
3D Contour e линия индивидуални ортопедични стелки и 
обувки, която разчита на дигиталните технологии за 
назначение, дизайн и производство. 3D визуализацията на 
сканираните ходила онагледява индивидуалните нужди на 
всеки пациент.  Дигиталният процес позволява бърз 
трансфер на информация, като се увеличава прецизността 
в дизайна и изработката на всеки детайл. Серията 
предлага различни модели стелки с различно предназначение 
спрямо индивидуалната нужда на пациента.

Лесна поръчка на втори чифт стелки
Още едно предимство на серията е запазването на 
дигиталния проект за стелки на всеки пациент. При 
определени условия той може да се използва за 
дистанционна поръчка и доставка на следващ чифт.

1. Преглед и 
сканиране

2. Проектиране 4. Финиширане3. Фрезоване
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Индивидуални стелки
Комфорт Бейсик 

N 801301

Мека и еластична носеща основа
Много добър шокабсорберен ефект
Добра издръжливост при натоварвания
Повлиява оплаквания на ходило, глезен и коляно

Индивидуални стелки
Софт Бейсик 

N 801302

Максимална лекота на носещата конструкция
Изолира болезнените зони на ходилата
Отличен шокабсорберен ефект
Повлиява оплаквания в глезен, ходило и коляно 
Подходяща при лека степен на плоскостъпие и 
не големи натоварвания

Индивидуални стелки
Макс Бейсик 

N 801305

Висока устойчивост на натоварвания
Умерен шокабсорберен ефект
Подходяща за корекции на разлики
в дължина на крайници или позиция на петата



orthoteh

Индивидуални стелки
Премиум Дуо 

N 801306

Отличен омекотяващ ефект
Подходящи при спорт и ежедневна 
употреба
Особено подходящи за поддръжка на 
надлъжния и напречния свод
Двуслойна носеща конструкция от два
различни по мекота слоя

Индивидуални стелки
Премиум Дуо Диабет

N 801303

Подходящи при пациенти с диабет
Подходящи при лека степен на 
плоскостъпие и неголеми натоварвания
Допълнително антибактериално и 
омекотяващо покритие
Трислойна конструкция с максимална 
мекота
Обезболяват ходила с висока 
натовареност

Индивидуални стелки 
Спорт Трио 

N 801304

Максимален омекотяващ ефект
Висока устойчивост на натоварвания
Стабилизират свод, пета и глезен
Протектира Ахилесово сухожилие
Подобрява отскока и омекотява 
приземяването



orthoteh
Индивидуални чехли
3D Contour 1.1

N 80130_1_1

N 80130_1_2

N 80130_1_3

Подходящи в случаите на леко
до средно плоскостъпие
Оплаквания в метатарзалната зона
Чувство за умора и/или оток в ходилата
Болки в областта на петата
Скъсени Ахилесови сухожилия

Подходящи в случаите на леко
до средно плоскостъпие
Оплаквания в метатарзалната зона
Чувство за умора и/или оток в ходилата
Болки в областта на петата
Скъсени Ахилесови сухожилия

Подходящи в случаите на леко
до средно плоскостъпие
Оплаквания в метатарзалната зона
Чувство за умора и/или оток в ходилата
Болки в областта на петата
Скъсени Ахилесови сухожилия

Индивидуални чехли
3D Contour 1.2

Индивидуални чехли
3D Contour 1.3



orthoteh

Индивидуални сандали
3D Contour 2.1

Индивидуални сандали
3D Contour 2.2

Подходящи в случаите на леко
до средно плоскостъпие
Оплаквания в метатарзалната зона
Чувство за умора и/или оток в ходилата
Болки в областта на петата
Скъсени Ахилесови сухожилия

Подходящи в случаите на леко
до средно плоскостъпие
Оплаквания в метатарзалната зона
Чувство за умора и/или оток в ходилата
Болки в областта на петата
Скъсени Ахилесови сухожилия

N 80130_2_1

N 80130_2_2
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Ортотех е утвърден лидер в производството на 
индивидуални ортопедични стелки. Ние притежаваме 
най-широкото портфолио от модели. Служителите в 
нашите обекти са висококвалифицирани медицински 
специалисти.
Индивидуалните термопластни стелки се изработват по 
класическа технология, базирана на снемането на 
триизмерен отпечатък от ходилата в ортопедична пяна.  
За по-точна диагностика се препоръчва плантографско 
изследване или анализ на походката върху сензорна пътека. 

Видове термопластни стелки
Ортотех изработва три класа стелки: индивидуални 
термопластни стелки, индивидуални стелки Елит и нашият 
луксозен бранд индивидуални стелки Ги Капрон.

Компютърна 
диагностика и 
преглед

Снемане на 
отпечатък 

Поставяне на
покритие и
опаковане

Гипсова отливка 
и изработка 

 

д



orthoteh Индивидуални стелки

Индивидуални термопластни стелки

Индивидуални термопластни стелки
с попълване на свода

Индивидуални термопластни стелки 
с клин

N 80101

N 80102

N 80104

Изработени по триизмерен отпечатък
Коригират надлъжен и напречен свод

Подсилен надлъжен свод

Лека и комфортна конструкция
Базов модел за индивидуални стелки



orthoteh

Индивидуални 
термопластни стелки за 
баланс на дължини

При разлика в дължините на крайниците

Единична стелка от EVA
за баланс на дължини

Изработена по размера на ходилото
При разлика в дължините на крайниците
Антибактериално устойчиво покритие

Стелки от EVA за 
напречен свод

N 80105

N 80106

N 80110

Изработени по размера на ходилото
Коригират напречния свод
Антибактериално устойчиво покритие

Индивидуални стелки
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Супинатори за деца N 80402

