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 Soloventex Sp.z O.O. nowoczesna firma, która jest czołowy importerem oraz 
autoryzowanym przedstawicielem wytwórcy profesjonalnych wyrobów medycznych spółki 
Reabilitimed, która od 2005 jest liderem w produkcji wyrobów medycznych na rynku ukraińskim.
 Naszą misją jest tworzenie wysokiej jakości produktu oraz satysfakcja klienta.
Jako firma z wieloletnim doświadczeniem zwracamy dużą  uwagę, żeby nasze ortopedyczne
ta medyczne wyroby były jak najbardziej komfortowe ta dostępne dla szerokiego grona 
konsumentów.
 Nasze wyroby są produkowane z gatunkowych materiałów wysokiej  jakości 
(głównie naturalnych) z uwagą do szczegółów wykończenia i ciecia, na sprzęcie  
czołowych firm z Niemiec i Szwajcarii. Nasi fachowcy  przeszli  szkolenia 
i staże w Niemczech. Produkcja ma certyfikowany system zarządzania 
jakością, odpowiadający standardom ISO 13485. Systematyczna 
praca wszystkich ekspertów spółki-producenta oraz porady 
od lekarzy – ortopedów, neurologów, chirurgów, lekarzy 
sportowych, rehabilitantów, pozwoliły opracować i 
wprowadzić szeroki asortyment wyrobów.

Aktywne korzystanie z wyrobów medycznych 
naszej firmy znacznie przyspiesza proces rehabilitacji 
pacjentów.

Do najpopularniejszych wyrobów naszej 
firmy należą:

• medyczna dzianina kompresyjna «SOLOVENTEX»
• ortezy i stabilizatory;
• przyrządy ortopedyczne dla kończyn górnych 
  i dolnych;
• gorsety i korektory postawy;
• bandaże na przepukliny, pooperacyjne,     
przed- i  po- porodowe;
• poduszki ortopedyczne.
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SPRZĘT ORTOPEDYCZNY 

DLA KRĘGOSŁUPA



Gorset stabilizująco-unieruchamiający 
dla średniego stopnia utrwalenia odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa z sześcioma 
żebrami sztywności o wysokości 28 cm.

Wskazania
• osteochondroza, spondyloza, choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa   
lędźwiowo-krzyżowego z zespołem bólowym;
• obecność przepuklin krążków międzykręgowych;
• spondylolisteza lub zjawiska niestabilności w odcinku lędźwiowo-krzyżowym;
• okres rehabilitacji po urazach i zabiegach kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego;
• wrodzone wady razem z zespołem bólowym;
• naruszenia struktury ciał kręgowych w wyniku osteoporozy, nowotworu, 
gruźlicy i innych procesów;
• objawy neurologiczne: zapalenie korzonków nerwowych, lumbago, rwa 
kulszowa, ivzialgia;
• zapobieganie urazom i zaostrzeniom chorób dolnej części pleców, przeciążeniu 
mięśni pleców podczas wysiłku fizycznego, podnoszeniu ciężarów w pracy lub w 
życiu codziennym, podczas uprawiania sportu, podczas długotrwałego pobytu w 
pozycji wymuszonej.

Zasada działania
 Gorset, ściśle przylegający do mięśni okołokręgosłupowych, nieznacznie 
prostuje lordozę lędźwiową, zmniejsza kąt miednicy do przodu i kompensuje 
podparcie, ze względu na 6 elastycznych żeber usztywniających, które przejmują 
część obciążenia, a część jest przenoszona na sąsiednie zdrowe obszary, 
rozładowując i stabilizując kręgosłup lędźwiowy.
Dokręcenie gorsetem powoduje wzrost ciśnienia w jamie brzusznej, który 
przejmuje część obciążenia ciężkości ciała.

Cechy
Gorsety mają 3 rodzaje kompletacji:                                                  
 • 6 plastikowych żeber usztywniających;                                               
 • 6 metalowych żeber usztywniających (stal sprężynowa);                                               
 • 6 plastikowych żeber usztywniających + zestaw elementów magnetycznych 
(zob. Magnetoterapia w ortopedii).
Gorset wykonany z aeroprenu I-6M-V (aeropren) doskonale nadaje się do 
uprawiania sportu, tworząc dodatkowe efekty mikromasażu i ocieplenia, 
wspomaga rozluźnienie mięśni, zapewnia ochronę dolnej części pleców przed 
hipotermią i zaostrzeniemrwy kulszowej w zimnych porach roku.

