جلوگیری از التهاب تاندون ها

Free

29-28

Size

ELASTIC WRIST/THUMB SUPPORTS

Code:210280

مشکی -کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
مچ کف بند شست دار نئوپرنی
الی��اف بکار رفته در این محصول به ش��ما امکان این را
م��ی دهد که ضم��ن آنکه عضالت دس��تتان ترمیم می
گردن��د به راحتی آنه��ا را تکان داده و ب��ه فعالیت های
روزم��ره خود بپردازید  .مچ کف بند شس��ت دار نئوپرنی
اطراف مچ ،انگشت شس��ت و کف دستتان را محافظت
کرده و با گرم نگه داش��تن نواحی آس��یب دیده به روند
بهبودی شما کمک شایانی می کند .
موارد مصرف :
* در درمان دردهای رماتیسمی
* جلوگیری از التهاب تاندون ها
مضرات عدم مصرف :
* کشیدگی و التهاب تاندون های مچ دست

XL

L

M

S

20-22

18-20

16-18

14-16 cm

Size

سایز مچ

NEOPRENE WRIST/THUMB SUPPORTS

Code:210181

مشکی-کرم  :رنگ

آنچه باید از آرنج خود بدانیم:

آرنج ما از س��ه اس��تخوان ساخته شده است که به وسیله عضالت ،رباط ها و تاندونها به یکدیگر جهت پیشگیری از این بیماری به توصیه های زیر عمل نمائید:

متصلند.
آرنج سه مفصل جداگانه دارد:مفصل بند زیرین بازو،مفصل بند زبرین بازو و یک مفصل مشترک  -اگر به تازگی یادگیری تنیس را آغاز نموده اید حتما"از افراد متخصص کمک بگیرید زیرا روش
ما بین زند زیرین و زبرین بازو .این سه مفصل توسط کیسه ای به نام کپسول مفصلی به یکدیگر و وضعیت قرارگیری در پیشگیری از آسیبها موثر است.
متصلند.حرکات ما بین زند زبرین و اس��تخوان بازو توس��ط مفصل زند زبرین بازو کنترل می شود  -برای افزایش قدرت خود تمرینات وضعیتی ساعد را انجام دهید.
اما وظیفه کنترل حرکات ما بین زند زیرین و استخوان بازو بر عهده مفصل زند زیرین می باشد - .راکت خود را طبق استانداردهای موجود خریداری کنید.
ح��رکات ما بین زند زیرین و زند زبرین توس��ط یک مفصل مش��ترک ما بین ه��ر دو آنها کنترل  -پس از هر نیم ساعت کار یا تمرین ورزشی به دستان خود چند دقیقه استراحت دهید.
می گردد.
رباط ها مانند طناب های محکمی هستند که استخوانها را به هم متصل کرده و ثبات مفاصل را
س��بب می ش��وند.اگر بازو را برش عرضی داده و به آن بنگریم خواهیم دیدکه رباط های جانبی ،
زند زبرین و زند زیرین را به اس��تخوان بازو متصل می کنند دو رباط حلقوی و چهارگوش نیز در
این برش به چشم می خورند که زند زیرین را به زند زبرین متصل می کنند.
غضروف مفصلی ماده نرم و ش��فافی می باش��د که انتهای اس��تخوان آرنج را میپوشاند .غضروف
مفصلی در تمامی سطوحی که دو استخوان با هم برخورد می کنند دیده می شود.
در آرنج،غض��روف مفصلی انتهای اس��تخوان بازو ،زند زیرین و زن��د زبرین را بهم متصل کرده و
می پوشاند.
زاویه جا به جایی معمولی آرنج  10تا  15درجه اس��ت که متوس��ط زاویه آن در زنان بیش��تر از
مردان میباشد.
ماهیچه های ساعد که از استخوان میانی سر بازو منشا میگیرند به حرکات پیچشی و کششی مچ
کمک می کنند .اما عضالت خاص دیگری در قسمت های عمقی آرنج جای گرفته اندکه سبب
حرکات دورانی مچ می گردند.
یک��ی از بیماریهایی که در ورزش��کاران علی الخصوص گلف ب��ازان و تنیس بازان و همینطور در * به خاطر داش��ته باش��ید که هنگام بروز دردهای باال حتما به پزشک متخصص مراجعه کرده و
بین افرادی که ش��غل آنها مس��تلزم حرکات مکرر ساعد است بسیار شایع می باشد التهاب نواحی تحت درمان قرار بگیرید.
استخوانی آرنج ،عضالت و تاندونها است که از عالئم بارز آن درد و حساسیت به لمس آرنج،مشت * توجه داش��ته باشید که هنگام اس��تفاده از پمادهایی که در محل ایجاد حرارت و گرما می کنند
ضعیف و درد مچ هنگام حرکات پیچشی می باشد.
به هیچ عنوان از این محصول استفاده ننمائید.

31-30

w w w . a d o r c o . c o m
آرنج بند نئوپرنی
مفص��ل آرنج مانن��د بقیه مفاص��ل اندام فوقان��ی در برابر
حرکات ش��دید تکراری آسیب پذیر اس��ت  .این محصول
دارای نواری قابل تنظیم می باش��د ک��ه چرخش مفاصل
آرنج را آسان می سازد  .آرنج بند نئوپرنی سبب پیشگیری
از ابت�لا به بیماری های خاص در گلف بازان و تنیس��ورها
ش��ده و همچنین در مشاغلی که از این عضو زیاد استفاده
می ش��ود مانند مکانیکی فشار وارده بر عضو را کاسته و از
آرنج افراد محافظت می نماید .
موارد مصرف :
* جلوگیری از کشیدگی تاندونها و بوریستها
* جلوگیری از پارگی فیبرهای عضالنی
مضرات عدم مصرف :
* آسیب دیدگی جدی تاندونها
* آسیب بوریس ها و کپسولهای مفصلی
* کاهش استحکام مفصل

XL

L

M

S

Size

26-...

24-25

22-23

20-21

سایز آرنج

ELBOW SUPPORT

Code:210031

کرم -مشکی :رنگ

فصل سوم

س�اپورتهای تنه

Chapter 3

برای جلوگیری از مش�کالت س�تون فقرات و عوارض ناشی از آن به
آنچه باید از ستون فقرات خود بدانیم:
ایجاد
باعث
عضالت
کمک
با
و
داده
تش��کیل
اس��تخوان ها و مفاصل روی هم اس��کلت بدن را
توصیه های زیر توجه فرمایید:

حرکت می شوند.
س��تون فقرات تکیه گاه محکم بدن اس��ت و بار سنگین سر،دستها و تنه که تقریبا  2/3وزن تمام
بدن اس��ت را تحمل می کنند.نخاع و ریش��ه هایی که از آن جدا می شوند طوری در داخل مهره
ها قرار گرفته اند که هنگام حرکات طبیعی س��تون فقرات هیچگونه آسیبی نمی بینند.مهره های
س��تون فقرات آنگونه به هم متصل شده اند که یک ستون استخوانی ایجاد کرده اند.اتصال مهره
ها به هم بسیار دقیق است و آنچنان استحکامی به ستون مهره ها می بخشد که وزن بدن را به
راحتی تحمل کرده و همچنین از نخاع که س��اختمان عصبی بسیار ضعیف و مهمی دارد حفاظت
می کند.
وقتی به س��تون مهره ها از رو به رو یا پش��ت نگاه می کنیم کامال مس��تقیم است و انحرافی به
اط��راف ندارد ولی چنانچه از پهلو به آن نگاه کنیم در قس��مت گ��ردن و کمر به طرف داخل فرو
رفته و در ناحیه پش��ت و لگن برجس��ته است.این وضعیت سبب می شود که ستون مهره ها وزن
بدن را خیلی بهتر تحمل کنند.
یکی از بیماریهای شایع ستون فقرات قوز پشتی نامیده می شود که در خمیدگی ستون مهره ای
و آشکار شدن قوز بندها و رباط های سمت تحدب ستون فقرات به خصوص رباط مشترک مهره
ای خلفی کش��یده می شود و بالعکس رباط مش��ترک مهره ای قدامی کوتاه می شود.اگر بیماری
باز هم پیش��رفت کند به مرور از مقاومت مهره در محل فش��ار کم شده و سبب فرو رفتن قسمتی
از قرص غضروفی بین مهره ای در ستون فقرات می گردد.