Изработени по триизмерен отпечатък
Стабилизират позицията на петата
Коригират надлъжния свод

Индивидуални стелки Елит N 80118

Изработени по триизмерен отпечатък
Коригират надлъжен и напречен свод
Устойчива във времето конструкция
Миещо се антибактериално покритие

Устойчива във времето конструкция
Миещо се антибактериално покритие

Индивидуални стелки Елит плюс N 80120

Изработени по триизмерен отпечатък
Две меки шокабсорберни зони
Коригират надлъжен и напречен свод

Индивидуални стелки
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Индивидуални стелки за
диабетично стъпало

Индивидуални стелки
Ърбан

Изработени по триизмерен отпечатък
Шокабсорбено, антибактериално покритие
Коригират надлъжен и напречен свод
Повлиява полиневропатните оплаквания

Изработени по триизмерен отпечатък
Коригират надлъжен и напречен свод
Устойчива във времето конструкция
Миещо се антибактериално покритие

N 80121

N 80114

Индивидуални стелки



orthoteh Стелки Capron

Индивидуални стелки Метатарзалгия

Индивидуални стелки Сити

Стелки за динамичен работен ден
Подходящи за ежедневни офис обувки
Качествени и устойчиви материали
Дишащо, антибактериално покритие

Тънко антибактериално покритие
Подкрепа и комфорт на ходилото
Шокабсорберни свойства

Укрепване на плантарната конструкция
МАТЕРИАЛ ДЕБЕЛИНА ПРЕДИМСТВА
Thermoflux 2 mm
ST mastic MP 0.8 mm
PRX 2 mm
Noene 2 mm

Билатерална стабилизация на глезенаTermoflex +black
cambrelle

1.9 mm

Стабилизира средния и задния ходилен отдел

Стабилност и укрепване на ходилото

За комфорт на метатарзалните глави

Тънко антибактериално покритие

МАТЕРИАЛ ДЕБЕЛИНА ПРЕДИМСТВА
Lunasoft 2 mm
Lunacell A 2 mm
ST Nero MP 0.7 mm
Termotech 1.9 mm

Омекотява стъпването в 
метатарзалната зона 
Ежедневни стелки за офис обувки
Заемат минимален обем в обувката
Модерно дишащо покритие

ДАМСКИ 1235-M231  |  № 37 - 41
МЪЖКИ   1125-M231  | № 39 - 47

ДАМСКИ 1235-5031  |  № 37 - 41
МЪЖКИ   1125-5031 |  № 39 - 47
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Индивидуални стелки Брит

Ежедневни стелки за градска среда
Максимално стабилни
Заемат минимален обем в обувката
Модерно, дишащо покритие
Предлага се и в детска модификация

Шокабсорберни свойства
Подкрепа и комфорт на ходилото
Тънко и устойчиво покритие

Стабилност в задната част на стъпалото
МАТЕРИАЛ ДЕБЕЛИНА ПРЕДИМСТВА
Colorflex Beige 1.8 mm
Technichoc    2 mm
Colorflex Ноире 1.4 mm
Lunacell A noir 1.5 mm

Тънко антибактериално покритие с
модерен дизайн

SMF Nubuckee´
BRIT bleu/gris/mauve/beige

0.7 mm

ДАМСКИ  1235-MA114      |  № 37 - 41
МЪЖКИ   1125-MA113-H  |  № 39 - 47

МОМИЧЕ 1325-MA106      |  № 33 - 35
МОМЧЕ      1325-MA107      |  № 33 - 35

Индивидуални стелки Диабет

Отлично повлиява полиневропатните
болки
Меко и антибактериално покритие
Намалява риска от диабетни усложнения
Употребява се с по-свободни обувки

Здравина и стабилност
За комфорт в областта на петата
Антибактериално, хипоалергенно покритие

Мек, лек и комфортен материал
МАТЕРИАЛ ДЕБЕЛИНА ПРЕДИМСТВА
Lunairflex 3 mm
Thermoflux  1.10 mm
PR sport 3.2 mm
Lunairmed 2 mm

За корекция и оформяне на отбременени зониPE 160   -

ДАМСКИ  1235-5034      |  № 37 - 41
МЪЖКИ       1125-5034     |  № 37 - 47
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Индивидуални стелки Футбол

Леки стелки с малък обем
Стабилна опора за надлъжния свод
Протектира петата и ахиловото сухожилие
Комфортно антибактериално покритие

Проектира ходилото 
и подобрява на оттласкването
Устойчиво, миещо се покритие,
намалява приплъзването на ходилото
Устойчивост и стабилност на
задната част на ходилото

Придава стабилност на конструкцията
МАТЕРИАЛ ДЕБЕЛИНА ПРЕДИМСТВА
Thermoflux 1 mm
PR 25 2 mm

Orange PE color 2.5 mm

PE 250 2 mm

Намалява сътресенита върху 
петата и ахиловото сухожилие

Noene 2 mm

Стабилизира двустранно
/про-супинаторно/ глезена

Termoflex + Millenium SMF 1.75 mm

Подпомага  корекцията и комфорта на ходилото

Шокабсорберна зона на петата

Протектира ходилото и добавя енергия при отскок

Стабилизира конструкцията

МАТЕРИАЛ ДЕБЕЛИНА ПРЕДИМСТВА
PR 25 2 mm
PE 250 6 mm
Thermoflux 1 mm
Noene 2 mm

Стабилизира задната част на ходилотоPE 250 2 mm
Устойчиво, лесно миещо се покритие,
намалява приплъзването

Blue PE color MP 2.5 mm

1265-M369  | № 37 - 47

Индивидуални стелки Баскетбол / Волейбол

Конструкция с висок 
шокабсорберен ефект
Стабилност при отскок и приземяване  
Намалява риска от травми и преумора 
Разтоварва свода и ахиловото сухожилие 