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY NA PLECY TYPU 
«INDUSTRIAL»

Rozmiar
+ - 
+ - 
+ - 
+ - 
+ - 
+ - 
+ - 

XS
S
M
L
XL

XXL
XXXL

Do 79
79-90
90-100
100-109
109-119
119-128
128-138

2
2
2
2
2
2
2145

135
125
115
105

94
83

Gorset stabilizująco-unieruchamiający 
dla średniego stopnia utrwalenia odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa z sześcioma 
żebrami sztywności o wysokości 20 cm.

I-6M

I-6M-V
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SPRZĘT ORTOPEDYCZNY NA PLECY TYPU 
«LUMBO»

L-4M-2

Wskazania
 Ostry i przewlekły zespół bólowy w dolnej części pleców na tle:
• rwa kulszowa, zespół korzeniowy;
•  miejscowej osteochondrozy;
• zapalenie stawów kręgosłupa;
• przepuklin i protruzji krążków międzykręgowych;
• przemieszczenia kręgów;
• Terapia funkcjonalna w bólu krzyża w połączeniu z terapią manualną, masażem, 
metodami leczenia farmakologicznego;
• Zapobieganie urazom i zaostrzeniom chorób lędźwiowych przy obciążeniach 
pionowych (statycznych i dynamicznych);
• Utrwalenie osiągniętego efektu po terapii manualnej i gimnastyce leczniczej.
• Opadnięcie narządów wewnętrznych jamy brzusznej

Zasada działania
 Gorsety antyradikulitowe typu «Lumbo» wykonane są według nowoczesnej 
technologii z elastycznego płótna bandażowego i materiału wielowarstwowego. 
 Elastyczne żebra usztywniające znajdujące się w specjalnych kieszeniach po 
zamocowaniu gorsetu przyjmują postać lordozy lędźwiowej.
 Pas gorsetowy, ściśle przylegający do mięśni okołokręgowych, nieznacznie 
prostuje lordozę lędźwiową, zmniejsza kąt miednicy do przodu i kompensuje 
podparcie, ze względu na 4 elastyczne żebra usztywniające, które przejmują część 
obciążenia, a część jest przenoszona na sąsiednie zdrowe obszary, rozładowuje 
się i stabilizuje się kręgosłup lędźwiowy. Ściąganie gorsetu powoduje wzrost 
ciśnienia w jamie brzusznej, który przejmuje część ciężaru ciała. 

Cechy
Gorsety mają 3 rodzaje kompletacji:                                                  
 • 4 plastikowych żeber usztywniających;                                               
 • 4 metalowych żeber usztywniających (stal sprężynowa);                                              
 • 4 plastikowych żeber usztywniających + zestaw elementów magnetycznych .

Rozmiar
+ - 
+ - 
+ - 
+ - 
+ - 
+ - 

S
M
L

XXL
XXXL

79-90
90-100

100-109
109-119
119-128
128-138

2
2
2
2
2
2

94

115
125
135
145

105

XL

Gorset piersiowo-lędźwiowy dla średniego 
stopnia utrwalenia odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa o wysokości 24 cm.

Gorset piersiowo-lędźwiowy dla średniego 
stopnia utrwalenia odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa o wysokości 28 cm.

L-4M-2V
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L-4M-3V

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY NA PLECY TYPU 
«LUMBO»

Rozmiar
+ - 
+ - 
+ - 
+ - 
+ - 
+ - 

S
M
L

XL
XXL

XXXL

79-83
84-89

90-102
104-111
113-120
120-130

2
2
2
2
2
2

87
93

105
116
125
134

Wskazania
 Ostry i przewlekły zespół bólowy w odcinku dolnym, lędźwiowym i 
lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa na tle:
      • wyraźnego zapalenia rwy kulszowej, zespołu korzeniowego;
      • osteochondroza odcinka lędźwiowego kręgosłupa
      • zapalenie stawów kręgosłupa odcinka dolnego i lędźwiowego kręgosłupa;
      • przepuklin (wielkości do 10 mm.) i protruzji krążków międzykręgowych;
      • przemieszczenia kręgów (spondylolisteza II-III stopnia);
      • zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych;
Rehabilitacja po urazach i zabiegach kręgosłupa lędźwiowego.
Terapia funkcjonalna w bólu krzyża i kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w 
połączeniu z terapią manualną, masażem, metodami leczenia farmakologicznego 
i fizjoterapeutycznego..