برای حفاظت از اورتز خود به نکات زیر توجه نمایید:

شستشو با آب سرد :
این محصول را همیشه با آب سرد شسته و از فشردن آن هنگام آبکشی خودداری نمایید.
دوری از سرما و گرمای فوق العاده :
این اورتز قابلیت استعمال در دمای حداقل  -10و حداکثر  +45درجه سانتیگراد را دارد.
دوری از گرد و غبار  :اورتز خود را در معرض گرد و غبار  ،شن و ماسه یا هر نوع ماده نامناسبی قرار ندهید.
دوری از مواد شوینده  :برای تمیز کردن وسیله خود از مواد شوینده سخت و الکل استفاده ننمایید.
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 از خم ش��دن بیش از حد به مدت زیاد در هنگام نوش��تن و غذا خوردن و س��ایر کارها اجتنابنمایید.
 دقت کنید در هنگام فعالیت ستون فقرات کامال ایستاده قرار گیرد. استرس،عصبانیت و استعمال دخانیات عامل مهمی در بروز کلیه بیماری ها می باشد. -تمرینات زیر را روزانه انجام دهید:

واقعیت این است که قوس شدید در ناحیه کمر ،افتادگی شانه ها ،قوس شانه به طرف سینه و
انحنای پشت گردن هیچکدام بیماری نیست اما ظاهر نامناسبی را ایجاد میکند
* به خاطر داش��ته باش��ید که هنگام بروز دردهای باال حتما به پزشک متخصص مراجعه کرده و
تحت درمان قرار بگیرید.
* توجه داش��ته باشید که هنگام اس��تفاده از پمادهایی که در محل ایجاد حرارت و گرما می کنند
به هیچ عنوان از این محصول استفاده ننمائید.

w w w . a d o r c o . c o m
قوزبند ،کمربند آتل دار
ای��ن محصول از ابر س��وبله و کش س��وزنی و آتلهایی از
پالس��تیک مهندسی تهیه ش��ده که به بافتهای نرم آسیب
نمی رس��اند و دارای نوار کشی است که باعث عدم ایجاد
قوز می شود .
موارد مصرف :
* افتادگی شانه
* قوز کردن ناش��ی از عدم قرار گرفتن صحیح و فشار به
ناحیه شانه و ستون فقرات
* آسیب دیدگی خفیف مهره های کمری و ناحیه کتف
مضرات عدم مصرف :
* ایج��اد صدمات بیش��تر به جهت عدم اس��تقرار صحیح
ستون فقرات
* افتادگی شانه و ایجاد مشکالت ستون مهره ها و ایجاد
فتق های خفیف در مهره های کمر
* ایجاد کمردرد مزمن

XXXL

XXL

XL

L

M

S

120-...

110-120

100-110

90-100

80-90

70-80

T.L.S.O

Size

 cmسایز کمر

Code:210081
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
قوزبند پل دار نئوپرنی
از این محصول برای اصالح عادت غلط نشستن
اس��تفاده می ش��ود  .همچنین در درمان رگ به
رگ شدن لیگامانهای کمر بکار می رود  .دارای
نوار نئوپرن��ی برای جلوگیری از فش��ار موضعی
می باش��د  .متناسب با فرم انحنای ستون فقرات
ب��وده و در آن از آتل های فلزی اس��تفاده ش��ده
است که سبک هستند .

موارد مصرف :

مضرات عدم مصرف :

* کیفوز س��تون فقرات یا گوژ پش��تی یک��ی از بیماریهای
ستون فقرات می باشد که یک عامل آن غلط نشستن است
 .قوز بند در هنگام نشس��تن ناصحیح به عنوان یک عامل
بازدارنده عمل خواهد کرد .
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* ایج��اد گوژپش��تی و به تبع آن آرت��روز مهره ها
حتی فتق دیسک و دردهای ناشی از آن

XXXL

XXL

XL

L

M

S

Size

102-....

96-102

88-96

80-88

72-80

64-72cm

دور سینه

NEOPRENE POSTURE AID WITH SOFT BAR

Code:210061

کرم-مشکی  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
قوزبند االستیک صادراتی
از این محصول برای اصالح عادت غلط نشستن
اس��تفاده می ش��ود  .همچنین در درمان رگ به
رگ ش��دن لیگامانهای کمر بکار م��ی رود  .در
این محصول از پارچه های االستیک ویژه جهت
جریان هوا اس��تفاده ش��ده که باعث عدم تعرق
می شود.

موارد مصرف :

مضرات عدم مصرف :

* کیفوز ستون فقرات یا گوژ پشتی یکی از بیماریهای ستون
فقرات می باش��د که یک عامل آن غلط نشستن است  .قوز
بند در هنگام نشستن ناصحیح به عنوان یک عامل بازدارنده
عمل خواهد کرد .

* ایج��اد گوژپش��تی و به تبع آن آرت��روز مهره ها
حتی فتق دیسک و دردهای ناشی از آن

XXXL

XXL

XL

L

M

S

Size

102-....

96-102

88-96

80-88

72-80

64-72cm

دور سینه

)ELASTIC POSTURE AID(export

Code:210441
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
کتف بند دوطرفه
این کتف بند االستیکی جهت حمايت دوطرفه از
كتف و استخوان ترقوه آسیب ديده  ،طراحی شده
است .کتف بند آدور ،با حفظ گرما درد را تسکین
م��ی دهد ،و همچنین روند درمان را بوس��یله دو
آتل در قسمت پش��تی و بندهای شانه ای بهبود
می بخشد.

موارد مصرف :

مضرات عدم مصرف :

* ایج��اد گوژپش��تی و به تبع آن آرت��روز مهره ها
حتی فتق دیسک و دردهای ناشی از آن

*شانه خمیده
*شکستگی ترقوه
*عضالت کتف ضعیف
*وضعیت نامناسب

37-36

XXXL

XXL

XL

L

M

S

Size

110-120

100-110

90-100

80-90

70-80

60-70cm

دور سینه

ELASTIC SCAPULA SUPPORT

Code:210021
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
قوزبند کالویکال
ای��ن محصول ب��ه اصالح عادت غلط نشس��تن
ش��ما کمک کرده،شانه ها را به سمت عقب هل
می دهد و در درمان شکس��تگی های استخوان
ترق��وه به کار میرود.از طرفی ب��ا محدود نمودن
زوایای حرکتی از حرکات اضافه کمربند شانه ای
جلوگیری کرده و مانع اسپاسم عضالت میگردد.
باید در نظر داش��ته باشید بند جلو را به اندازه ای
محکم نمایید که مانع گردش خون در ناحیه زیر
بغل نگردد.

موارد مصرف :

مضرات عدم مصرف :

* درمان شکستگی استخوان ترقوه
* اصالح عادت غلط نشستن
* جلوگیری از افتادگی شانه ها

* ایج��اد آرت��روز مهره ه��ا حتی فتق دیس��ک و
دردهای ناشی از آن
* افتادگی شانه ها و ایجاد تغییرات فیزیکی بدن

XL

L

M

S

Size

88-96

80-88

72-80

64-72

دور سینه

CLAVICAL BRACE

Code:240331

نارنجی  -کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
شانه بازوبند نئوپرنی
ش��انه باز و بند نئوپرنی س��بب حمایت کامل بازو
و مفصل ش��انه ش��ده آنها را گرم نگه می دارد .
با کمک آن ورزش��کار یا بیمار به تدریج می تواند
س�لامت خود را بدس��ت آورده و تمامی حرکات
شانه را مانند ابتدا از سر گیرد .به راحتی می توان
آن را زیر لباس استفاده نمود .

موارد مصرف :
* از این محصول برای پیشگیری از صدمات
ورزشی و اسپاسم عضالنی استفاده می گردد.
* هنگام ورزشهای سنگین و پرتحرک .
* افرادی که سابقه در رفتگی شانه را دارند .

39-38

مضرات عدم مصرف :
* ب��روز در رفتگی های مکرر که نیاز مبرم
به عمل جراحی پیدا می شود .

XXL

XL

L

M

S

115-...

100-115

85-100

70-85

64-70

Size

دور سینه

NEOPRENE SHOULDER BRACE

Code:210051

کرم-مشکی  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
شانه بازوبند االستیک صادراتی
ش��انه باز و بند االستیک سبب حمایت کامل بازو
و مفصل ش��انه شده آنها را گرم نگه می دارد  .با
کمک آن ورزش��کار یا بیمار ب��ه تدریج می تواند
س�لامت خود را بدس��ت آورده و تمامی حرکات
شانه را مانند ابتدا از سر گیرد .به راحتی می توان
آن را زیر لباس استفاده نمود .

موارد مصرف :
* از این محصول برای پیشگیری از صدمات ورزشی و اسپاسم عضالنی استفاده می گردد.
* هنگام ورزشهای سنگین و پرتحرک .
* افرادی که سابقه در رفتگی شانه را دارند .
مضرات عدم مصرف :
* بروز در رفتگی های مکرر که نیاز مبرم به عمل جراحی پیدا می شود .

XL

L

M

S

100-....

85-100

70-85

64-70

Size

دور سینه

)ELASTIC SHOULDER BRACE(export

Code:210071
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
کمربند طبی سخت نئوپرنی ( با آتل پلی آمید(
این کمربند به درمان کمر دردهای ش��دید ،اسپاسم
عض�لات کمر و حفاظت از س��تون فق��رات در برابر
ضربه کمک کرده و مصرف آن پس از عمل جراحی
دیسک کمر توصیه می گردد .
این محصول دارای چهار آتل س��خت پلی آمید است
که به جای میله های فلزی بکار رفته اند که این آتل
ها متناس��ب با فرم انحنای ستون فقرات می باشند .
کمربند طبی س��بک بوده و قابلیت شستشو با دست
را دارا می باشد .