1185  |  № 37 - 47
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Индивидуални стелки Тенис
Лека атлетика

Леки стелки с малък обем
Конструкция, подобряваща 
оттласкването
Протектира пръстите и петата
Комфортно антибактериално 
покритие

Неутрализира сътресенията върху петната кост
Устойчив, миещ се материал, намалява приплъзването
Повишава стабилността и намалява
риска от навяхване

Двустранно стабилизира и предпазва ходилото
МАТЕРИАЛ ДЕБЕЛИНА ПРЕДИМСТВА
Thermoflux 1 mm
Noene    2 mm
Grey PE color MP 2.5 mm
Thermofllex + black 1.9 mm

Протектира ходилото 
и подобрява на оттласкването

PR 25 2 mm

Осигурява комфорт на задната част на ходилотоSmooth grey
PE color

2.5 mm

1195   |  № 37 - 51

1135-MH-227   |  № 37 - 47

Индивидуални стелки Мултиспорт

Подходящи при различни видове спорт
Подобрява оттласкването и отскока
Стабилизира петата и глезена

Двустранно стабилизиране и заздравяване 
на конструкцията

Намалява сътресенита, насочени към петата

Протектира ходилото и добавя енергия при отскок

Поддържа и укрепва надлъжния свод

МАТЕРИАЛ ДЕБЕЛИНА ПРЕДИМСТВА
PR 25 2 mm
Thermoflex + 
black cambrelle

1.9 mm

Thermoflux 1 mm
Noene 2 mm

Стабилност и комфорт за задната част на ходилотоPRX 2 mm
Устойчиво, лесен за почистване и 
пречи на приплъзването

Blue PE color MP 2.5 mm
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Индивидуални стелки Мултиспорт 2

Подходящи при различни видове спорт

Стелки Capron

Подсилен свод и външен ръб
Подобрява оттласкването и отскока
Стабилизира петата и глезена
Комфортно и меко покритие

Проектира ходилото и подобрява отскока

Осигурява стабилност и заздравява конструкцията

Шокабсорберна зона на петата

За стабилност и защита на ходилото

МАТЕРИАЛ ДЕБЕЛИНА ПРЕДИМСТВА
Neosorb 2 mm
PR 20 2 mm
Lunacell A noir 2 mm
Colorflex noire 1.4 mm

Стабилизира задната част на ходилотоPE 250 2 mm
Устойчиво и миещо се покритие,
намалява приплъзването

Trendline orange / noir 2 mm

Странично стабилизиране

Стабилизира задната част на ходилото

Colorflex blanche +
grip orange

1.6 mm

Протектира предната част на ходилото
и подобрява оттласкването му.

Устойчивост в задната част на ходилото

Шокабсорберна зона за петата

Укрепва и осигурява стабилност на ходилото

МАТЕРИАЛ ДЕБЕЛИНА ПРЕДИМСТВА
Poron XRD 3 mm
PR 30 2 mm

Colorflex noire 1.4 mm
Lunacell A noir 2 mm

Поддържа и укрепва надлъжния сводThermoflux beige 1 mm
Устойчиво, лесно миещо се покритие,
намалява приплъзването

PE color chamois MP 1.5 mm

и подобрява 

Carbon Soft + 
Colorflex blanche

1.6 mm

1135-MA111  |  № 37 - 47

Индивидуални стелки Индор

Подходящи за скуош, 
тае-бо, зумба, хандбал
Конструкция за динамично 
натоварване
Комфортно,
антибактериално покритие

1185-MA115  |  № 37 - 47
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Индивидуални стелки Планински туризъм

   Стабилна конструкция за неравен терен
   Облекчава натоварването на пръстите
   Изразен шокабсорберен ефект
   Максимално издръжливо антибактериално покритие

Стабилизира задната част на ходилото

Мек, гъвкав и устойчив материал
Поддържа и укрепва надлъжния свод

МАТЕРИАЛ ДЕБЕЛИНА ПРЕДИМСТВА

Thermoflex + 1.25 mm
  0.6 mm

Thermoflux beige 1 mm
Norit L noir
Proton XDR

1.1 mm
Шокабсорберна зона за петата3 mm
Устойчиво, миещо се покритие, 
антибактериална обработка със сребърни 
йони и аромат на евкалипт 

Оn steam sable
+ Lunatec SE vert menthe 

0.8 mm
  2 mm

3375-MA-374  |  № 37 - 47



Компанията Орфит произвежда пълен набор от 
материали, необходими за изработване на индивидуални 
сплинтове и ортези.
Ортотех предоставя възможност да се възползвате от 
големите предимства, които ни дава прилагането на 
материали, които при леко нагряване позволяват 
индивидуално оформяне по крайника на пациента.
Всички видове термопластични продукти на Орфит са 
биологично съвместими, хипоалергенни и рециклируеми. 
Разполагаме с различни по здравина, дебелина и цвят 
материали. Това разнообразие позволява да се 
изработват както финни конструкции, например за 
отделни пръсти, така и стабилни ортези за цял долен 
крайник. Изработването на всеки сплинт става директно 
върху засегнатия крайник на пациента.

orthoteh
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Индивидуален сплинт при 
разкъсана дорзална апоневроза

Индивидуален сплинт за
фиксиране на пръсти

Индивидуален сплинт при 
пръст „лебедова шия“ 

N 70827

N 70826

N 70825

Дозиран хиперекстензионен натиск
Обхваща ДИС или ДИС и ПИС

ПОКАЗАНИЯ
Разкъсване на дорзална апоневроза

Имобилизира травматирания пръст
Различно позициониране според травмата
Лека и прецизна конструкция

