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PRZEDMOWA DYREKTORA GENERALNEGO ARIES HOLDING

Szanowni klienci i partnerzy biznesowi, 
właśnie trzymają Państwo w rękach katalog serii produktów medycznych Avicenum. W 
ostatnich latach marka przeszła duże zmiany. Poszerzyliśmy portfolio produktów. Oprócz 
produktów kompresyjnych do profilaktyki i leczenia żylaków, produktów do leczenia 
obrzęków limfatycznych i skarpet dla diabetyków, oferta marki Avicenum obejmuje teraz 
również opaski ortopedyczne.

Dzięki własnemu centrum rozwoju możemy elastycznie udoskonalaćwszystkie produkty. 
Nieustannie wprowadzamy na rynek wiele innowacyjnych elementów, dla których 
impulsem są Państwo i lekarze, z którymi ściśle współpracujemy. Doceniamy wszystkie 
informacje oraz uwagi, które napływają do nas od wszystkich naszych grup konsumentów, 
w dalszym ciągu naszym priorytetem jest zwracanie uwagi na informacje zwrotne od 
klientów na temat naszych produktów oraz aktywne wdrażanie ich w życie. 

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami 

medycznymi. 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji również pod adresem e-mail info@avicenum.eu. 
Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Państwem i pragniemy, aby nasze produkty
nadal przynosiły ulgę i pomoc.
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Certyfikacja i materiały 
RAL 
Pod koniec 2016 roku firma ARIES, a.s. stała się członkiem wspólnoty RAL,która 
zrzesza czołowych europejskich producentów pończoch kompresyjnych i części. 
Wspólnota zezwala na członkostwo tylko tym producentom, którzy udowodnili, 
że są w stanie spełnić wymagania normy RAL-GZ 387/1 przy produkcji pończoch 
oraz opasek. Ten standard określa najbardziej rygorystyczne wymagania 
dotyczące stopniowej kompresji dla wszystkich dostępnych rozmiarów. Produkty 
kompresyjne produkcji ARIES, a.s. zostały poddane pomiarom kontrolnym w 
laboratoriach w Hohenstein, a firma zobowiązała się co roku dostarczać próbki 
w celu poddania ich ponownym pomiarom. Znak jakości RAL, który klienci widują 
na opakowaniach, jest gwarancją bezpiecznej i skutecznej kompresji. Tylko taka 
kompresja  umożliwia osiągnięcie dobrych efektów terapeutycznych przy leczeniu 
chorób układu limfatycznego i żylnego.

Certyfikat ISO
Avicenum jest marką kompresyjnych produktów medycznych z korzyściami, 
któreułatwiają życie i pomagają w problemach zdrowotnych. Zależy nam na 
tym, aby czuli się Państwo w naszych produktach komfortowo i bezpiecznie, 
dlatego też kładziemy nacisk na dobór renomowanych dostawców wszystkich 
materiałów. Zawsze wybieramy materiały i komponenty najwyższej jakości. 
Produkty poddajemy wyrywkowym testom i kontroli jakości zgodnie z ustalonymi 
normami, których przestrzeganie jest regularnie sprawdzane przez przedstawicieli 
urzędów certyfikacji.
Od 2016 roku system zarządzania jakością w firmie ARIES, a.s., jest certyfikowany
przez Bureau Veritas zgodnie z normą ISO 9001:2015.
Od 2020 roku system zarządzania jakością wyrobów medycznych w firmie ARIES, a.s  
jest certyfikowany przez Lloyd’s Register Quality Assurance według normy ISO 
13485: 2016.

Materiały
Od samego początku przywiązujemy wagę do jakości. 
Projektujemy produkty wysokiej jakości, wybieramy najlepsze 
materiały, starannie je obrabiamy i staramy się dodać coś więcej.
PAD Nylon (poliamid) jest podstawą pończochy. Dlatego w produktach Avicenum 
używamy wyłącznie markowej przędzy poliamidowej PAD 6.6 wiodących 
producentów ze Szwajcarii, Włoch i Francji.
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LYCRA®
LYCRA® energize to nazwa handlowa wysokiej jakości elastanu, którego rozwojem 
technologicznym i innowacjami zarządza firma Invista. Jest to włókno gwarantujące 
doskonałą elastyczność materiału. To właśnie elastan tworzy efekt kompresji.