موارد مصرف :

* با جمع کردن ش��کم های بزرگ از نیروی کشش��ی
شکم بر روی مهره ها جلوگیری می کند .
* با فش��رده ساختن ش��کم مقداری از وزن باال تنها را
به احش��ا داخل��ی منتقل کرده و از فش��ار روی مهره ها
کم می کند .
* با حمایت از مهره های کمری فشار ناشی از نیروهای
جانبی  ،کششی و برشی را کاهش می دهد .
* توسط آتل های سخت خلفی زوایای حرکت مهره ها
را محدود کرده از بروز فتق دیس��ک و آرتروز پیشگیری
می کند .

41-40

مضرات عدم مصرف :

* پیشرفت آرتروز مهره های کمر
* پیشرفت فتق دیسک
* جابه جایی مهره ها

XXXL

XXL

XL

L

M

110-120

100-110

90-100

80-90

70-80

S

Size

 cm 60-70سایز کمر

HARD NEOPRENE LUMBO SACRAL BELT

Code:210091

کرم-مشکی  :رنگ

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

کمربند طبی سخت نئوپرنی پددار( با آتل پلی آمید(

این کمربند به درمان کمر دردهای ش��دید ،اسپاسم
عض�لات کمر و حفاظت از س��تون فق��رات در برابر
ضربه کمک کرده و مصرف آن پس از عمل جراحی
دیسک کمر توصیه می گردد .
این محصول دارای چهار آتل س��خت پلی آمید است
که به جای میله های فلزی بکار رفته اند که این آتل
ها متناسب با فرم انحنای ستون فقرات می باشند .
پد تعبیه ش��ده قس��مت گودی کم��ر ،باعث حمایت
بیشتر بر روی مهره های 4و  5و 6می شود.

موارد مصرف :

* با جمع کردن ش��کم های بزرگ از نیروی کشش��ی
شکم بر روی مهره ها جلوگیری می کند .
* با فش��رده ساختن ش��کم مقداری از وزن باال تنها را
به احش��ا داخل��ی منتقل کرده و از فش��ار روی مهره ها
کم می کند .
* با حمایت از مهره های کمری فشار ناشی از نیروهای
جانبی  ،کششی و برشی را کاهش می دهد .
* توسط آتل های سخت خلفی زوایای حرکت مهره ها
را محدود کرده از بروز فتق دیس��ک و آرتروز پیشگیری
می کند .

مضرات عدم مصرف :

* پیشرفت آرتروز مهره های کمر
* پیشرفت فتق دیسک
* جابه جایی مهره ها

XXXL

XXL

XL

L

M

110-120

100-110

90-100

80-90

70-80

S

Size

 cm 60-70سایز کمر

HARD NEOPRENE LUMBO SACRAL BELT
)(having pad

Code:210411

کرم -مشکی :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
کمربند طبی سخت صادراتی
این کمربند به درمان کمر دردهای ش��دید ،اسپاسم
عض�لات کمر و حفاظت از س��تون فق��رات در برابر
ضربه کمک کرده و مصرف آن پس از عمل جراحی
دیسک کمر توصیه می گردد .
این محصول دارای چهار آتل س��خت پلی آمید است
که به جای میله های فلزی بکار رفته اند که این آتل
ها متناس��ب با فرم انحنای ستون فقرات می باشند .
این محصول از پارچه های ویژه ای که هوا به خوبی
از آن عبور می کند تهیه ش��ده که باعث عدم تعرق
در ناحیه کمر می شود.

موارد مصرف :

* با جمع کردن ش��کم های بزرگ از نیروی کشش��ی
شکم بر روی مهره ها جلوگیری می کند .
* با فش��رده ساختن ش��کم مقداری از وزن باال تنها را
به احش��ا داخل��ی منتقل کرده و از فش��ار روی مهره ها
کم می کند .
* با حمایت از مهره های کمری فشار ناشی از نیروهای
جانبی  ،کششی و برشی را کاهش می دهد .
* توسط آتل های سخت خلفی زوایای حرکت مهره ها
را محدود کرده از بروز فتق دیس��ک و آرتروز پیشگیری
می کند .

43-42

مضرات عدم مصرف :

* پیشرفت آرتروز مهره های کمر
* پیشرفت فتق دیسک
* جابه جایی مهره ها

XXXL

XXL

XL

L

M

110-120

100-110

90-100

80-90

70-80

S

Size

 cm 60-70سایز کمر

HARD ELASTIC LUMBO SACRAL BELT
)(export

Code:210381
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
کمربند طبی سخت االستیک
این کمربند به درمان کمر دردهای ش��دید ،اسپاسم
عض�لات کمر و حفاظت از س��تون فق��رات در برابر
ضربه کمک کرده و مصرف آن پس از عمل جراحی
دیسک کمر توصیه می گردد .
این محصول دارای چهار آتل س��خت پلی آمید است
که به جای میله های فلزی بکار رفته اند که این آتل
ها متناس��ب با فرم انحنای ستون فقرات می باشند .
کمربند طبی س��بک بوده و قابلیت شستشو با دست
را دارا می باشد .

موارد مصرف :

* با جمع کردن ش��کم های بزرگ از نیروی کشش��ی
شکم بر روی مهره ها جلوگیری می کند .
* با فش��رده ساختن ش��کم مقداری از وزن باال تنها را
به احش��ا داخل��ی منتقل کرده و از فش��ار روی مهره ها
کم می کند .
* با حمایت از مهره های کمری فشار ناشی از نیروهای
جانبی  ،کششی و برشی را کاهش می دهد .
* توسط آتل های سخت خلفی زوایای حرکت مهره ها
را محدود کرده از بروز فتق دیس��ک و آرتروز پیشگیری
می کند .

مضرات عدم مصرف :

* پیشرفت آرتروز مهره های کمر
* پیشرفت فتق دیسک
* جابه جایی مهره ها

XXXL

XXL

XL

L

M

110-120

100-110

90-100

80-90

70-80

S

Size

 cm 60-70سایز کمر

HARD ELASTIC LUMBO SACRAL BELT
)(with hard bar

Code:210291
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
کمربند طبی سخت ()L.S.O
این کمربند با ارتفاع  27سانتی متر کمک بسیاری به
درمان کمر دردهای ش��دید ،اسپاسم عضالت کمر و
حفاظت از ستون فقرات در برابر ضربه کمک کرده و
مصرف آن پس از عمل جراحی دیس��ک کمر توصیه
می گردد .
این محصول دارای چهار آتل س��خت پلی آمید است
که به جای میله های فلزی بکار رفته اند که این آتل
ها متناسب با فرم انحنای ستون فقرات می باشند .

موارد مصرف :

* با جمع کردن ش��کم های بزرگ از نیروی کشش��ی
شکم بر روی مهره ها جلوگیری می کند .
* با فش��رده ساختن ش��کم مقداری از وزن باال تنها را
به احش��ا داخل��ی منتقل کرده و از فش��ار روی مهره ها
کم می کند .
* با حمایت از مهره های کمری فشار ناشی از نیروهای
جانبی  ،کششی و برشی را کاهش می دهد .
* توسط آتل های سخت خلفی زوایای حرکت مهره ها
را محدود کرده از بروز فتق دیس��ک و آرتروز پیشگیری
می کند .

45-44

مضرات عدم مصرف :

* پیشرفت آرتروز مهره های کمر
* پیشرفت فتق دیسک
* جابه جایی مهره ها

XXXL

XXL

XL

L

M

110-120

100-110

90-100

80-90

70-80

S

Size

 cm 60-70سایز کمر

)HARD ELASTIC LUMBO SACRAL BELT (long

Code:210351
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
کمربند طبی نرم
ای��ن اورتز با مح��دود نمودن زوایای حرکت��ی و گرم نگه
داش��تن کمر س��بب درمان کمردردهای خفیف و اسپاسم
عضالت و همینطور درمان رگ به رگ ش��دن رباط های
کمری می گردد .از طرفی با اعمال فشار متناسب با ناحیه
ش��کمی و عقب نگه داشتن آن سبب ایجاد تعادل در مرکز
ثقل بدن می گردد و فش��ار ناش��ی از نیروهای کشش��ی،
جانبی و برش��ی را کاهش می ده��د  .آتلهای پلی پروپیلن
بکار رفته در این محصول متناس��ب با فرم انحنای ستون
فقرات بوده و بسیار سبک و نرم می باشند .
موارد مصرف :
* درمان کمر دردهای خفیف
* پیشگیری از ابتال به فتق دیسک و آرتروز
* کاهش فشار وارده بر روی مهره ها
مضرات عدم مصرف :
* پیشرفت آرتروز مهره های کمری
* پیشرفت فتق دیسک

XXXL

XXL

XL

L

M

110-120

100-110

90-100

80-90

70-80

S

Size

 cm 60-70سایز کمر

SOFT ELASTIC LUMBO SACRAL BELT

Code:210331
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
کمربند کار صادراتی
این محصول از بافتی تهیه شده که قابلیت حرکت
هوا ،بین عضو بس��ته شده و محیط بیرون را مهیا
نم��وده و باع��ث عدم تعریق پوس��ت و همچنین
باعث جریان هوا در ناحیه مورد کاربرد می ش��ود.
با اس��تفاده از آتلهای نرم قاب��ل انعطاف از جنس
پالستیکهای مهندس��ی به جهت ایجاد مقاومت
بیش��تر ،ناحیه مهره های تحتان��ی در فعالیتهای
سنگین می باشد .