Zasada działania
 Część gorsetu przylegająca do pleców wykonana jest z potrójnego bawełnianego 
materiału, który zapewnia stabilność lokalizacji 4 silnych modelowanych żeber 
usztywniających z duraluminium.
 Żebra usztywniające, znajdujące się na długości od środkowego kręgosłupa 
piersiowego do kości krzyżowej, przejmują część obciążenia pionowego, a część 
jest przenoszona na sąsiednie zdrowe obszary ciała.
 Ściągnięcie gorsetu prowadzi do wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej i przez 
przeponę do wzrostu ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej, co łącznie zapewnia 
wysoki efekt stabilizujący i rozładowujący, umożliwiając stabilizację obszaru 
problemowego, zapobieganie rozwojowi napięcia mięśniowego, tworzenie 
niezbędnego zgięcia kręgosłupa pacjenta. 

Cechy
 Gorset jest stosowany, gdy konieczne jest silne utrwalenie, a także w celu 
stabilizacji aparatu więzadłowo-stawowego, zmniejszenia obciążenia, 
wyeliminowania nierównowagi mięśni przykręgowych i normalizacji pozycji 
kręgów podczas przemieszczeń. Cztery modelowane żebra (mają możliwość 
zmiany kąta) stabilizują kręgosłup dolny, lędźwiowy i lędźwiowo-krzyżowy. 
Jeśli odwrócić gorset częścią dolną do góry, można naprawić część piersiowo-
lędźwiową. 

Gorset piersiowo-lędźwiową z czterema 
żebrami sztywności stosuje się do średniego 

stopnia stabilizacji odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa o wysokości 35 cm.

7

L-4M-3V
Gorset piersiowo-lędźwiową z czterema 

żebrami sztywności stosuje się do średniego 
stopnia stabilizacji odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa o wysokości 35 cm.



L - 4M - 3

Wskazania
       • skutki urazów i zabiegów kręgosłupa lędźwiowego;
       • spondylolisteza lub zjawiska niestabilności w części dolnej klatki 
piersiowej i lędźwiowo-krzyżowej z powikłaniami neurologicznymi;
       • osteochondropatia, wady wrodzone (sakralizacja, lumbalizacja, 
spondylolisteza itp.) z umiarkowanym zespołem bólu;
       • przepukliny krążków międzykręgowych;
       • osteochondroza, spondyloza, choroba zwyrodnieniowa stawów 
międzykręgowych z umiarkowanym zespołem bólowym; 
       • destrukcja elementów odcinka kręgowo-ruchowego w wyniku 
osteoporozy, nowotworu, gruźlicy i innych procesów.

Zasada działania
 Część gorsetu przylegająca do pleców wykonana jest  z materiału 
wielowarstwowego bawełnianego, który zapewnia stabilność lokalizacji 4 
silnych modelowanych żeber usztywniających.Żebra sztywności, znajdujące się 
na odcinku od kręgosłupa lędźwiowego do kości krzyżowej, przejmują część 
obciążenia pionowego, a część jest przenoszona na sąsiednie zdrowe obszary 
ciała. 
  Ściągnięcie gorsetu prowadzi do wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej i przez 
przeponę do wzrostu ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej, co łącznie zapewnia 
wysoki efekt stabilizujący i rozładowujący, umożliwiając stabilizację obszaru 
problemowego, zapobieganie rozwojowi napięcia mięśniowego, tworzenie 
niezbędnego zgięcia kręgosłupa pacjenta.

Cechy
 Gorset jest stosowany, gdy konieczne jest silne utrwalenie, a także w celu 
stabilizacji aparatu więzadłowo-stawowego, zmniejszenia obciążenia, 
wyeliminowania nierównowagi mięśni przykręgowych i normalizacji pozycji 
kręgów podczas przemieszczeń. 
 Cztery modelowane żebra (mają możliwość zmiany kąta) stabilizują obszar 
lędźwiowy i lędźwiowo-krzyżowy.