Mikrofibra
Mikrofibra jest przędzą składającą się z dużej ilości cienkich włókien. Dziesięć 
kilometrów jednego takiego włókna nie waży nawet całego grama. Produkty z 
mikrofibry są bardzo przyjemne w dotyku, wygodne w noszeniu, świetnie chłoną i 
odprowadzają pot, a także wyróżniają się długą żywotnością.

Czesana bawełna z długich włókien
Do produkcji artykułów Avicenum z zawartością bawełny używamy wyłącznie 
bawełny czesanej z długimi włóknami. Włókno takiej bawełny jest do trzech 
razy dłuższe niż w przypadku zwykłej bawełny. Ten rodzaj materiału zapewnia 
wystarczające nakładanie się włókien w splocie, dzięki czemu nasze produkty 
bawełniane zachowują funkcjonalność na dłużej.

Owijana LYCRA® dla wrażliwej skóry 
i dłuższej żywotności produktów
Samo włókno elastanu może podrażniać wrażliwą skórę. Dlatego LYCRĘ® owijamy 
podwójnym włóknem ochronnym. Zastosowanie owijanej LYCRY® nie tylko 
poprawia komfort noszenia, ale także przedłuża żywotność produktu.
Nie uznajemy kompromisów, więc luksusowej podwójnie owijanej LYCRY® używamy 
we wszystkich produktach Avicenum.

Lamówki opasek
Lamówki naszych produktów to nie tylko estetyczne wykończenie opasek, 
konsekwentnie zwracamy uwagę także na ich funkcjonalność i wygodę.
Nasza lamówka to optymalny wybór dla pacjentów o bardzo wrażliwej skórze. 
Rozmieszczenie silikonu w postaci punkcików zapewnia jego dobrą przepuszczalność 
przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowego ułożenia opaski.

Wskazówka: Opasek nie należy prać w płynie do płukania tkanin, 
ponieważ wtedy silikon straci swoją przyczepność.  Silikon nie utrzymuje 
się również na nakremowanych kończynach. Można przywrócić 
przyczepność silikonu poprzez przetarcie go roztworem na bazie alkoholu, 
takim jak np. Francovka.

LYCRA® Soft Comfort

Podwójne 
włókno ochronne Włókno LYCRA®

Silikonowy
wzór na ściągaczu

Szerokość
ściągacza 5 cm
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Piktogramy opasek

nadgarstek łokieć lędźwie kolano kostka

taśma

silikonowe
peloty

podpiętki

wzmocnienie

silikonowa
pelota

płaskie
spiralne sprężyny

silikonowe
peloty

silikonowa
pelota

silikonowa
pelota

wzmocnienia

dwuosiowy
staw
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Opaski Avicenum ORTHO 360 
zostały wykonane za pomocą technologii splotu okrężnego. Materiały 
użyte do ich wykonania są niedrażniące i nie zawierają lateksu. Opaski 
nadają się do uprawiania sportu. Opaski są wyrobem medycznym 
przeznaczonym do stosowania zarówno w warunkach domowych, jak i 
placówkach opieki zdrowotnej. 
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Rozmiar S M L XL

b 22 - 26 26 - 30 30 - 34 34 - 38

Rozmiar S M L XL

c 13 - 15 15 - 17 17 - 19 19 - 21

Avicenum ORTHO 360 opaska 
stawu nadgarstkowego typ 01 
działa uciskowo na okolicę nadgarstka, dzięki czemu uzyskany 
zostaje pożądany efekt terapeutyczny (konieczny jest dobór 
odpowiedniego rozmiaru opaski). Przeznaczona jest do wsparcia 
nadgarstka w terapii pourazowej i pooperacyjnej. Najlepsze 
działanie opaski zauważalne jest podczas wysiłku fizycznego.