ПОКАЗАНИЯ
Мекотъканни травми на пръстите
Неусложнени фрактури

Коригира мускулния дисбаланс
Лека и прецизна конструкция

ПОКАЗАНИЯ
Дисбаланс между флексори и екстензори
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Индивидуален сплинт 
стабилизиращ палеца 

Индивидуален динамичен
сплинт за интерфалангеална
става 

Индивидуален динамичен
сплинт при увреден n.ulnaris 

ПОКАЗАНИЯ
Дисторзии в ставите на палеца
Неусложнени фрактури
Възпалителни заболявания

Преодоляване на контрактури в ПИС
Дозиране на корекционния импулс
Индивидуално избрана конфигурация 
Лека и прецизна конструкция

Фиксира желаната позиция
Прилагат се разнообразни материали
Лека и прецизна конструкция

ПОКАЗАНИЯ
Дефицит в екстензията на ПИС

Подпомага функцията на mm lumbricales
4 et 5 
Повлиява мускулния дисбаланс
Пречи на развитието на контрактури

ПОКАЗАНИЯ
Частична увреда на n. ulnaris
Флексионна контрактура в МКФС 4 и 5

N 70835

N 70808

N 70812



orthoteh

Индивидуален функционален 
сплинт при ревматоидна ръка

Индивидуален сплинт при 
фрактура на метакарпални кости

Индивидуален сплинт 
фиксиращ I-ви лъч

N 70801

N 70842

N 70804

Преодолява улнарната девиация 
на пръстите
Предпазва от трайни деформации
Намалява болковите оплаквания
Лека и прецизна конструкция

ПОКАЗАНИЯ
Улнарна девиация при артрити

Фиксира областта на дланта
Максимално прецизна 
и лека конструкция

ПОКАЗАНИЯ
Фрактура на метакарпуса
Мекотъканни травми в областта
След оперативно лечение

Фиксира всички стави на първи лъч
Палецът е в желаната позиция 
Максимално прецизна 
и лека конструкция

ПОКАЗАНИЯ
Дисторзии в ставите от първи лъч
Фрактури в областта
След оперативно лечение



orthoteh

Индивидуален динамичен 
сплинт протектиращ
флексорно сухожилие

Индивидуален сплинт 
поддържащ гривнена става

Индивидуален сплинт 
фиксиращ гривнена става

ПОКАЗАНИЯ
След пластика на флексорно сухожилие
Частична увреда на флексори

Подкрепя функционалната позиция
Осигурява покой на китката
Максимално прецизна и лека конструкция

Позволява активна екстензия
и улеснява флексия
За ранна следоперативна рехабилитация
Максимално прецизна и лека конструкция

ПОКАЗАНИЯ
Вяла пареза 
Възпалителни заболявания

Комфортно фиксира гривнената става   
Циркулярна стабилна конструкция 
Напълно свободен захват 
Максимално прецизна и лека конструкция     

ПОКАЗАНИЯ
Дисторзии на гривнената става  
Синдром на карпалния канал  
Артрити и тендинити
Стабилни или оперирани фрактури

N 70813

N 70807

N 70802



orthoteh

Индивидуален сплинт 
фиксиращ китка и палец

Индивидуален сплинт 
при пареза

Индивидуален сплинт
антиспастик в интринзик позиция 

N 70810

N 70805

N 70806

Фиксира гривнената става и палеца
Циркулярна стабилна конструкция
Свободно движение на 2-4 пръст
Максимално прецизна 
и лека конструкция

ПОКАЗАНИЯ
Дисторзии на гривнената става и палеца
Синдром на карпалния канал
Артрити и тeндинити
Стабилни или оперирани фрактури

Позиционира гривнената 
става и палеца
Индивидуален избор на позиция
Постепенно увеличаване 
на екстензията

ПОКАЗАНИЯ
Хипертонус с различна етиология

Позиционира гривнената 
става и пръстите
Комфортна интринзик позиция
Постепенно увеличаване 
на екстензията

ПОКАЗАНИЯ
Хипертонус с различна етиология
Изразен тонус на mm lumbricales



orthoteh

Индивидуален динамичен  
сплинт протектиращ 
екстензорно сухожилие

Индивидуален динамичен  
сплинт подпомагащ екстензията

Индивидуален сплинт 
поддържащ лакътната става

ПОКАЗАНИЯ
След пластика на екстензорно сухожилие
Частична увреда на екстензори

Подпомага екстензиятя на пръстите
Позволява захват на предмети
Максимално прецизна и лека конструкция

Позволява активна флексия и 
улеснена екстензия
За ранна следоперативна рехабилитация
Максимално прецизна и лека конструкция

ПОКАЗАНИЯ
Екстензорен дефицит
Пластика на екстензорни сухожилия

Задържа желаната позиция
Етапно коригиране при нужда
Максимално прецизна и лека конструкция     

ПОКАЗАНИЯ
Умерен спазъм
на лакътните флексори
Тендинити и инсерционити
След оперативно лечение

N 70809

N 70814

N 70845



orthoteh

Индивидуален брейс при
фрактура на хумерус

Индивидуален сплинт поддържащ
лакътна и гривнена става

ПОКАЗАНИЯ

Стабилизира позицията на фрагментите
Възможност за движение на лакътя
Регулиране на пристягането с велкро

N 70815

N 70816

ПОКАЗАНИЯ

Задържа желаната позиция
Етапно коригиране при нужда
Максимално прецизна 
и лека конструкция

Тендинити и инсерционити
След оперативно лечение

Флексорен спазъм на 
лакът и китка

Засягане на средна трета на
хумерус
След оперативно лечение

Напречни и късо коси фрактури



orthoteh

Индивидуален сплинт 
стабилизиращ глезена

Индивидуална ригидна, 
нееластична стелка

ПОКАЗАНИЯ

Ограничава про-супинацията
Комфортна стабилизация на областта
Регулиране на пристягането