موارد مصرف :

* در زمان انجام فعالیت ورزش��ی و ی��ا کاری ،که نیاز به
فشار آوردن بیش از حد نرمال به ناحیه کمر دارد

47-46

مضرات عدم مصرف :

* فشار بیش از اندازه به مهره های پایین ستون فقرات
به جهت فعالیتهای س��نگین و بروز آسیب های جدی
در این ناحیه

XXXL

XXL

XL

L

M

110-120

100-110

90-100

80-90

70-80

S

Size

 cm 60-70سایز کمر

WORK LUMBO SACRAL EXPORT

Code:210481
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
فتق بند
این محصول پس از جراحی اینگوینال برای حمایت کامل
از ناحی��ه اینگوینال بکار می رود  .این اورتز دارای بندهای
قاب��ل تنظیمی می باش��د  .که س��ایز آن را تغییر می دهد
و به کم��ک حلقه ها و قالب در محل مناس��ب خود قرار
می گیرد  .فش��ار الزم را بر ناحیه مورد نظر وارد می سازد
تا فشار وارده بر فتق کاهش یابد .

موارد مصرف :
* برای پیشگیری از پیشرفت هرنیا اینگوینال می باشد .
مضرات عدم مصرف :
* اعمال فشار زیاد بر فتق و بروز مجدد بیماری

Free

Size

HERNIA TRUSS

Code:310020
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
شکم بند تمام کش قابل تنظیم صادراتی
استفاده از این محصول پس از عمل های جراحی
مانند لیپوساکش��ن و سزارین س��بب پیشگیری
از تورم وتس��ریع در ش��کل گیری مجدد پوست
می گردد .این محص��ول از پارچه های ویژه ای
که هوا به خوبی از آن عبور می کند تهیه ش��ده
که باعث عدم تعرق در ناحیه دورش��کم و پهلو
میشود.

موارد مصرف :
* بعد از زایمان طبیعی

* بعد از جراحی های شکم  ،کمر و سزارین
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XXXL

XXL

XL

L

M

110-120

100-110

90-100

80-90

70-80

S

Size

 cm 60-70سایز کمر

)ELASTIC ABDOMINAL SUPPORT(export

Code:210321

کرم-مشکی  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
شکم بند صادراتی (ویژه )
استفاده از این محصول پس از عمل های جراحی
مانند لیپوساکش��ن و سزارین س��بب پیشگیری
از تورم وتس��ریع در ش��کل گیری مجدد پوست
می گردد .این محص��ول از پارچه های ویژه ای
که هوا به خوبی از آن عبور می کند تهیه ش��ده
که باعث عدم تعرق در ناحیه دورش��کم و پهلو
میشود.

موارد مصرف :
* بعد از زایمان طبیعی

* بعد از جراحی های شکم  ،کمر و سزارین

مضرات عدم مصرف :
* تورم و افتادگی شکم بعد از انجام عملهای جراحی
* کشش ماهیچه ای یا رگ به رگ شدن رباط ها

XXXL

XXL

XL

L

M

S

110-120

100-110

90-100

80-90

70-80

60-70

Size

سایز کمر

ADJUSTABLE ELASTIC ABDOMIANL SUPPORT

Code:210361

کرم-مشکی  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
شکم بند تمام کش پلدار با کش ساپورت الحاقی
استفاده از این محصول پس از عمل های جراحی
مانند لیپوساکش��ن و سزارین س��بب پیشگیری
از تورم وتس��ریع در ش��کل گیری مجدد پوست
می گردد .کش س��اپورت الحاقی سبب افزایش
فش��ار اعمالی ب��ه ناحیه میانی و فش��رده کردن
چربیهای ش��کم و پهلو شده از طرف دیگر دوپل
نرم که در طرفین س��تون فقرات ق��رار میگیرند
از س��رخوردن وجمع ش��دن اورتز در طول مدت
مصرف جلوگیری می کنند .

موارد مصرف :
* بعد از زایمان طبیعی
* بعد از جراحی های شکم  ،کمر و سزارین
* جلوگیری از کش��ش ماهیچ��ه ای یا رگ به رگ
شدن رباط های کمری
* درمان کمر دردهای خفیف

51-50

مضرات عدم مصرف :
* تورم و افتادگی ش��کم بعد از انجام عملهای
جراحی
* اسپاسم و گرفتگی عضالت کمر
* کش��ش ماهیچ��ه ای یا رگ به رگ ش��دن
رباط ها

XXXL

XXL

XL

L

M

110-120

100-110

90-100

80-90

70-80

S

Size

 cm 60-70سایز کمر

ADJUSTABLE ELASTIC ABDOMIANL SUPPORT
)(WITH SOFT BAR

Code:210311
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
شکم بند تمام کش سگک دار
ای��ن محصول چربی های جمع ش��ده در ش��کم و پهلوها
را فش��رده کرده و فش��ار متعادلی را به ناحی��ه میانی بدن
اعمال می نماید  .با استفاده از این اورتز پس از عمل های
جراحی نظیر لیپوساکشن  ،سزارین  ،از تورم بعد از جراحی
پیشگیری شده و شکل گیری مجدد پوست تسریع
م��ی گردد ،در ضمن از نفوذ س��رما و ایجاد درد در نواحی
ش��کمی و همینط��ور افتادگی عضالت ش��کم جلوگیری
خواهد شد .
موارد مصرف :
* بعد از زایمان طبیعی
* بعد از جراحی های شکم  ،کمر و سزارین
* درمان کمر دردهای خفیف
* جلوگی��ری از کش��ش ماهیچه ای یا رگ به رگ ش��دن
رباط های کمری
مضرات عدم مصرف :
* تورم و افتادگی عضالت شکم بعد از عملهای جراحی
* اسپاسم و گرفتگی عضالت کمر
* رگ به رگ شدن رباط های کمر

XXXL

XXL

XL

L

M

S

110-120

100-110

90-100

80-90

70-80

60-70

Size

سایز کمر

ELASTIC ABDOMINAL SUPPORT

Code:210341
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
شکم بند تمام کش قابل تنظیم
استفاده از این محصول پس از عمل های جراحی
مانند لیپوساکشن و س��زارین سبب پیشگیری از
تورم وتس��ریع در شکل گیری مجدد پوست می
گردد .کش س��اپورت الحاقی سبب افزایش فشار
اعمالی به ناحیه میانی و فشرده کردن چربیهای
شکم و پهلو می شود .

موارد مصرف :
* بعد از زایمان طبیعی
* بعد از جراحی های شکم  ،کمر و سزارین
* جلوگیری از کش��ش ماهیچ��ه ای یا رگ به رگ
شدن رباط های کمری
* درمان کمر دردهای خفیف

مضرات عدم مصرف :
* تورم و افتادگی شکم بعد از انجام عملهای جراحی
* اسپاسم و گرفتگی عضالت کمر
* کشش ماهیچه ای یا رگ به رگ شدن رباط ها

XXXL

XXL

XL

L

M

S

110-120

100-110

90-100

80-90

70-80

60-70

سایز کمر

ADJUSTABLE ELASTIC ABDOMIANL SUPPORT

53-52

Size

Code:210371
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
شکم بند الغری نئوپرنی
ش��کم بند الغری نئوپرنی نیروی محیطی مناسبی فراهم
می آورد تا شکم در کمترین حجم خود قرار گرفته و فشار
کمتری به س��تون فقرات وارد ش��ود  .البته ورزش در کنار
اس��تفاده از این شکم بند سبب تس��ریع این امر می گردد.
از طرف��ی گرمایی که این محصول در محل مصرف ایجاد
می کند باعث افزایش تعرق و س��وخت چربی های اضافه
می گردد .
موارد مصرف :
* قرار گرفتن شکم در کمترین حجم خود
* ایجاد تعرق و تسریع الغری
مضرات عدم مصرف :
* دردهای کمری ناشی از شکم بزرگ و نیروی کششی آن

XXXL

XXL

XL

L

M

S

110-120

100-110

90-100

80-90

70-80

60-70

Size

سایز کمر

NEOPRENE SAUNA BELT

Code:210121

کرم-مشکی  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
گرمکن کلیه پشمی
ای��ن محصول کلیه ه��ا را گرم نگه می دارد و از
الیاف پش��می نرم و لطیف که سازگاری کاملی با
پوست بدن دارد تهیه شده است .

موارد مصرف :
* برای پیش��گیری از نفوذ س��رما و تشدید درد
کلیه بکار می رود .
*جلوگیری از سرما خوردگی پهلو ها

55-54

مضرات عدم مصرف :
* سرما خوردگی کلیه ها و پهلو

XXXL

XXL

XL

L

M

S

Size

110-120

100-110

90-100

80-90

70-80

60-70cm

سایز کمر

WOOLEN ABDOMINAL SUPPORT

Code:210131
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
گرمکن کلیه قابل تنظیم(صادراتی)
ای��ن محصول کلیه ه��ا را گرم نگه می دارد و از
الیاف پش��می نرم و لطیف که سازگاری کاملی با
پوست بدن دارد تهیه شده است .