Avicenum ORTHO 360  
opaska stawu łokciowego typ 01 

działa uciskowo na okolice łokcia, dzięki czemu uzyskany zostaje pożądany 
efekt terapeutyczny (konieczny jest dobór odpowiedniego rozmiaru opaski). 
Przeznaczony jest do wsparcia stawu łokciowego w terapii pourazowej i 
pooperacyjnej. Najlepsze działanie opaski zauważalne jest podczas wysiłku 
fizycznego.

Kolor
8001

Kolor
8001
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Avicenum ORTHO 360  
opaska stawu kolanowego typ 01 

 
działa uciskowo na okolice kolana, dzięki czemu uzyskany zostaje pożądany 
efekt terapeutyczny (konieczny jest dobór odpowiedniego rozmiaru opaski). 
Przeznaczony jest do wsparcia stawu kolanowego w terapii pourazowej 
i pooperacyjnej. Najlepsze działanie opaski zauważalne jest podczas wysiłku 
fizycznego. 

Rozmiar S M L XL XXL

f 30 - 34 34 - 38 38 - 42 42 - 46 46 - 50

d 41 - 46 46 - 51 51 - 56 56 - 61 61 - 66

Avicenum ORTHO 360
opaska stawu skokowego typ 01 
działa uciskowo na okolicę kostki, dzięki czemu uzyskany 
zostaje pożądany efekt terapeutyczny (konieczny jest 
dobór odpowiedniego rozmiaru opaski). Przeznaczona 
jest do wsparcia stawu skokowego w terapii pourazowej i 
pooperacyjnej. Najlepsze działanie opaski zauważalne jest 
podczas wysiłku fizycznego.

Rozmiar S M L XL

b 20 - 23 23 - 26 26 - 29 29 - 32

Kolor
8001
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Rozmiar S M L

c 13 - 15 15 - 17 17 - 19

XL XXL

c 19 - 21 21 - 23

Avicenum ORTHO 360 opaska 
stawu nadgarstkowego typ 02 
Dzięki odpowiedniemu uciskowi oraz stabilizacji nadgarstka uzy-
skujemy pożądany efekt terapeutyczny. Aby osiągnąć pożądany 
efekt, konieczne jest, aby wybrać odpowiedni rozmiar. Efekt te-
rapeutyczny opaski jest zwiększony dzięki połączeniu z taśmą 
podtrzymującą na rzep. Opaskę stosuje się w celu wzmocnienia 
nadgarstka w leczeniu pooperacyjnym i pourazowym. Najlep- 
sze rezultaty osiąga się użytkując opaskę podczas codziennych 
aktywności fizycznych. Opaska jest wygodna również podczas 
aktywności sportowych.

Avicenum ORTHO 360  
opaska stawu łokciowego typ 02 

Dzięki odpowiedniemu uciskowi oraz stabilizacji stawu łokciowego uzysku-
jemy pożądany efekt terapeutyczny. Aby osiągnąć pożądany efekt, konie- 
czne jest, aby wybrać odpowiedni rozmiar. Efekt terapeutyczny opaski jest 
zwiększony dzięki połączeniu z taśmą podtrzymującą na rzep. Opaskę stosu-
je się w celu wzmocnienia łokcia w leczeniu pooperacyjnym i pourazowym. 
Najlepsze rezultaty osiąga się użytkując opaskę podczas codziennych akty-
wności fizycznych. Opaska jest wygodna również podczas aktywności spor-
towych.

Rozmiar S M L XL

b 22 - 26 26 - 30 30 - 34 34 - 38

Kolor
8001

Kolor
8001



Avicenum ORTHO 360  
opaska stawu kolanowego typ 02

Dzięki odpowiedniemu uciskowi oraz stabilizacji kolana uzyskujemy pożądany 
efekt terapeutyczny. Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczne jest, aby wybrać 
odpowiedni rozmiar. Efekt terapeutyczny opaski jest zwiększony dzięki połączeniu 
z taśmą podtrzymującą na rzep. Opaskę stosuje się w celu wzmocnienia kolana 
w leczeniu pooperacyjnym i pourazowym. Najlepsze rezultaty osiąga się użytkując 
opaskę podczas codziennych aktywności fizycznych. Opaska jest wygodna również 
podczas aktywności sportowych.