N 70843

N 70832

ПОКАЗАНИЯ

Стабилна, нееластична конструкция
Укрепва свода и ходилните стави
Приложима в по-свободна обувка

Фрактури на фаланги
Фрактури на метaтарзуса

Стабилни, неразместени 
фрактури на малеолите
След оперативно лечение

Дисторзии на ТКС



orthoteh

Индивидуален сплинт фиксиращ глезена

Индивидуален сплинт фиксиращ 
глезена в еквинус

N 70844

N 70819

Фиксира глезена в еквинус
Предно тибиално позициониране
Достъп до оперативната рана
Може да включва и коляното

ПОКАЗАНИЯ

При частична руптура на сухожилието
След пластика на ахиловото сухожилие

ПОКАЗАНИЯ

Детска церебрална парализа
Инсулти
Черепно-мозъчни травми
Коматозни състояния

Профилактира поява на 
контрактури
Позволява етапно коригиране

Фиксира глезена в 
неутрална позиция



orthoteh

Шийна яка Push MED

Шийна яка Push CARE 

ПОКАЗАНИЯ

Стабилизира шийните прешлени
Анатомична форма, полутвърда пяна
Стабилизираща, пластмасова, 
отстранима вложка

N 1601/1602

N 2601/2602

ПОКАЗАНИЯ

Укрепва шийните прешлени
Анатомична форма, съдържа полутвърда пяна
Функционална поддръжка на шията и главата
Подвижността е частично запазена
Мека дишаща материя за ежедневна употреба

Остри травми на шията
Лекостепенен шиен остеоартрит

Състояние след шийни дисторзии

Функционална поддръжка на шията и главата
Мека дишаща материя за ежедневна употреба

Шийни дисторзии
Остри травми на шията
Дискова херния

ВИСОЧИНА ОБИКОЛКА

27 - 36 см
36 - 46 см
27 - 36 см
36 - 46 см

1 - 8см 

2 - 10см

ВИСОЧИНА ОБИКОЛКА

27 - 36 см
36 - 46 см
27 - 36 см
36 - 46 см

1 - 8см 

2 - 10см



orthoteh

Брейс за лакът Push MED

Брейс eпи Push MED 

ПОКАЗАНИЯ

Два стабилизатора за поддържане
и насочване на движенията
Лесно регулируемо ограничаване на разтягането 
Мека вътрешност, която остава кожата суха 

N 2701

N 2702

Прилага натиск върху мускулатурата
Високоеластична пелота  
Полутвърдата конструкция разпределя натиска 
Запазва съдовата циркулация

Универсален размер.

ПОКАЗАНИЯ

Голф лакът (медиален епикондилит)
Тенис лакът (латерален епикондилит) 

Дизайн и силиконови елементи фиксират при 
спорт 

Увреждане вследствие на преразтягане
(увреждане на капсулата)
След дислокации на лакътя и/или фрактури
Дегенеративни изменения в лакътната става

ОБИКОЛКА

1
2

22 - 24 см
24 - 26 см

3 26 - 28 см
4 28 - 32 см
5 32 - 36 см



Лумбостат Push Care

Брейс за палец Push 
ORTHO CMC

ПОКАЗАНИЯ

Намалява болката като стабилизира областта
Вложка с четири зони релаксира мускулите
Тя е отстранима и натискът се регулира

N 3101

N 1401

ПОКАЗАНИЯ

Стабилизира основната връзка на палеца
Свободно движение на китката
Материалите гарантиран максимален комфорт
Водоустойчив
Алуминиевото ядро позволява индивидуализация

За ляв  и десен.

След артропластика на първа карпо-метакарпалната става
Нестабилност на първа карпо-метакарпална става

Остеоартрит на първа карпо-метакарпалната става 

Комфортен в право и седнало положение
Приляга отлично и е незабележим под дрехите

Хронични оплаквания в поясния отдел 
При физически натоварвания
Псевдорадикулитни оплаквания (ишиалгия)

ОБИКОЛКА

1
2

16  - 19,5 см
19,5 - 22,5 см

3 22,5  - 26    см

ОБИКОЛКА

1
2
3
4
5
6

65     75 см-
75     85 см-
85      97 см-
97     110 см-
110 125 см-
125    145 см-

orthoteh



Брейс патела Push MED

Лумбостат Push MED 

ПОКАЗАНИЯ

N 2401

N 2302

Подобрява позицията и намалява болката
Тройно пристягане и четири метални 
банела
Комфортен в право и седнало положение
Подходящ за мъже и за жени
Приляга отлично и е незабележим
под дрехите

Универсален размер.

ПОКАЗАНИЯ

Дископатия
Остеопоротични фрактури
Постоперативно лечение

Спондилолистеза и спондилолиза 

Прилага натиск върху пателарното сухожилие
Високоеластична пелота укрепва пателата
Полутвърдата конструкция разпределя 
натиска

Патело-фемурален болков синдром
Apex patellae syndrome
Болест на Osgood-Schlatter – 
(апофизит на tub.tibiae) 

ОБИКОЛКА

1
2

65 - 75 см
75 - 85 см

3 85 - 97 см
4 97 - 110 см
5 110 - 125 см
6 125 - 145 см

orthoteh



Брейс за коляно 
Push MED

Брейс за коляно
Push CARE

ПОКАЗАНИЯ

N 1301

N 2301

ПОКАЗАНИЯ

Осигурява компресионна 
стабилизация на коляното
Пристягането се регулира според нуждата
Укрепването стимулира активността 
и редуцира болката
Дизайн и силиконови елементи 
фиксират при спорт