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY NA PLECY TYPU 
«LUMBO»

Rozmiar
+ - 
+ - 
+ - 
+ - 
+ - 
+ - 

S
M
L

XXL
XXXL

79-83
84-89
90-102

104-111
113-120
120-128

2
2
2
2
2
2

87

105
116
125
134

93

XL

Półsztywny gorset ortopedyczny 
dla średniego stopnia utrwalenia z 
4 metalowymi żebrami sztywności i 

poduszką specjalną o wysokości 30 cm.

L-4M-3

L-4M-3

L-4M-38



OT-1V

Wskazania
 Ostry i przewlekły zespół bólowy w odcinku dolnym, lędźwiowym i lędźwiowo-
krzyżowym kręgosłupa na tle:
      • wyraźnego zapalenia rwy kulszowej, zespołu korzeniowego;
      • osteochondroza odcinka lędźwiowego kręgosłupa
      • zapalenie stawów kręgosłupa odcinka dolnego i lędźwiowego kręgosłupa;
      • przepuklin (wielkości do 10 mm.) i protruzji krążków międzykręgowych;
      • przemieszczenia kręgów (spondylolisteza II-III stopnia);
      • zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych;
 Rehabilitacja po urazach i zabiegach kręgosłupa lędźwiowego.
 Terapia funkcjonalna w bólu krzyża i kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w 
połączeniu z terapią manualną, masażem, metodami leczenia farmakologicznego 
i fizjoterapeutycznego..

Zasada działania
 Część gorsetu przylegająca do pleców wykonana jest z potrójnego bawełnianego 
materiału, który zapewnia stabilność lokalizacji 4 silnych modelowanych żeber 
usztywniających z duraluminium.
 Żebra usztywniające, znajdujące się na długości od środkowego kręgosłupa 
piersiowego do kości krzyżowej, przejmują część obciążenia pionowego, a część 
jest przenoszona na sąsiednie zdrowe obszary ciała.
 Ściągnięcie gorsetu prowadzi do wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej i przez 
przeponę do wzrostu ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej, co łącznie zapewnia 
wysoki efekt stabilizujący i rozładowujący, umożliwiając stabilizację obszaru 
problemowego, zapobieganie rozwojowi napięcia mięśniowego, tworzenie 
niezbędnego zgięcia kręgosłupa pacjenta. 

Cechy
 Gorset jest stosowany, gdy konieczne jest silne utrwalenie, a także w celu 
stabilizacji aparatu więzadłowo-stawowego, zmniejszenia obciążenia, 
wyeliminowania nierównowagi mięśni przykręgowych i normalizacji pozycji 
kręgów podczas przemieszczeń. Cztery modelowane żebra (mają możliwość 
zmiany kąta) stabilizują kręgosłup dolny, lędźwiowy i lędźwiowo-krzyżowy. 
Jeśli odwrócić gorset częścią dolną do góry, można naprawić część piersiowo-
lędźwiową. 

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY NA PLECY TYPU 
«LUMBO»

Mp

S

L
XL

56-66
66-76
 76-86
86-96
96-106
>106

M

Lp

Rozmiar
32-34
36-38
40-42
44-46
48-50
52-54

Korektor postawy dla średniego stopnia 
utrwalenia z dwoma metalowymi żebrami 

sztywności.
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L - 4M - 3

Wskazania
• pierścienie «Delbe» są przepisywane w początkowych formach zaburzeń 
postawy i lekkich niestałych odkształceniach w górnym piersiowym odcinku 
kręgosłupa, przy słabej muskulaturze klatki piersiowej. 
• skutecznie kształtuje stereotyp prawidłowej postawy («dyscyplinujące» 
działanie reklinatora). 
• stosowany przy kifozach, skoliozach, łopatkach szpiczastych i 
osteochondropatii młodzieńczej. 
• stosowany przy osteochondrozie w górnym piersiowym odcinku kręgosłupa, 
spondylopatii lekkiego stopnia, osteoporozie.

Zasada działania 
 Reklinator rozwodzi pas kończyn górnych, odciąża kręgi w górnym piersiowym 
odcinku kręgosłupa, jednocześnie zachowuje i przywraca normalne napięcie 
mięśni (bez wyłączania pracy własnych mięśni). 
 Składa się z okrągłej peloty ortopedycznej między łopatkami i dwóch taśm 
naramiennych z miękkimi nakładkami na ramiona z tekstylnymi zapięciami na 
końcach.
  Reklinator jest produkowany z maksymalnym wykorzystaniem surowców 
bawełnianych, dzięki czemu można go nosić bezpośrednio na ciele lub na 
bieliźnie bawełnianej.