Avicenum ORTHO 360
opaska stawu skokowego typ 02 
Dzięki odpowiedniemu uciskowi oraz stabilizacji kostki uzyskujemy 
pożądany efekt terapeutyczny. Aby osiągnąć pożądany efekt, koniecz-
ne jest, aby wybrać odpowiedni rozmiar. Efekt terapeutyczny opa-       
ski jest zwiększony dzięki połączeniu z taśmą podtrzymującą na rzep. 
Opaskę stosuje się w celu wzmocnienia stawu skokowego w leczeniu 
pooperacyjnym i pourazowym. Najlepsze rezultaty osiąga się użytkując 
opaskę podczas codziennych aktywności fizycznych. Opaska jest wy-
godna również podczas aktywności sportowych.

Rozmiar S M L XL XXL

f 30 - 34 34 - 38 38 - 42 42 - 46 46 - 50

d 41 - 46 46 - 51 51 - 56 56 - 61 61 - 66

Rozmiar S M L XL

b 20 - 23 23 - 26 26 - 29 29 - 32

Kolor
8001

Kolor
8001
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Opaski i ortezy Avicenum ORTHO 1500
Ortezy i opaski Avicenum ORTHO 1500 wykonane są techniką dziania na 
płasko. Materiały użyte do ich wykonania są niedrażniące i nie zawierają 
lateksu. Ortezy i opaski są wyrobami medycznymi przeznaczonymi do 
stosowania zarówno w warunkach domowych, jak i placówkach opieki 
zdrowotnej.  
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Rozmiar XS S M

c (cm) 14 - 15 15 - 16 16 - 17

L XL XXL

c (cm) 17 - 18 18 - 19 19 - 20

Avicenum ORTHO 1500 orteza stawu nadgarstkowego typ 01
Avicenum ORTHO 1500 orteza stawu nadgarstkowego typ 01. W 
części ortezy obejmującej dłoń umieszczona jest anatomicznie 
dopasowana wymienna plastikowa płytka.  Efekt usztywniający 
płytki wspomagany jest taśmą zapinaną na rzep. Mechanizm 
działania ortezy opiera się na działaniu kompresyjnym i 
usztywniającym w okolicy nadgarstka, dzięki czemu uzyskany 
zostaje pożądany efekt terapeutyczny. Aby osiągnąć pożądany 
efekt, konieczny jest wybór odpowiedniego rozmiaru. Najlepsze 
działanie ortezy zauważalne jest podczas wysiłku fizycznego. 
Orteza nadaje się również do uprawiania sportu. Podczas 
dłuższych przerw na odpoczynek ortezę należy zdjąć.  

Kolor
8070
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Rozmiar XS S M

b (cm) 17 - 20 20 - 23 23 - 27

L XL XXL

b (cm) 27 - 30 30 - 33 33 - 35

Avicenum ORTHO 1500 opaska stawu łokciowego typ 01 
Avicenum ORTHO 1500 opaska stawu łokciowego typ 
01 wykonana jest techniką dziania na płasko. W opasce 
zespolone są dwie silikonowe peloty o specjalnie 
ukształtowanym anatomicznym dopasowaniu, które 
poprawiają propriocepcję (orientacja przestrzenna, 
zdolność koordynowania ciała w przestrzeni), a tym 
samym wsparcie mięśni (stabilizację łokcia). Efekt 
działania opaski stawu łokciowego jest wzmocniony 
przez dołączoną taśmę nadkłykciową na rzep. 
Mechanizm działania opaski stawu łokciowego opiera 
się na działaniu kompresyjnym i usztywniającym w 
okolicy łokcia, dzięki czemu uzyskany zostaje pożądany 
efekt terapeutyczny. Aby osiągnąć pożądany efekt, 
konieczny jest wybór odpowiedniego rozmiaru. 
Najlepsze działanie opaski zauważalne jest podczas 

wysiłku fizycznego. Opaska nadaje się również do uprawiania 
sportu. Opaskę należy zdjąć podczas dłuższych przerw na 
odpoczynek. 