След операция на менискус
Патело-фемурален 
болков синдром

Капсуларни възпаления 

Метални и полимерни пластини 
укрепват страничните връзки
Флексията и екстензията са свободни
Опасващи ленти фиксират брейса
Дизайн и силиконови елементи 
фиксират при спорт

Дисторзии на колянната става
Нестабилност след увреда 
на лигаменти
След операция на лигаменти 

ОБИКОЛКА

1
2

28 - 31 см
31  - 34 см

3 34 - 37 см
4 37 - 41 см
5 41 - 45 см

1
2
3
4
5

ОБИКОЛКА

28 - 31 см
31 - 34 см
34 - 37 см
37 - 41 см
41 - 45 см

orthoteh



Брейс за глезен Push MED

Брейс за глезен Push CARE

ПОКАЗАНИЯ

Прилага се за продължително фиксиране
Аналог на функционален бинтов бандаж
Регулиране на натиска и про-супинацията

N 1201

N 2201

Осигурява еластичен натиск
върху глезена
Регулиране на пристягането
Перфектно приляга, 
приложим във всяка обувка
Омекотяване около малеолите

За ляв и десен.

За ляв и десен.

ПОКАЗАНИЯ

Лека нестабилност на глезена
Артроза без нестабилност 

Леки дисторзии

Омекотяване на малеолите и ахила

Остри лезии на глезенни връзки 
Стабилни фрактури на глезена
Възпаление на капсулата и тендонит 
Профилактика на нови травми

1
2
3
4
5

ОБИКОЛКА
26 - 29 см
29 - 32 см
32 - 35 см
35 - 38 см
38 - 41 см

1
2
3
4
5

ОБИКОЛКА
26 - 29 см
29 - 32 см
32 - 35 см
35 - 38 см
38 - 41 см

orthoteh



Брейс за коляно 
Push MED

Брейс за коляно
Push CARE

ПОКАЗАНИЯ

N 1301

N 2301

ПОКАЗАНИЯ

Осигурява компресионна 
стабилизация на коляното
Пристягането се регулира според нуждата
Укрепването стимулира активността 
и редуцира болката
Дизайн и силиконови елементи 
фиксират при спорт

След операция на менискус
Патело-фемурален 
болков синдром

Капсуларни възпаления 

Метални и полимерни пластини 
укрепват страничните връзки
Флексията и екстензията са свободни
Опасващи ленти фиксират брейса
Дизайн и силиконови елементи 
фиксират при спорт

Дисторзии на колянната става
Нестабилност след увреда 
на лигаменти
След операция на лигаменти 

ОБИКОЛКА

1
2

28 - 31 см
31  - 34 см

3 34 - 37 см
4 37 - 41 см
5 41 - 45 см

1
2
3
4
5

ОБИКОЛКА

28 - 31 см
31 - 34 см
34 - 37 см
37 - 41 см
41 - 45 см

orthoteh



Брейс за глезен Push MED

Брейс за глезен Push CARE

ПОКАЗАНИЯ

Прилага се за продължително фиксиране
Аналог на функционален бинтов бандаж
Регулиране на натиска и про-супинацията

N 1201

N 2201

Осигурява еластичен натиск
върху глезена
Регулиране на пристягането
Перфектно приляга, 
приложим във всяка обувка
Омекотяване около малеолите

За ляв и десен.

За ляв и десен.

ПОКАЗАНИЯ

Лека нестабилност на глезена
Артроза без нестабилност 

Леки дисторзии

Омекотяване на малеолите и ахила

Остри лезии на глезенни връзки 
Стабилни фрактури на глезена
Възпаление на капсулата и тендонит 
Профилактика на нови травми

1
2
3
4
5

ОБИКОЛКА
26 - 29 см
29 - 32 см
32 - 35 см
35 - 38 см
38 - 41 см

1
2
3
4
5

ОБИКОЛКА
26 - 29 см
29 - 32 см
32 - 35 см
35 - 38 см
38 - 41 см

orthoteh



Брейс за глезен
Aequi Push ORTHO  

N 3201

ПОКАЗАНИЯ

Баланс между стабилност и комфорт
Медиална ригидната част
Еластичните ленти укрепват глезена
Позволява флексия и блокира про-супинацията 
Обувките с връзки увеличават стабилността 

След оперативно лечение на фрактури
Превенция на повторни лезии 

Увреда на странични глезенни връзки

ОБИКОЛКА
1
2

16 - 19,5 см
19,5 - 22,5 см

3 22,5 - 26 см

За ляв и десен.

orthoteh



РОМ Уолкър

Реклинационен корсет

ПОКАЗАНИЯ

N 726090

N 725165

ПОКАЗАНИЯ

Фиксира напълно гръбначния стълб
Регулира се реклинация, 
ширина и височина 
Стабилна дуралуминиева 
конструкция
Комфортно омекотяване 
на контактните зони

Остеопоротични деформации
Спондилолитични процеси

Фрактури в гръдния 
и/или поясния отдел

Спондилолистеза

Фиксира глезена и подбедрицата
Регулиране обема на движение 
Стабилна и ергономична ходилна зона
Памучно подплатен, дишащ материал

Тежки дисторзии в глезенната област
Стабилни или оперирани фрактури 
Пластика на ахиловото сухожилие
Мекотъканни травми на подбедрицата

ОБИКОЛКА ВИСОЧИНА
S
L

76 - 94 см
94 - 114 см

43 - 50 см
48 - 59 см

№
S
М

34 - 38
38 - 42

L 42 - 45

РАЗМЕР
Подходящ за ляв и за десен крак.
Размерът се определя според номера на обувките.