Cechy
• Rekomenduje się dla pracy w biurze, w domu lub w szkole przy długotrwałym 
pobycie w pozycji siedzącej lub w przypadku braku podparcia dla pleców. 
• Utrwala stawy barkowe w pozycji uprowadzenia do tyłu (reklinacja). 
• Częściowo lub całkowicie łagodzi napięcie mięśni okolicy obojczyka.
• Ma niewielki wpływ reklinacyjny (odprowadzenie) w górnym piersiowym      
odcinku kręgosłupa. 
• Zmniejsza ruch łopatek.
• Bezpiecznie blokuje pas barkowy przy rozerwaniu wiązadeł obojczyka.

OT-2

ORTOPEDYCZNY KOREKTOR POSTAWY  TYPU 
«ORTOTEST» (pierścienie Delbe)

Rozmiar 

Sp. 55-60

60-70

70-100

>100XXL

UNip

UNI

Obwód klatki piersiowej, cm

KOREKTOR WAD 
POSTAWY KRĘGOSŁUPA - typ ósemka

OT-210



Noszenie z przodu dużej dodatkowej wagi podczas ciąży prowadzi do przesunięcia 
środka ciężkości całego ciała kobiety, kompensacyjnie zwiększa się zgięcie 
lędźwiowe, mięśnie pleców są nadmiernie obciążone, nieuchronnie dochodzi do 
dodatkowego obciążenia stawów i kręgosłupa.
W rezultacie przyszła mama zaczyna odczuwać nieprzyjemny ból ciągnący w 
dolnej części pleców, a jeśli występuje osteochondroza, bóle mogą oddawać w 
pośladek i nogę. Aby zapobiec powyższym problemom lub zminimalizować je, 
kobiety od drugiej połowy ciąży powinny nosić bandaż prenatalny. 

Wskazania
• wsparcie brzucha w drugim i trzecim trymestrze ciąży;
• zapobieganie powikłaniom na tle ciąży (zapewnienie prawidłowej pozycji płodu, 
zmniejszenie nacisku na narządy miednicy itp.);
• zmniejszenie obciążenia lędźwiowego odcinka kręgosłupa podczas i po ciąży, 
zapobieganie bólów pleców;
• zapobieganie hipertoniczności macicy;
• zapobieganie nadmiernemu rozciąganiu mięśnia macicy i tworzeniu się 
rozstępów;
• okres rekonwalescencji po normalnym porodzie.

Zasada działania
Terminowe i regularne stosowanie bandaża pozwala: - stworzyć niezbędne 
wsparcie dla rozwijającego się płodu; - uniknąć nadmiernego rozciągania mięśnia 
macicy, brzucha (przedniej ściany brzucha), podskórnej tkanki tłuszczowej; 
- zapobiec powstawaniu rozstępów skóry (blizn ciążowych); - zmniejszyć nacisk 
macicy na inne narządy jamy brzusznej (jelita, pęcherz moczowy, żyłę główną 
dolną), tj. zachować ich normalne funkcjonowanie; - odciążyć odcinek lędźwiowo-
krzyżowy kręgosłupa, zapobiec występowaniu bólów pleców. 

Cechy
Po porodzie żebra sztywności są usuwane z klamry i odwracane zapięciem do 
tyłu, używając go jako obciążnika do celów kosmetycznych, co pomoże mięśniom 
brzucha szybciej się skurczyć i przywrócić poprzedni ton, a tym samym pożądaną 
sylwetkę w talii i biodrach. .

BANDAŻ PODTRZYMUJĄCY DLA KOBIET CIĘŻARNYCH I PO 
PORODZIE TYPU «GLEDIS» 

GL-1

Rozmiar
+ - 
+ - 
+ - 
+ - 
+ - 
+ - 
+ - 

XS
S

M
L

XL
XXL
XXXL

<79
79-90
90-100
100-109
109-119
119-128
128-138

2
2
2
2
2
2
2138

129
122
114
105
96
85
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GL-1

Bandaż ortopedyczny do mocowania 
narządów jamy brzusznej i miednicy 
w fizjologicznie prawidłowej pozycji 

podczas i po ciąży.