Kolor
8070
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Rozmiar f (cm) d (cm)

XS 38 - 41 28 - 31

S 41 - 44 31 - 34

M 44 - 47 34 - 37

L 47 - 50 37 - 40

XL 30 - 53 40 - 43

XXL 53 - 56 43 - 46

3XL 56 - 59 46 - 49

4XL 59 - 62 49 - 52

5XL 62 - 65 52 - 55

Avicenum ORTHO 1500 
opaska stawu kolanowego typ 01
Avicenum ORTHO 1500 opaska stawu kolanowego 
typ 01 jest po bokach wzmocniony spiralnymi 
płaskimi sprężynami ze stali nierdzewnej. W okolicy 
rzepki uzupełniono ją okrągłą pelotą silikonową, 
która zapewnia jej lekką kompresję  oraz prawidłowe 
ułożenie podczas ruchu w stawie kolanowym. Opaska 
stawu kolanowego jest od wewnątrz wyposażona w 
antypoślizgowe silikonowe taśmy z wypustkami na 
całej długości płaskich spiralnych sprężyn. Mechanizm 
działania opaski stawu kolanowego opiera się na 
działaniu uciskowym w okolicy kolana, dzięki czemu 
uzyskany zostaje pożądany efekt terapeutyczny. 
Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczny jest wybór 
odpowiedniego rozmiaru. Najlepsze działanie opaski 
zauważalne jest podczas wysiłku fizycznego. Opaska 
nadaje się również do uprawiania sportu. Opaskę 
należy zdjąć podczas dłuższych przerw na odpoczynek. 

Kolor
8070
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Rozmiar f (cm) d (cm)

XS 38 - 41 28 - 31

S 41 - 44 31 - 34

M 44 - 47 34 - 37

L 47 - 50 37 - 40

XL 30 - 53 40 - 43

XXL 53 - 56 43 - 46

3XL 56 - 59 46 - 49

4XL 59 - 62 49 - 52

5XL 62 - 65 52 - 55

Avicenum ORTHO 1500 
opaska stawu kolanowego typ 02

Kolor
8070

Avicenum ORTHO 1500 opaska stawu kolanowego typ 
02 jest wzmocniona po bokach spiralnymi płaskimi 
sprężynami ze stali nierdzewnej. W okolicy rzepki 
uzupełniono ją okrągłą pelotą silikonową, która 
zapewnia jej lekką kompresję oraz prawidłowe ułożenie 
podczas ruchu w stawie kolanowym. W górnej i dolnej 
części opaska uzupełniona jest taśmami mocującymi 
z rzepami (taśmy zapobiegają przesuwaniu się opaski 
wzdłuż kończyny), od wewnątrz wyposażona jest w 
antypoślizgowe taśmy z silikonowymi wypustkami na 
całej długości płaskich sprężyn spiralnych. Mechanizm 
działania opaski stawu kolanowego opiera się na 
działaniu uciskowym w okolicy kolana, dzięki czemu 
uzyskany zostaje pożądany efekt terapeutyczny. 
Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczny jest wybór 
odpowiedniego rozmiaru. Najlepsze działanie opaski 
zauważalne jest podczas wysiłku fizycznego. Opaska 
nadaje się również do uprawiania sportu. Opaskę należy 
zdjąć podczas dłuższych przerw na odpoczynek.
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Rozmiar f (cm) d (cm)