РАЗМЕР
Измерват се обиколката на ханша и
височина стернум-пубис.

orthoteh



Уолкър

ПОКАЗАНИЯ

N 725164

Брейс Хумерус N EVOH300

Фиксира глезена и подбедрицата
Стабилна и ергономична ходилна зона
Памучно подплатен, дишащ материал

Тежки дисторзии в глезенната област
Стабилни или оперирани фрактури 
Мекотъканни травми на подбедрицата

Стабилизира чрез равномерно 
притискане на меките тъкани
Анатомичните вложки могат да се 
нагряват и формоват индивидуално
Система от три лесно регулиращи се 
при стягащи ленти

ПОКАЗАНИЯ
Счупвания на раменната 
кост/хумерус/ в средната ѝ част
След оперативно лечение в 
областта

S
М

34 - 38 
38 - 42 

L 42 - 45 

РАЗМЕР
Подходящ за ляв и за десен крак.
Размерът се определя 
според номера на обувките.

ОБИКОЛКА

S
М

18 - 26 см
26 - 34 см

L 34 - 42 см
XL 42 - 50 см

РАЗМЕР
Измерете обиколката на 
рамото през подмишницата.

orthoteh

№



Телескопичен брейс за
лакът 

ПОКАЗАНИЯ

orthoteh

Когато е необходим контрол
над обема на движение 
След оперативно лечение 
на фрактури
След увреди на лигаменти

Контрол над обема на движение в лакътя
Регулиране на пристягането с лента
от 36 до 45 см
Възможна флексия: 0-120гр., 
екстензия: 0-90гр., стъпка: 10 гр.

Универсален размер.

Модел различен за лява и 
дясна ръка.

N C202



Стелки Престиж

Стелки Витал

Стелки Мадам N 217

Анатомични стелки за надлъжен
и напречен свод
Разпределят равномерно 
тежестта на тялото
Подходящи при ежедневни 
натоварвания
Покритие от кожа, 
основа с активен въглен

Анатомични стелки за надлъжен 
и напречен свод
Разпределят равномерно 
тежестта на тялото
¾ дължина за по-малък обем 
Покритие от естествена кожа

Комфортна корекция на напречния свод
Меко стъпване без болка
Специално конструирани 
за дамски обувки
Подходящи и за обувки с висок ток
Покритие от естествена кожа

N 197

N 191

coimbra

РАЗМЕРИ
№ 35 - 42

РАЗМЕРИ
№  35 - 46

РАЗМЕРИ
№  35 - 46

orthoteh



orthoteh

Подложки
Надлъжен свод N 7755

Подложки
Орто рейнформ

Корекция на надлъжния ходилен свод
Избор на точното място на поставяне
Подходящи и за официални обувки
Покритие от естествена кожа

Корекция на надлъжния ходилен свод
Избор на точното място на поставяне
Подходящи и за официални обувки
Покритие от естествена кожа

N 7760

Подложки
Комодон гел

Омекотява стъпването 
Намалява болката при метатарзалгия
Комфортна и елегантна форма
Силиконов гел с подходяща мекота

N 810

№
S
М
L

34 - 36
37 - 39
40 - 42

№
S
L

34 - 40
41 - 45

№
S
L

34 - 40
41 - 45

coimbra



34 - 40
41 - 45

Подложки
Слип фикс

Ортопедични
подложки Пети

Омекотители
Тубогел

N 860

Предотвратяват приплъзването
на ходилото
Облекчава натоварването на 
напречния свод

Универсален размер.

Омекотява стъпването 
на петата
Намалява болката при 
плантарен фасциит
Покритие от естествена кожа

Намалява триенето 
между пръстите
Облекчава болезнени омазолявания
Изрязва се според дължината
на пръста
Лесно почистващи се материали

N 7770

N 7790

№
S
L

orthoteh

34 - 40
41 - 45

№
S
L

coimbra



Стелки Термал N 335

Стелки Климатик

Регулират температурата на ходилата
Подходящи през лято и през зима
Специален терморегулиращ текстил
Дишащо ароматизирано покритие

Подходящи при зимни условия
Комбинация от вълна и алуминий
Провеждат топлина към пръстите
на ходилото

N 290

РАЗМЕРИ
№ 35 - 46

РАЗМЕРИ
35 - 46

orthotehcoimbra



Albert Andre

Компресивни чорапи, 
дълги 7/8

Компресивни чорапи, 
къси 3/4

N 230/830

N 239/839

ПОКАЗАНИЯ

Налични в 1-ва /20-30 mmHg/ 
и 2-ра /30-40 mmHg/ компресия
Със затворени пръсти

Налични в 1-ва /20-30 mmHg/ 
и 2-ра /30-40 mmHg/ компресия
С отворени пръсти

Посттравматичен оток
След тромбофлебит

Варикоза

При бременност

РАЗМЕР
S-XL, виж таблица 1

Цвят
Черно и бежово

ПОКАЗАНИЯ

Посттравматичен оток
След тромбофлебит

Варикоза

При бременност

РАЗМЕР
S-XL, виж таблица 1

Цвят
Черно и бежово

orthoteh



Компресивен чорапогащник
N 232/832

ПОКАЗАНИЯ

Налични в 1-ва /20-30 mmHg/ 
и 2-ра /30-40 mmHg/ компресия
Със затворени пръсти

Посттравматичен оток
След тромбофлебит

Варикоза

При бременност

РАЗМЕР
S-XL, виж таблицата

Цвят
Черно и бежово

ГЛЕЗЕН КОЛЯНО БЕДРО

S 19 - 22 см
M
L

22 - 25 см
25 - 28 см

XL 28 - 32 см

28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 53

45 - 55
50 - 60
55 - 65
60 - 75

Albert Andre orthoteh

таблица 1



Чорапи за пътуване
3/4

Антитромботични чорапи
N 700КК6

N 777

ПОКАЗАНИЯ

Компресия от 18 mmHg до 24 mmHg
Без пръсти

Предпазват от емболизъм и варикоза
при често пътуващи хора
Намаляват напрежението и отока в
глезените при продължително седене
Оказват лек масаж и са комфортни на
допир с кожата
Компресия от 18 mmHg до 28 mmHg