موارد مصرف :
* برای پیش��گیری از نفوذ س��رما و تشدید درد
کلیه بکار می رود .
*جلوگیری از سرما خوردگی پهلو ها

مضرات عدم مصرف :
* سرما خوردگی کلیه ها و پهلو

XXXL

XXL

XL

L

M

S

Size

110-120

100-110

90-100

80-90

70-80

60-70cm

سایز کمر

WOOLEN ABDOMINAL SUPPORT
)(export

Code:210141
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
شکم بند دوران بارداری
این محصول حرکت نوزاد را داخل ش��کم آسان
می س��ازد و نفس کش��یدن را راح��ت می کند .
از فش��ار وزن ش��کم بر کمر می کاهد به راحتی
قابل باز و بسته شدن است مانع کشش عضالت
و پارگی پوس��ت ش��کم می گردد  .وزن شکم را
به س��تون مهره ها منتقل ک��رده و تعادل ایجاد
می کند .

موارد مصرف :
* قرار گرفتن جنین در بهترین موقعیت در رحم
* جلوگیری از شل و افتادگی شکم مادر
* کاهش نیروی کشش��ی وارد بر مهره های کمر
مادر

Free

مضرات عدم مصرف :
* ایجاد کمر درد در اثر فتق دیسک
* جابه جایی مهره های کمری مادر

Size

MATERNITY CORSET
57-56

Code:210110
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
حمایت کننده قفسه سینه
این محصول بعد از اعمال جراحی در قفسه سینه
مانند قلب باز استفاده می شود که از کش سوزنی
متشکل شده است تهیه می شود.

مضرات عدم مصرف :
* باز ش��دن بخیه و نهایت�� ٌا عفونت کردن و دیر
جوش خوردن پوست ناحیه جراحی شده

موارد مصرف :
* بعد از اعمال جراحی در قفسه سینه

L

S

95-....

65-95

Size

cm

دور سینه

CHEST SUPPORT

Code:210421
کرم  :رنگ

فصل چهارم

س�اپورتهای پا

Chapter 4

برای جلوگیری از دردهای زانو و عوارض ناش�ی از آن به توصیه های زیر
آنچه باید از زانو بدانیم:
زانو مفصلی اس��ت که غیر از حرکات باز و بس��ته شدن دارای حرکات خفیف چرخشی به داخل و توجه فرمایید:

خارج نیز می باش��د.در تش��کیل مفصل زانو که پیچیده ترین مفصل بدن انسان است استخوانها  - ،الغ��ر اندام بمانید زیرا با حفظ وزن مناس��ب فش��ار روی زانو ها کاه��ش یافته و خطر ابتال به
رباط ها و غضروف ها شرکت دارند.
آرتروز کم می شود.
.
است
کشکک
و
نی
درشت
سه استخوان اصلی زانو شامل ران،
 هرگاه خس��ته هس��تید ورزش را ادامه ندهید زیرا بسیاری از آس��یب ها زمانی رخ می دهد کهرباط ها استخوان ها را به هم متصل می کنند که هر زانو چهار رباط اصلی دارد.
ورزشکار خسته است.
اما تاندون ها سبب اتصال عضالت به استخوانها میباشند.
 در هنگام ورزش از زانو بند استفاده نمایید.به غضروف زانو مینیس��ک گفته می ش��ود که بین دو استخوان درشت نی و ران قرار دارد و سبب -ورزش های آبی به بهبود زانو درد مزمن کمک می کنند زیرا نیروی شناوری در آب وزن وارده
پایداری مفصل زانو می گردد.
به زانو را کاهش می دهد.
که
کند
می
ایجاد
را
مفصلی
آرتروز
و
ش��ده
اس��تخوانی
تغییرات
دچار
مفصل زانو با افزایش س��ن
 ضربات مکرر هرچند ضعیف عامل صدمه و ساییدگی مفصل است.ناشی از سایش دو استخوان ران و درشت نی به هم است.
از نشستن به حالت دو زانو و چهار زانو پرهیز نماییدبیماری شایع دیگری که این عضو را تهدید می کند عفونت زانو نام دارد که همراه با درد شدید،
تورم و گاهی تب و لرز است که در اثر ورود عامل عفونی مانند باکتری به فضای مفصلی حادث
می گردد..
بیماری دیگر که بیش��تر در افرادی دیده می ش��ود که زیاد زانو می زنند بوریست نامیده می شود
که منجر به درد و التهاب و قرمزی زانو می گردد.

برای حفاظت از اورتز خود به نکات زیر توجه نمایید:

59-58

شستشو با آب سرد :
این محصول را همیشه با آب سرد شسته و از فشردن آن هنگام آبکشی خودداری نمایید.
دوری از سرما و گرمای فوق العاده :
این اورتز قابلیت استعمال در دمای حداقل  -10و حداکثر  +45درجه سانتیگراد را دارد.
دوری از گرد و غبار  :اورتز خود را در معرض گرد و غبار  ،شن و ماسه یا هر نوع ماده نامناسبی قرار ندهید.
دوری از مواد شوینده  :برای تمیز کردن وسیله خود از مواد شوینده سخت و الکل استفاده ننمایید.

* به خاطر داش��ته باش��ید که هنگام بروز دردهای باال حتما به پزشک متخصص مراجعه کرده و
تحت درمان قرار بگیرید.
* توجه داش��ته باشید که هنگام اس��تفاده از پمادهایی که در محل ایجاد حرارت و گرما می کنند
به هیچ عنوان از این محصول استفاده ننمائید.

w w w . a d o r c o . c o m
جوراب واریس
واریس عدم برگش��ت خون توس��ط ورید به خاطر تخریب
دریچه های النه کبوتری می باش��د  .این محصول مانع از
انس��داد جریان خون شده و جهت رفع خستگی فشار الزم
را به عضالت پا وارد می آورد .

موارد مصرف :
* موج��ب بهب��ود و کاهش درد رگه��ای مبتال به واریس
می شود .
* پ��س از عم��ل و در دوران بارداری نیز از آن اس��تفاده
می گردد.
مضرات عدم مصرف :
* پیشرفت بیماری واریس

AG

AF

AD

BG

BF

BD

Size

تح�ت
پوشش

VARICOSE STOCKING

Code:310051
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
زانوبند با مفصل مدرج
این محصول با توج��ه به دارا بودن مفصل قابل
تنظیم عالمت گزاری شده به پزشک معالج اجازه
می دهد ت��ا محدودیت حرکتی مورد نیاز مفصل
زانو را مش��خص نماید  .این مفصل فلزی بوده و
وزن س��بکی دارد  .به کم��ک بندهای موجود در
قس��مت باال و پایین محصول ق��ادر خواهیم بود
فشار وارده به مفصل را کنترل نماییم .

موارد مصرف :
* جهت درمان بعضی از بیماریهای زانو و یا پس از جراحی ( با تشخیص پزشک)
مضرات عدم مصرف :
* فشار بیش از اندازه به زانو به جهت خم شدن بیش از اندازه مجاز و ایجاد پارگی در رباط های حمایت
کننده زانو

61-60

XXL

XL

L

M

S

Size

50-55

45-50

40-45

37-40

33-37cm

سایز زانو

KNEE SUPPORT

Code:310301
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
زانو بند ایموبالیزر (ثابت کننده زانو(
این زانو بن��د دارای  6آتل آلومینیومی (4آتل در پش��ت و
 2آتل در دوطرف) اس��ت که از خم ش��دن زانو جلوگیری
می کند .قابلیت تنظیم و س��ایز بندی مناسب از ویژگیهای
این محصول است .

موارد مصرف :
* جهت مراقب��ت از پا ،پس از اتمام دوره گچ گیری پس از
جراحی زانو با توجه به تشخیص پزشک
* جلوگیری از تورم زانو در انقباضهای عضالنی
مضرات عدم مصرف :
* امکان برگش��ت آسیب و یا آس��یب دیدگی جدید به دلیل
ع��دم اس��تفاده در ناحیه پا پس از باز ک��ردن گچ و یا بعد از
عمل جراحی زانو .