XS 38 - 41 28 - 31

S 41 - 44 31 - 34

M 44 - 47 34 - 37

L 47 - 50 37 - 40

XL 30 - 53 40 - 43

XXL 53 - 56 43 - 46

3XL 56 - 59 46 - 49

4XL 59 - 62 49 - 52

5XL 62 - 65 52 - 55

Avicenum ORTHO 1500 
orteza stawu kolanowego typ 03
Avicenum ORTHO 1500 orteza staw kolanowego typ 
03 wykonana jest techniką dziania na płasko. Orteza 
stawu kolanowego wzmocniona jest po bokach 
metalowymi płytkami z dwuosiowym przegubem. W 
okolicy rzepki uzupełniono ją okrągłą pelotą silikonową, 
która zapewnia jej lekką kompresję oraz prawidłowe 
ułożenie podczas ruchu w stawie kolanowym. W 
górnej i dolnej części orteza zakończona jest taśmami 
na rzepy. Mechanizm działania ortezy kolana opiera 
się na uciskaniu okolicy kolana, dzięki czemu uzyskany 
zostaje pożądany efekt terapeutyczny. Aby osiągnąć 
pożądany efekt, konieczny jest wybór odpowiedniego 
rozmiaru. Najlepsze działanie ortezy zauważalne jest 
podczas wysiłku fizycznego. Orteza nadaje się również 
do uprawiania sportu. Podczas dłuższych przerw na 
odpoczynek ortezę należy zdjąć. 

Kolor
8070
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Rozmiar XS S M

b (cm) 19 - 21 21 - 23 23 - 25

L XL XXL

b (cm) 25 - 27 27 - 29 29 - 31

Avicenum ORTHO 1500 opaska stabilizująca ścięgno Achillesa typ 01
Avicenum ORTHO 1500 opaska stabilizująca ścięgno 
Achillesa typ 01 wykonana jest techniką dziania na 
płasko. W tylnej części opaski zintegrowana jest 
anatomicznie dopasowana pelota silikonowa, która 
poprawia propriocepcję (orientacja przestrzenna, 
zdolność koordynacji ciała w przestrzeni), a tym samym 
wsparcie i stabilizację ścięgna Achillesa. Opakowanie 
opaski stabilizującej ścięgno Achillesa zawiera dwie 
silikonowe podpiętki. Jedna zaprojektowana została 
pod chorą nogę, aby zmiękczyć  i tłumić wstrząsy 
podczas chodzenia. Jednocześnie dzięki lekkiemu 
unoszeniu zmniejsza bolesne napięcie ścięgna Achillesa. 
Druga podpiętka została zaprojektowana pod zdrową 
stopę, aby zrównoważyć długość kończyn. Mechanizm 
działania opaski stabilizującej ścięgno Achillesa opiera 
się na działaniu kompresyjnym w okolicy ścięgna 
Achillesa, dzięki czemu uzyskany zostaje pożądany efekt 

terapeutyczny. Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczny jest 
wybór odpowiedniego rozmiaru. Najlepsze działanie opaski 
zauważalne jest podczas wysiłku fizycznego. Opaska nadaje się 
również do uprawiania sportu. Opaskę należy zdjąć podczas 
dłuższych przerw na odpoczynek.  

Kolor
8070
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Rozmiar XS S M

b (cm) 19 - 21 21 - 23 23 - 25

L XL XXL

b (cm) 25 - 27 27 - 29 29 - 31

Avicenum ORTHO 1500 opaska 
stawu skokowego typ 01
Avicenum ORTHO 1500 opaska stawu skokowego typ 
01 wykonana jest techniką dziania na płasko. Od strony 
środkowej i bocznej w opaskę wkomponowane są 
anatomicznie ukształtowane peloty silikonowe, które 
poprawiają propriocepcję (pół-czuciową, zdolność 
koordynowania ciała w przestrzeni), a co za tym idzie 
również wsparcie mięśni (stabilizację stawu skokowego). 
Silikonowe nakładki rozmasowują kostkę, co wspomaga 
wchłanianie obrzęków i skrzepów krwi. Mechanizm 
działania opaski na kostkę opiera się na działaniu 
uciskającym w okolicy kostki, dzięki czemu uzyskany 
zostaje pożądany efekt terapeutyczny. Aby osiągnąć 
pożądany efekt, konieczny jest wybór odpowiedniego 
rozmiaru. Najlepsze działanie opaski zauważalne jest 
podczas wysiłku fizycznego. Opaska nadaje się również 
do uprawiania sportu. Opaskę należy zdjąć podczas 
dłuższych przerw na odpoczynek.