L - 4M - 3

Wskazania
Konstrukcja tego produktu pozwala na zastosowanie go w różnych dziedzinach 
medycyny:
     Położnictwo i ginekologia
  dysfunkcja elementów pierścienia miednicy: niestabilność stawów łonowych i / 
lub krzyżowo-biodrowych, symfizjopatia, sakroileopatia, zapalenie spojenia;
  rozchodzenie i rozerwanie stawów lędźwiowych, artropatia łonowo-krzyżowo-
biodrowa;
  ból miednicy, relaksacja pierścienia miednicy, zespół relaksacji miednicy, 
niewydolność żylna miednicy, niestabilność stawów miednicy i in.;
• artropatia kobiet w ciąży z dysplazją stawów biodrowych. 
    Traumatologia
•  izolowane krawędzie proste lub oderwane, nieskomplikowane przemieszczenie 
fragmentów, niekompletne złamania kości miednicy, złamania skrzydeł kości 
biodrowych;
•  złamania miednicy bez przerwania ciągłości pierścienia miednicy, złamania 
szyjki kości udowej u pacjentów w podeszłym wieku. 
    Ortopedia, neurologia
•  rwa kulszowa w fazie zaostrzenia;
 przepukliny dysku lędźwiowo-krzyżowego powikłane radikulopatią i 
umiarkowanym zespołem uporczywego bólu.
 
Zasada działania
 Mocowanie pierścienia miednicy odbywa się za pomocą pasków z zapięciem 
tekstylnym i elastycznych pasków pachwinowych z regulacją napięcia.
 Połączenie sztywnych i elastycznych części zapewnia wysoką funkcjonalność.
 Konstrukcja umożliwia indywidualne dopasowanie.

Cechy
 Bandaż na pierścień miednicy zapewnia umiarkowane mocowanie i stabilizację 
elementów pierścienia miednicy, odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa i 
częściowego rozprężenia stawów biodrowych.
 Zmniejsza ból bioder i pośladków, ból spowodowany uszkodzeniem mięśni i 
więzadeł w okolicy stawu biodrowego, przy zespole «tylnej kieszeni» , czyli 
ucisku nerwu kulszowego. 

L-4M-3T

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY DLA STAWU 
BIODROWEGO

L-4M-3T

Rozmiar Obwód bioder poni ej talii  o 10 cm
75-83  87 2
83-90   93 2

  92
+- 

+- 

+- 

S
M
L

XL
XXL

XXXL

+- 

+- 

102-112
112-120

120-130

105   +- 2
2
2
2

116   
125   
134   

-102

L-4M-3T

12



Z zapięciem z tyłu

Wskazania
 zapobieganie uszkodzeniom przepuklin pachwinowych prostych i skośnych 
podczas podnoszenia ciężarów, kaszlu, wysiłku i innych aktywności fizycznych;
  zapobieganie uszkodzeniom przepuklin udowych podczas podnoszenia 
ciężarów, kaszlu, wysiłku i innych aktywności fizycznych;
  zapobieganie postępowaniu przepuklin pachwinowych;
  zapobieganie nawrotom choroby.

Zasada działania
    • Szeroki pas jest noszony na biodrach po wyprostowaniu wypukłości 
przepuklinowej i zabezpieczony zapięciem tekstylnym z tyłu GR-3S lub z 
przodu GR-3P.
    • Pasy bandaża należy przepuścić między nogami i za pomocą zapięć 
tekstylnych przymocować do paska z tyłu.
    • Bandaż jest wyposażony w dwie peloty, które są wkładane do 
odpowiednich kieszeni bandażu (po prawej, lewej lub po obu stronach), w 
zależności od lokalizacji i wielkości wypukłości przepuklinowej.
    • Żeby zdjąć bandaż, wystarczy odpiąć pas.
    • Podczas noszenia pod ubraniem bandaż jest prawie niewidoczny. 

 Cechy
 W przypadku małych przepuklin, jeśli nie ma potrzeby w znacznej kompresji, 
peloty można zastąpić bawełnianym wacikiem o wymaganej wielkości. 