60 cm

45 cm

Size

KNEE SUPPORT

Code:310140
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
زانو بند ساده پد دار
این محصول جهت کاس��تن فشار در اطراف زانو
ب��ه کار می رود و نیروهای ناخواس��ته برش��ی و
کششی در سطح زانو را کنترل می کند و نیروی
الزم راه رفت��ن و تحمل وزن را به زانوان ضعیف
و حس��اس می دهد  .پدی در زیر کشکک تعبیه
شده که برای افرادی که فشار زیادی بر زیر زانو
وارد می کنند مانند والیبالیس��ت ها بسیار مناسب
اس��ت  ،ایس��تایی و مقاومت کافی را به زانو داده
و از تغیی��ر فرم آن جلوگیری م��ی کند  .با نگاه
داش��تن گرمای ب��دن درون خود ب��ه بهبود زانو
کمک می کند .
مضرات عدم مصرف :
* ایجاد و پیشرفت آرتروز
* سائیدگی غضروف کشکک
* ایجاد بیماری هاوس میکر

موارد مصرف :
* در درمان کشیدگی و جراحات زانو
* پیشگیری از آسیب دیدگی ورزشکاران

XL

L

M

S

Size

41-43

38-40

35-37

32-34

سایز زانو

KNEE SUPPORT BY HAVING PAD 63-62

Code:310201

سفید-مشکی  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
زانوبند نئوپرنی طرح آمریکایی

این محصول جهت کاس��تن فشار در اطراف زانو
ب��ه کار می رود و نیروهای ناخواس��ته برش��ی و
کششی در سطح زانو را کنترل می کند و نیروی
الزم راه رفت��ن و تحمل وزن را به زانوان ضعیف
و حس��اس می دهد  .با نگاه داشتن گرمای بدن
درون خود به بهبود زانو کمک می کند .

مضرات عدم مصرف :
* ایجاد و پیشرفت آرتروز
* سائیدگی غضروف کشکک
* ایجاد بیماری هاوس میکر

موارد مصرف :
* در درمان کشیدگی و جراحات زانو
* پیشگیری از آسیب دیدگی ورزشکاران

XL

L

M

S

Size

41-43

38-40

35-37

32-34

سایز زانو

)KNEE SUPPORT(American design

Code:310171

کرم-مشکی  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
زانوبند قابل تنظیم ابری با کشکک بسته
کسانی که در مفصل پتلو فمورال دچار ضایعه شده
اند نباید از این زانوبند اس��تفاده کنند .این محصول
دارای فرم آناتومیک زانو جهت ایستایی مناسب در
هرگونه فعالیت می باشد  .گرمای بدن را در قسمت
زانو نگاه داشته و با این کار سبب بهبود مفاصل زانو
می شود  ،گردش خون را افزایش می دهد .

موارد مصرف :
* بهبود افراد مبتال به شلی مفصل زانو یا الکسیتی
* پیشگیری از صدمات ورزشی
* پیشگیری از آسیب خفیف لیگامانی
* پیشگیری از آسیب مفاصل زانو

65-64

مضرات عدم مصرف :
* ایجاد و پیشرفت آرتروز
* خالی نمودن زانو

XXL

XL

L

M

S

Size

51-56

45-50

40-44

37-39

33-36 cm

سایز زانو

ADJUSTABLE KNEE SUPPORT
)(CLOSE PATELLA

Code:310271
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
زانوبند قابل تنظیم با کشکک باز(ابری)
ای��ن محصول از زانو محافظت کرده و آن را گرم نگاه می
دارد  .دارای فرم آناتونیک زانو جهت ایس��تایی مناسب در
هرگونه فعالیت می باش��د  .میزان فشار وارده قابل تنظیم
است .
موارد مصرف :
* پیشگیری از صدمات ورزشی
* پیشگیری از آسیب خفیف لیگامانی
* پیشگیری از آسیب مفاصل زانو
مضرات عدم مصرف :
* ایجاد و پیشرفت آرتروز
* اعمال فشار زیاد به زانو و ایجاد سائیدگی کشکک

XXL

XL

L

M

S

Size

51-56

45-50

40-44

37-39

33-36 cm

سایز زانو

ADJUSTABLE KNEE SUPPORT
)(OPEN PATELLA

Code:310281
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
زانوبند نئوپرنی چهارفنره
این اورتز با فش��ار االستیسیته باال فشار محیطی
مکفی را در زانو ایجاد کرده تا فشار ناشی از وزن
بدن روی زانو کاهش یابد  ،کشکک باز این زانو
بند و پد دور کش��کک مقدار زیادی از فشار روی
کش��کک را کم ک��رده و در حمایت از این عضو
بس��یار موثر اس��ت  .به کمک بندهای موجود در
محصول قادر خواهید بود فش��ار وارده بر مفصل
را کنترل نمائید .

موارد مصرف :
* چه��ار فنر ب��کار رفته س��بب محافظ��ت کامل
کش��کک و اط��راف آن می گردد و از بار فش��ار بر
روی آن می کاهد .
* افراد مبتال به بیماری آرتروز مفصل پتلو فمورال
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مضرات عدم مصرف :
* ایجاد و پیشرفت آرتروز
* تشدید انحراف زانو
* پارگی مینیسک و جدایی مینیسک پاره شده
* عدم کنترل حرکت زانو در پارگی لیگامان

XXL

XL

L

M

S

Size

44-46

41-43

38-40

35-37

32-34 cm

سایز زانو

FOUR SPIRAL NEOPRENE KNEE SUPPORT

Code:310131

کرم-مشکی  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
زانو بند پالمبو (چپ-راست)
این محصول جهت کاس��تن فش��ار در اط��راف زانو به کار
می رود و نیروهای ناخواس��ته برشی و کششی را در سطح
زان��و را کنترل م��ی کند و نیروی الزم جه��ت راه رفتن و
تحمل وزن را به زانوان ضعیف و حساس می دهد  .وجود
یک پد خارجی مانع از جا به جایی کش��کک زانو به سمت
خارج می ش��ود  .با نگاه داشتن گرمای بدن درون خود به
بهبود زانو کمک می کند .
موارد مصرف :
* جلوگیری از دررفتگی مکرر کشکک طی حرکات سنگین
مضرات عدم مصرف :
* در رفتگی مکرر مفصل پتلوفمورال
* ایجاد آرتروز مفصلی

XL

L

M

S

41-43

38-40

35-37

32-34 cm

Size

سایز زانو
(چپ-راست)

PALUMBO KNEE SUPPORT

Code:311161
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
زانو بند قابل تنظیم با کشکک باز
این محصول جهت کاس��تن فشار در اطراف زانو
ب��ه کار می رود و نیروهای ناخواس��ته برش��ی و
کشش��ی در سطح زانو را کنترل می کند  .نیروی
الزم راه رفت��ن و تحمل وزن را به زانوان ضعیف
و حس��اس می دهد  .ایستایی و مقاومت کافی را
به زانو داده و از تغییر فرم آن جلوگیری می کند
 .با نگاه داش��تن گرمای بدن درون خود به بهبود
زان��و کمک می کند  .بندهای اطراف آن به گونه
ای طراحی ش��ده اند که قابل تنظیم برای انواع
سایزهای مختلف می باشند .

موارد مصرف :

مضرات عدم مصرف :

* در درمان کشیدگی و جراحات زانو
* درمان آرتروز مفصل پتلو فمورال
* پیشگیری از آسیب دیدگی ورزشکاران

* ایجاد و پیشرفت آرتروز
* سائیدگی غضروب کشکک

Free
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Size

ADJUSTABLE NEOPRENE KNEE SUPPORT
)(OPEN PATELLA

Code:310150

کرم-مشکی  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
زانو بند قابل تنظیم با کشکک بسته نئوپرنی
کس��انی که در مفصل پتلو فمورال دچار ضایعه ش��ده اند
نباید از این زانوبند اس��تفاده کنند .این محصول دارای فرم
آناتومیک زانو جهت ایس��تایی مناس��ب در هرگونه فعالیت
می باش��د  .گرمای بدن را در قس��مت زانو نگاه داشته و با
این کار س��بب بهبود مفاصل زانو می شود  ،گردش خون
را افزایش می دهد .
موارد مصرف :
* بهبود افراد مبتال به شلی مفصل زانو یا الکسیتی
* پیشگیری از صدمات ورزشی
* پیشگیری از آسیب خفیف لیگامانی
* پیشگیری از آسیب مفاصل زانو
مضرات عدم مصرف :
* ایجاد و پیشرفت آرتروز
* خالی نمودن زانو

XL

L

M

S

42-45

39-41

36-38

33-35cm

Size

سایز زانو

ADJUSTABLE NEOPRENE KNEE SUPPORT
)(CLOSE PATELLA

Code:310141

کرم-مشکی  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
زانو بند قابل تنظیم فنردار نئوپرنی

این محصول جهت کاس��تن فشار در اطراف زانو
ب��ه کار می رود و نیروهای ناخواس��ته برش��ی و
کشش��ی در سطح زانو را کنترل می کند  .نیروی
الزم راه رفت��ن و تحمل وزن را به زانوان ضعیف
و حس��اس می دهد  .ایستایی و مقاومت کافی را
به زانو داده و از تغییر فرم آن جلوگیری می کند
 .با نگاه داش��تن گرمای بدن درون خود به بهود
زان��و کمک می کند  .بندهای اطراف آن به گونه
ای طراحی ش��ده اند که قابل تنظیم برای انواع
س��ایزهای مختلف می باش��ند  .فنرهای کناری
باع��ث مقاومت بیش��تر در فش��ارهای مضاعف
ورزشی می شود.
موارد مصرف :

مضرات عدم مصرف :

* در درمان کشیدگی و جراحات زانو
* درمان آرتروز مفصل پتلو فمورال
* پیشگیری از آسیب دیدگی ورزشکاران