При лежащо болни
След операция

ГЛЕЗЕН КОЛЯНО БЕДРО

S 19 - 22 см
M
L

22 - 25 см
25 - 28 см

XL 28 - 32 см

28 - 34
34 - 40
40 - 46
46 - 53

45 - 55
50 - 60
55 - 65
60 - 75

РАЗМЕР
Спрямо номера
на обувката
Цвят
Черно

№ на 
обувката

S
М

37
38 - 40

L 41 - 43
XL 44+

Albert Andreorthoteh



Чорапогащник 140 DEN
Оказва предтерапевтична подкрепа при
първите симптоми на венозна недостатъчност
Подходящ за стимулиране на венозно-лимфната
циркулация и профилактика на разширени вени
Оказва масажиращ ефект
Компресия от 18 mmHg до 28 mmHg

ГЛЕЗЕН КОЛЯНО БЕДРО РЪСТ ТЕГЛО
1 
2 
3 
4 
5 
6 

19 - 21
21 - 23
23 - 24
24 - 26
26 - 28
28 - 31

28 - 31
31 - 34
34 - 38
38 - 42
42 - 46
46 - 51

45 - 55
47 - 57
50 - 60
53 - 63
55 - 65
58 - 68

150 - 156
156 - 162
162 - 168
168 - 175
175 - 183
178 - 186

45 - 50
51 - 57
58 - 65
66 - 74
75 - 84
78 - 88

Albert Andre

N 433

Цветове: бежов, кафяв, сив и черен

Чорапогащник за бременни 140 DEN

С лека компресия от 8 до 18 mmHg

Подходящ за стимулиране на венозно-лимфната
циркулация и профилактика на разширени вени
Оказва масажиращ ефект
При първа поява на отоци и силна тежест в 
краката

N 429

Комфортна кройка за бъдещите майки

Цветове: бежов и черен

РАЗМЕР
1 - 5, виж таблицата (горе)

orthoteh

таблица 2



Kъси 3/4 чорапи 140 DEN N 432

Профилактика на разширени вени и 
предтерапевтична подкрепа при първите 
симптоми на венозна недостатъчност 
Упражняват лек натиск от 14 до 18 mmHg върху 
глезена, постепенно намалявайки към прасеца
При първа поява на отоци и силна тежест в 
краката, облекчава умората и подуването
Със затворени пръсти

РАЗМЕР
1- 6, виж таблица 2

Цвят
Черно и бежово

Дълги 7/8 чорапи 140 DEN N 434

Терапевтична подкрепа при първите симптоми 
на венозна недостатъчност и профилактика
Оказват стимулация на венозно-лимфната 
циркулация и кръвообращението, имат силен 
масажиращ ефект
При първа поява на отоци и силна тежест в 
краката, облекчава умората и подуването
Снабдени със силиконова лента в горната част
Със затворени пръсти

РАЗМЕР
1- 6, виж таблица 2

Цвят
Черно и бежово

Albert Andreorthoteh



Кинезио лента 

Постоперативна обувка 

ПОКАЗАНИЯ

ПОКАЗАНИЯ

orthoteh

Памучна кинезио лента покрита с 
хипоалергенно залепващо покритие
Tънка, гъвкава и еластична
Водоустойчива и въздухопропусклива

Подобрява мускулния тонус

След хирургични интервенции в 
областта на предната част на 
стъпалото
Мекотъканни травми в областта
Стабилни фрактури в преден 
ходилен отдел

Разтягане
Навяхвания
Наранявания

Поддържа крака в правилно положение
Oблекчава предната част на стъпалото 
при ходене и намалява натоварването  

Подходяща за ляв и за десен крак. 
Размерът се определя според 
номера на обувките.

РАЗМЕР НОМЕР
S
M
L
XL

36-37
38-39
40-42
43-45

5 cм x 5м
РАЗМЕР ЦВЕТОВЕ

N I3P0LAX0

N R5C4

Намалява възпалението
Увеличава обхвата на движение в ставите
Осигурява правилното позициониране 
на костите и ставите

Розов Син Черен



Пръсторазделители HalloCare

Пръсторазделители HalloDuo

Пръсторазделители HalloTrio

N I209

N I208

N I212

orthoteh

ПОКАЗАНИЯ
при Халукс валгус

Държи палеца на стъпалото в правилна позиция
Анатомичната форма изолира болезнената 
зона и защитава кожата
Kомфортен на допир с кожата материал

РАЗМЕР
Универсален

ПОКАЗАНИЯ
при Халукс валгус

Анатомичната форма позволява идеално 
прилепване между пръстите
Kомфортен на допир с кожата материал

РАЗМЕР
Универсален

ПОКАЗАНИЯ
при Халукс валгус

Анатомична форма, която предотвратява 
разместването в обувката
Kомфортен на допир с кожата материал

РАЗМЕР
Универсален



Топка за масаж - 7см

Топка за масаж - 8см

Топка за масаж - 9см

N M3H0EAX01P

N M3H0MAX02P

N M3H0HAX03P

Топка с шипове за рехабилитация и масаж
Подобрява кръвообращението и подкожната 
микроциркулация
Регулиране степента на твърдост

ПОКАЗАНИЯ
Посттравматична рехабилитация
на ръцете
Мускулна загуба или мускулна слабост
Нарушения на кръвообращението
Масаж и акупресура

orthoteh