BANDAŻE PRZEPUKLINOWE 
PACHWINOWE

GR-3S

Rozmiar

S 70-85

M 85-97

L 97-105

XL 105-115

XXL 115

Z zapięciem z przodu

GR-3S
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SPRZĘT ORTOPEDYCZNY 

NA RĘKĘ



Łopatka i obojczyk tworzą 
bardzo elastyczny staw 
razem z głową kości ramiennej. 
Umożliwia to nam wykonywanie 
finezyjnych i skomplikowanych 
czynności. Ręce człowieka są prawie 
zawsze w ruchu. W związku z tym staw 
barkowy jest poddawany ciągłemu naprężeniu. 
Dlatego często występują tu choroby i urazy o 
różnym nasileniu, które często powodują niebezpieczne 
konsekwencje i komplikacje. Aby uniknąć problemów, 
lekarze zalecają noszenie ortezy na ramię, która od dawna jest 
z powodzeniem stosowana przez ludzi, zarówno w profilaktyce, 
jak i leczeniu. 

Leczenie ortezami firmy SOLOVENTEX może znacznie zmniejszyć 
obciążenie stawu, pobliskich mięśni i więzadeł, przywrócić funkcje 
motoryczne, ukrwienie, napięcie mięśniowe i również zmniejszyć ból. 

Dodatkowo dla osób prowadzących aktywny tryb życia i uprawiających określone 
sporty, aby zapobiec występowaniu różnych chorób i urazów, z pewnością posłuży 
specjalny produkt ortopedyczny - bandaż na staw barkowy do zajęć sportowych, który może 
uratować od wielu kłopotów.

15



Jest z kolei podzielony na następujące podgatunki:
     - wspomagający, który jest szeroko stosowany w przypadkach, gdy konieczne było złagodzenie 
niepotrzebnego stresu na dotkniętych chorobą kościach stawu, przylegających mięśniach i więzadłach. 
Często może służyć jako środek leczniczy w leczeniu różnych chorób, którym towarzyszy ból i 
zwiększona skłonność do uszkodzeń;
bandaż ograniczający stawu barkowego ogranicza tylko mobilność w dotkniętym obszarze, przyczyniając 
się w ten 
     - sposób do szybszego przywrócenia funkcji stawów i regeneracji pobliskich tkanek;
unieruchamiający. Dobrze i mocno unieruchamia dłoń w wymaganej pozycji, co zapobiega bólowi i 
przemieszczaniu się uszkodzonych części dłoni.
Orteza na ramię i przedramię jest produktem wszechstronnym, ponieważ nadaje się do leczenia po 
urazach dłoni w dowolnym miejscu. W zależności od modyfikacji może po prostu podpierać kończynę 
górną, a może mocować ją do ciała.

      

Bandaż barku to prosty i jednocześnie skuteczny sposób na częściowe, łagodne i 
umiarkowane unieruchomienie dotkniętego obszaru. Z reguły uszyty jest z elastycznych 
tkanin technologią bezszwową i produkowany jest w wersji chustkowej i paskowej. 

Bandaż barku 
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SPRZĘT ORTOPEDYCZNY 
DLA OBRĘCZY BARKOWEJ 

Wskazania
• choroby zapalne stawów i splotów nerwowych;
• przewlekłe choroby zapalne w okolicy stawu barkowego, 
(artroza stawu ramienno-łopatkowego, szkaplerz-zapalenie 
okołostawowe, ramienne zapalenie okołostawowe, artroza 
stawu barkowo-obojczykowego);
• okres rehabilitacyjny po urazach: siniakach, 
nawykowych (częstych) zwichnięciach stawu barkowego;
• rehabilitacja po złamaniach i zabiegach chirurgicznych w 
obszarze stawu barkowego;
• zapobieganie urazom przy zajęciach sportowych, 
obciążeniach statycznych i wibracyjnych, stanach 
zapalnych i innych chorobach stawu barkowego.
Bandaż na staw barkowy i rękę z ograniczeniem 
odprowadzenia 
• nawykowe (częste) zwichnięcia stawu barkowego, w tym 
u sportowców.
•  bóle mięśni (zapalenie mięśni), uszkodzenia mięśni 
obręczy barkowej.
• złamania szyjki kości ramiennej (wklęsłe lub na etapach 
rehabilitacji).
• stan po operacyjnej stabilizacji i endoprotezie stawu 
barkowego.
 Zasada działania
 Bandaż stawu barkowego z aeroprenu ogranicza 
ruchomość stawu barkowego, zapewniając średni stopień 
utrwalenia stawu.
 Zapewnia wsparcie barku i stawu barkowego. 
 Wspomaga odciążenie aparatu więzadłowego stawu 
barkowego.  Zapobiega nadmiernej ruchomości barku.