* ایجاد و پیشرفت آرتروز
* سائیدگی غضروب کشکک

Free

71-70

Size

ADJUSTABLE NEOPRENE KNEE SUPPORT
)(WITH BAR

Code:310260

کرم-مشکی  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
ساق بند زانوبند پشمی صادراتی
این محصول جهت پیش��گیری از صدمات ورزش��ی  ،درد
زانو ،آسیب خفیف لیگامانی و دردهای عضالنی ناحیه زانو
و ساق بکار می رود  .زانو و ساق پا را به طور همزمان گرم
نگاه داشته و س��اپورت می کند که در اثر آن جریان خون
افزایش می یابد .
موارد مصرف :
* همچون کپس��ولی زانو و عضالت ساق پا را در بر گرفته
و حمایت می کند و برای پیش��گیری از آس��یب ها مناسب
می باشد .
مضرات عدم مصرف :
* ایجاد آرتروز
* پارگی فیبرهای عضالت ساق پا

Free

Size

WOOLEN KNEE & SHIN SUPPORT
)(export

Code:310240
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
پد کشکک زانو
این محصول فش��ار وارده بر کشکک را کاهش
می دهد  .به گونه ای طراحی ش��ده است که از
پش��ت پا س��ر نمی خورد  .پس از آسیب دیدگی
اس��تفاده از آن بسیار مفید خواهد بود  .همچنین
اگر در فعالیتی که انجام می دهید احتمال آسیب
دیدگ��ی وج��ود دارد برای پیش��گیری از این پد
استفاده کنید .

موارد مصرف :
* در هنگام ورزشهای سنگین یا تحرک زیاد پا
* برای پیشگیری از آسیب های احتمالی کشکک زانو
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XL

L

M

S

40-44

36-40

31-36

27-31cm

Size

سایز زیرزانو

NEOPRENE PATELLA STRAP

Code:310091
کرم  :رنگ

آنچه باید از مچ پای خود بدانیم:

مچ پای انسان هفت استخوان دارد که بزرگترین آنها پاشنه را به وجود می آورد .کف پا شامل پنج
استخوان است .استخوانهای مچ به جز پاشنه و استخوانهای کف قوسی بوده و به زمین تکیه نمی
کنند ..هریک از انگش��تان پا س��ه بند دارند به جز شست که تنها دو بند دارد.استخوان انگشتان پا
کوچکتر از اس��تخوان انگشتان دست است و تحرک آنها بسیار مختصر می باشد.تاندونها از مچ پا
نگهداری می کنند و توسط آنها استخوان مچ که تعداد شان زیاد است اما بسیار کوچکند در جای
خود قرار گرفته و ثابت می مانند.حال اگر آسیبی به این تاندونها وارد شود آنها کشیده و ضعیف
شده و در نتیجه قدرت استخوانهای پا نیز کم خواهد شد.

در هنگام پیچ خوردگی مچ پا نکات زیر را رعایت نمائید:
 کوش��ش کنید از پای آس��یب دیده زیاد اس��تفاده نکرده و وزن بدن را روی مچ پا قرار ندهید.درصورت امکان از چوب زیر بغل استفاده نمائید.
 قرار دادن مقداری یخ روی مچ پای آسیب دیده سبب کاهش درد و تورم خواهد شد. پای آسیب دیده را اندکی باالتر از سطح بدن قرار دهید .با اینکار از صدمه دیدن نسوج اطرافمچ جلوگیری خواهید کرد.
 -استفاده از مچ بندهای مخصوص سبب محدود شدن زوایای حرکتی مچ پای شما می شود.

آسیبهای شایع مچ پا:
مچ پا با  21/61درصد از آمار آس��یب دیدگی در ورزش بیش��ترین میزان آسیب پذیری را به خود
اختصاص داده است.
پیچ خوردگی مچ پا یکی از ش��ایعترین آسیبها در بین ورزشکاران است خصوصا"در ورزشهایی که
شرکت کنندگان مرتبا"باال و پائین می پرند یا روی یک پا فرود می آیند.
علت آس��یب پذیر بودن س��طح خارجی مچ پا نسبت به س��طح داخلی آن باالتر بودن مفصل در
داخل نس��بت به خارج اس��ت و از طرفی رباط های سمت داخل مچ پا قطورتر و محکم تر از رباط
های سمت خارج می باشند.

برای حفاظت از اورتز خود به نکات زیر توجه نمایید:

شستشو با آب سرد :
این محصول را همیشه با آب سرد شسته و از فشردن آن هنگام آبکشی خودداری نمایید.
دوری از سرما و گرمای فوق العاده :
این اورتز قابلیت استعمال در دمای حداقل  -10و حداکثر  +45درجه سانتیگراد را دارد.
دوری از گرد و غبار  :اورتز خود را در معرض گرد و غبار  ،شن و ماسه یا هر نوع ماده نامناسبی قرار ندهید.
دوری از مواد شوینده  :برای تمیز کردن وسیله خود از مواد شوینده سخت و الکل استفاده ننمایید.

* به خاطر داش��ته باش��ید که هنگام بروز دردهای باال حتما به پزشک متخصص مراجعه کرده و
تحت درمان قرار بگیرید.
* توجه داش��ته باشید که هنگام اس��تفاده از پمادهایی که در محل ایجاد حرارت و گرما می کنند
به هیچ عنوان از این محصول استفاده ننمائید.

w w w . a d o r c o . c o m
قوزک بند فنردار جلوباز
این محصول فشار مورد نظر را بر ناحیه ی قوزک
وارد س��اخته و آن را محافظت می کند  .برای از
بین بردن خستگی قوزک بکار می رود  .پنجه ی
آن باز است  .فنرهای موجود در آن قابل انعطاف
هس��تند و در عین اینکه پا را محافظت می کنند
حرکات پا را محدود نمی سازند .

موارد مصرف :
* حمایت از قوزک های ضعیف
* جلوگی��ری از کش��یدگی  ،ض��رب دیدگ��ی و
صدمات ناشی از پیچ خوردگی قوزک پا

75-74

مضرات عدم مصرف :

* مزمن شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا
* از دست دادن استحکام مفصلی

XXL

XL

L

M

S

Size

28-30

26-28

24-26

22-24

20-22 cm

دور مچ پا

OPEN TOE ANKLE SUPPORT
)(WITH SPRING

Code:310161

کرم-مشکی  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
قوزک بند نئوپرنی با کش ساپورت لیگامانی
ای��ن محصول مناس��ب ق��وزک های ضعیف اس��ت که با
کنت��رل حرکات جانبی از امکان آس��یب رس��یدن به عضو
جلوگی��ری کرده و جریان خون را افزایش می دهد ،درد را
تس��کین می بخشد و انعطاف پذیری پا را ممکن ساخته و
عملکرد لیگامانها را تس��هیل می کند  .قابلیت تنظیم فشار
توس��ط کش مکمل تعبیه شده جهت حمایت کامل قوزک
و مچ پا را دارد .
موارد مصرف :
* درمان و پیش��گیری از کشیدن  ،ضرب دیدگی و صدمات
ناشی از پیچ خوردگی قوزک و مچ
* تسهیل عملکرد لیگامانهای مچ پا
مضرات عدم مصرف :
* مزمن شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا
* از دست دادن استحکام مفصلی
* ابتال به آرتروز

XL

L

M

S

Size

26-28

24-26

22-24

20-22 cm

دور مچ پا

SPLINT NEOPRENE ANKE SUPPORT
)(WITH LIGAMENT ELASTIC SUPPORT

Code:310061

کرم-مشکی  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
قوزک بند پشت باز نئوپرنی
این محصول مناس��ب قوزک های ضعیف است
که با کنترل حرکات جانبی از آس��یب رسیدن به
عضو جلوگیری ک��رده و جریان خون را افزایش
می دهد ،درد را تس��کین می بخش��د و انعطاف
پذیری پا را ممکن ساخته و عملکرد لیگامانها را
تسهیل می کند.

موارد مصرف :
* درمان وپیشگیری از کشیدگی  ،ضرب دیدگی
و صدمات ناشی از پیچ خوردگی قوزک و مچ
* تسهیل عملکرد لیگامانهای مچ پا
* در مواردی که مچ پا ضمن آسیب دیدگی دچار
جراحت شده باشد

77-76

مضرات عدم مصرف :
* مزمن شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا
* از دست دادن استحکام مفصلی
* ابتال به آرتروز

XL

L

M

S

Size

26-28

24-26

22-24

20-22 cm

دور مچ پا

NEOPRENE ANKE SUPPORT
)(open back

Code:310101

کرم-مشکی  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
قوزک بند االستیک با کش ساپورت لیگامانی
ای��ن محصول مناس��ب ق��وزک های ضعیف اس��ت که با
کنت��رل حرکات جانبی از امکان آس��یب رس��یدن به عضو
جلوگی��ری کرده و جریان خون را افزایش می دهد ،درد را
تس��کین می بخشد و انعطاف پذیری پا را ممکن ساخته و
عملکرد لیگامانها را تس��هیل می کند  .قابلیت تنظیم فشار
توس��ط کش مکمل تعبیه شده جهت حمایت کامل قوزک
و مچ پا را دارد .
موارد مصرف :
* درمان و پیش��گیری از کشیدن  ،ضرب دیدگی و صدمات
ناشی از پیچ خوردگی قوزک و مچ
* تسهیل عملکرد لیگامانهای مچ پا
مضرات عدم مصرف :
* مزمن شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا
* از دست دادن استحکام مفصلی
* ابتال به آرتروز

XL

L

M

S

Size

26-28

24-26

22-24

20-22 cm

دور مچ پا

ELASTIC ANKE SUPPORT
)(WITH LIGAMENT ELASTIC SUPPORT

Code:310251

مشکی-کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
قوزک بند ساده نئوپرنی
این محصول فشار مورد نظر را بر ناحیه ی قوزک
وارد س��اخته و آن را محافظت می کند  .برای از
بین بردن خستگی قوزک بکار می رود  .پنجه ی
آن باز است  .فنرهای موجود در آن قابل انعطاف
هس��تند و در عین اینکه پا را محافظت می کنند
حرکات پا را محدود نمی سازند .