Kolor
8070
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Rozmiar t (cm) Rozmiar t (cm)

XS 65 - 70 XL 95 - 105

S 70 - 75 XXL 105 - 120

M 75 - 85 3XL 120 - 135

L 85 - 95 4XL 135 - 150

Avicenum ORTHO 1500 orteza 
lędźwiowa typu 01

Kolor
8070

Avicenum ORTHO 1500 orteza lędźwiowa typu 
01 wykonana jest z elastycznej dzianiny oraz 
zintegrowanych wzmocnień pleców. Orteza ta 
obejmuje kręgi lędźwiowe. Z przodu zapinana jest na 
rzep. Podczas zapinania pasa bardzo dobrze zostaje 
zapewniona  stabilizacja kręgów lędźwiowych, mięśni 
pleców i brzucha. Mechanizm działania ortezy opiera 
się na działaniu kompresyjnym i usztywniającym 
w okolicy odcinka lędźwiowego kręgosłupa, dzięki 
czemu uzyskany zostaje pożądany efekt terapeutyczny. 
Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczny jest wybór 
odpowiedniego rozmiaru. Najlepsze działanie ortezy 

zauważalne jest podczas wysiłku fizycznego. Orteza nadaje się 
również do uprawiania sportu. Podczas dłuższych przerw na 
odpoczynek ortezę należy zdjąć. 
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Avicenum ORTHO 1500 
orteza lędźwiowa typu 02

Rozmiar t (cm) Rozmiar t (cm)

XS 65 - 70 XL 95 - 105

S 70 - 75 XXL 105 - 120

M 75 - 85 3XL 120 - 135

L 85 - 95 4XL 135 - 150

Kolor
8070

Avicenum ORTHO 1500 orteza lędźwiowa typu 02 
jest wykonana z elastycznej dzianiny, zintegrowanych 
wzmocnień pleców, a ponadto zawiera także 
wymienną silikonową nakładkę masującą z wypustkami 
masującymi. Orteza ta obejmuje kręgi lędźwiowe. Z 
przodu zapinana jest na rzep. Podczas zapinania pasa 
bardzo dobrze zostaje zapewniona  stabilizacja kręgów 
lędźwiowych, mięśni pleców i brzucha. Mechanizm 
działania ortezy opiera się na działaniu kompresyjnym 
i usztywniającym w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, 
dzięki czemu uzyskany zostaje pożądany efekt 
terapeutyczny. Efekt wspomagany jest przez właściwości 
masujące nakładki silikonowej. Aby osiągnąć pożądany 

efekt, konieczny jest wybór odpowiedniego rozmiaru. Najlepsze 
działanie ortezy zauważalne jest podczas wysiłku fizycznego. 
Orteza nadaje się również do uprawiania sportu. Podczas 
dłuższych przerw na odpoczynek ortezę należy zdjąć.
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Katarzyna Tomasik +48 605 136 475 tomasik@aries.eu
Michał Chryk +48 605 136 640 chryk@aries.eu
Waldemar Capiga +48 603 136 170 capiga@aries.eu
Łukasz Skowroński +48 605 136 114 skowronski@aries.eu
Agnieszka  Rutkiewicz +48 603 136 116 rutkiewicz@aries.eu
Agata Maksymowicz +48 605 131 675 maksymowicz@aries.eu
Michał Sabacinski +48 605 136 768 sabacinski@aries.eu
Alicja Litkowiec +48 603 136 135 litkowiec@aries.eu
Monika Jadczak +48 605 746 166 jadczak@aries.eu

Przedstawiciele handlowi i medyczni:



www.avicenum.eu

Dystrybutor:
Aries Polska Sp zo.o.
ul Szczawieńska 2 
58-310 Szczawno-Zdrój 
NIP 8862938814
www.aries.eu

Dział obsługi klienta:

Infolinia:  800 888 595
Telefon:  +48 746 480 490
E-mail:  aries.pl@aries.eu

Kontakt handlowy:
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