موارد مصرف :
* حمایت از قوزک های ضعیف
* جلوگی��ری از کش��یدگی  ،ض��رب دیدگ��ی و
صدمات ناشی از پیچ خوردگی قوزک پا

79-78

مضرات عدم مصرف :

* مزمن شدن پیچ خوردگی مکرر مچ پا
* از دست دادن استحکام مفصلی

XL

L

M

S

Size

26-28

24-26

22-24

20-22 cm

دور مچ پا

ANKLE SUPPORT

Code:310081

کرم-مشکی  :رنگ

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

پاشنه پوش
ای��ن محص��ول با ه��دف کمک ب��ه اس��تفاده از پد های
سیلیکونی در منزل و همچنین محافظت از پاشنه طراحی
شده است .شما می توانید در هنگامی که کفش به پا ندارید
با کمک آن از پاشنه سلیکونی استفاده نمایید .همچنین در
زمان وجود ترک پا برای تمیز نگه داش��تن این ناحیه و یا
ب��ا هدف نگهداری دارو ه��ای موضعی در این ناحیه از آن
استفاده نمایید.
موارد مصرف :
* برطرف کننده زبری و ترک پاشنه
* جهت استفاده پد خارپاشنه در منزل
مضرات عدم مصرف :
* مزمن شدن زبری و ترک پاشنه پا

Free

Size

Heel Support

Code:340220
سفید  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
هالوکس والگوس نرم
ب��ه جهت جلوگی��ری از انح��راف هالوکس والگوس
اس��تفاده می شود و به دلیل استفاده از متریال نرم،
امکان استفاده در تمام طول روز را دارد .

موارد مصرف :
* در مواردی که پ��ا دچار عارضه هالوکس والگوس
است

Free

81-80

مضرات عدم مصرف :
* مزمن شدن هالوکس و فشارروی پنجه
پا در هنگام راه رفتن

Size

SOFT HALLUX VALGUS

Code:340300

w w w . a d o r c o . c o m
هالوکس والگوس سخت نئوپرنی
به جهت جلوگیری از انحراف هالوکس والگوس
اس��تفاده می شود و در هنگام خواب و استراحت
بدون امکان راه رفتن از انحراف بیشتر جلوگیری
می نماید .

موارد مصرف :
* در زمان انحراف هالوکس والگوس

L

مضرات عدم مصرف :
* مزم��ن ش��دن و حاد ش��دن عارض��ه هالوکس
والگوس

S

)Size (LEFT-RIGHT

HARD HALLUX VALGUS

Code:340301

w w w . a d o r c o . c o m
پد خارپاشنه سیلیکونی
این محصول از س��یلیکون بهداش��تی تهیه شده
و ابع��اد آن با توجه به اینکه وزن بدن متناس��ب
ب��ا ش��کل آناتومی��ک اس��تخوان پاش��نه توزیع
می گردد در انواع کفش قابل استفاده می باشد .
این محصول قابل شستشو می باشد .

موارد مصرف :
* ب��ه جهت برطرف ش��دن درد در ناحیه پاش��نه
ناشی از نامتناسب بودن توزیع وزن روی پاشنه پا
پیشگیری از انتقال ضربه مستقیم به پاشنه و زانو
و کمر در هنگام فعالیتهای ورزشی

83-82

مضرات عدم مصرف :
* آس��یب دیدگی ناش��ی از ش��کهای ناگهانی و
ضربه مس��تقیم به قسمت پاشنه پا و بروز درد در
ناحیه زانو و کمر

XL

L

M

S

Size

44-46

41-43

38-40

35-37

سایز کف پا

SILICONE HEEL PAD

Code:340261

w w w . a d o r c o . c o m
کفی طبی سیلیکونی
ای��ن محصول جهت توزیع یکنواخت وزن بدن در س��طح
کف پ��ا به منظور جلوگیری از اعمال فش��ار نقطه ای می
باش��د که  ،با ایجاد بستری نرم در داخل کفش  ،منجر به
عدم انتقال ش��وک یا ضربه ناشی از راه رفتن و فعالیتهای
ورزشی می شود و مانع از آسیب به ستون فقرات می شود
 .این محصول از سیلیکون طبی تولید شده و به مرور زمان
شکل و حالت خود را از دست نمی دهد .
موارد مصرف :
* درد در ناحیه سینه پا ،پاشنه و کمر درد های عمومی ناشی
از فعالیتهای ورزشی
مضرات عدم مصرف :
* خستگی بیش از پیش پاها
* فشار مستقیم به ستون فقرات و ایجاد درد در ناحیه کمر

XL

L

M

S

Size

44-...

40-44

36-40

32-36

سایز کف پا

SILICONE ELASTMAX INSOLES

Code:340281

w w w . a d o r c o . c o m
الانگشتی سیلیکونی
ای��ن محصول از س��یلیکون طب��ی تهیه
شده و به جهت اصالح انحراف هالوکس
والگوس استفاده می شود .

مضرات عدم مصرف :
* مزمن ش��دن و انح��راف بیش از پی��ش هالوکس
والگوس

موارد مصرف :
* اصالح انحراف هالوکس والگوس

L

85-84

M

S

Size

HALLUX STRAIGHTENERS

Code:340271

w w w . a d o r c o . c o m
کفی طبی چرمی )(FLAS
ای��ن ارتز از چرم جهت روکش و مواد پلی پورتان
ن��رم در قس��مت زیرین با طراحی پوش��ش کلیه
منحنیهای م��ورد نیاز در کف پا ،تهیه و س��اخته
شده است.
این محصول به منظور استفاده در کاهش دردهای
مفصلی و اص�لاح دفورمیتی ه��ای ارتوپدیک و
ورزشی نتایج بهبود بیشتری را حاصل میکند.

موارد مصرف :

مضرات عدم مصرف :

* برای افراد دیابتیک
* مشکالت حاد ارتوپدی

* ایجاد دردهای بیشتر در مفاصل پا
* ایجاد درد و ناراحتی در کف پا به هنگام پیاده روی
* ایجاد مشکل در ستون فقرات در مدت زمان طوالنی

30-31

28-29

26-27

24-25

22-23

20-21

Size

44-45

42-43

40-41

38-39

36-37

34-35

32-33

Full Length Arch Support
)(FLAS

Code:340211 - 340311
کرم  :رنگ

w w w . a d o r c o . c o m
چشم بند
این محص��ول به منظور کاهش ورود نور
از پشت پلک به داخل چشم طراحی شده
اس��ت  .تا با شبیه سازی محیطی نزدیک
به نور ش��ب خوابی آرام و با کیقیت را در
طول روز برای شما فراهم کند.

موارد مصرف :
* در هنگام اس��تراحت و خواب در محیط های روشن
و یا محیط هایی که نور مزاحم دارد.
* برای نوزادانی که زیر نور فلورسنت قرار میگیرند

Free

مضرات عدم مصرف :
* داشتن خواب ناآرام در زمان غیر از شب

Size

Eye Mask
87-86

Code:140060

Orthopedic support industry
240551

310220

210270

مچ بند نئوپرنی دوطرفه

210271

کمربند کوتاه االستیک

ساق بند زانوبند االستیک
210261
310070

قوزک بند االستیک

مچ شست بندآتل دار ابری

01

85

60

کف

ش

91

2104

شکم

گچ
مچ شس�ت بند آت�ل دار
نئوپرنی دوطرفه
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Sales Agency:

شرکت فرازگستر فرهام(با مسئولیت محدود)
تولید و توزیع کننده تجهیزات پزشکی(ارتوپدی)

تهران -خیابان اسدآبادی -مابین خیابان  62و 64
پالک 458
کد پستی1436844651:
No. 458/ opposite side of 55th alley/ Assad Abadi street/Tehran-IRAN

Tel:+98 21 4 118 4
+98 21 88 01 5050
+98 21 88 00 86 56
+98 21 880 572 64
+98 21 880 474 68
+98 21 882 11 726
Fax:+98 21 880 42 836
ador.plus

www.adorco.com
info@adorco.com