Cechy
 Materiał bandażu, aeropren, zapewnia równomierną 
kompresję i mikromasaż stawu barkowego, oszczędza 
ciepło, polepsza cyrkulację krwi, stymuluje procesy 
regeneracji mięśni i więzadeł.
 Bandaż na staw barkowy i rękę z ograniczeniem 
odprowadzenia może być stosowany bez użycia paska 
mocującego zapewniając średni stopień utrwalenia 
stawu barkowego.  Odpinany pasek mocujący umożliwia 
ustawienie dodatkowego ograniczenia odprowadzenia w 
stawie barkowym.

RP-3

Rozmiar  Obwód ramienia cm
S   23-27

M  28-33

L  34-39

XL  40-45
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L - 4M - 3

Wskazania
 • Skręcenia i zwichnięcia, urazy dłoni, operacje, urazy 
sportowe, obciążenia nadgarstka, zapalenie stawów, 
zespół cieśni kanału nadgarstka, ból nadgarstka, po 
usunięciu gipsu, zapalenie ścięgien, unieruchomienie stawu 
nadgarstkowego.
 • Skutki urazów i operacji na stawach kciuka i stawu 
nadgarstkowego (nawykowe zwichnięcia, zespół bólowy 
i niestabilność przy chorobach reumatycznych), zapalenie 
stawów, po zdjęciu opatrunków gipsowych.
 • Stosuje się po urazach i operacjach na przedramię przy 
uszkodzeniu wiązadeł, ścięgien, zapaleniu pochewek 
ścięgien nadgarstka, zespołu cieśni kanału nadgarstka, w 
urazowych neuropatiach nerwów obwodowych, porażeniach 
i niedowładach, w przypadku uszkodzenia ośrodkowego 
układu nerwowego, niestabilności stawu nadgarstkowego.
 • Skuteczny w zapobieganiu urazom podczas uprawiania 
sportu i przy podwyższonych obciążeniach na stawy kciuka 
i staw nadgarstkowy.
 • Stosuje się dla profilaktyki przykurczu zgięciowego 
dłoni, zapalenia stawów, zapalenia pochewek ścięgna i ich 
zaostrzenia.
 • Według wskazań lekarza może być użyty zamiast gipsu.

 

 
Zasada działania
 • Orteza na staw nadgarstkowy i stawy kciuka wykonana 
jest z elastycznego, oddychającego materiału, skutecznie 
utrzymującego równowagę temperaturową skóry. 
 • Wzmocniony dwoma metalowymi profilowanymi szynami 
całkowicie ograniczającymi ruchy w stawach kciuka i stawie 
nadgarstkowym. Zaciągnięcia z tekstylnymi zapięciami na 
przedramieniu i kciuku blokują szynę w optymalnej pozycji i 
wspierają ścięgna zginaczy i prostowników dłoni.
 • Orteza jest prosta i wygodna w użyciu, pozwala szybko 
regulować ciśnienie przy obrzękach, poruszać palcami 
dłoni w celu przeprowadzenia niezbędnych działań 
terapeutycznych (na przykład gimnastyki terapeutycznej). 
 • Tutor jest dostępny w dwóch wersjach: prawej i lewej dla 
anatomicznie poprawnego mocowania stawów. 

Cechy
• Zaprojektowany do całkowitego utrwalenia stawu 
nadgarstkowego i kciuka w pozycji odprowadzenia.
• Zapewnia utrwalenie i równomierną kompresję stawów. 
• Wersje: prawa, lewa

TUTOR-6K-VU
Stabilizator stawu promieniowo-

nadgarstkowego i kciuka z metalowymi 

profilowanymi żebrami sztywności.

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY DLA 
DŁONI RĘKI

S do 17
M 17-19
L 19-22

XL >2218



Wskazania
• rehabilitacja po zwichnięciach (podwichnięciach) w 
I stawie nadgarstkowo-śródręcznym i I śródręczno-
paliczkowym; 
 uszkodzenie więzadeł bocznych I stawu śródręczno-
paliczkowego («kciuk narciarza»);
• zespół de Quervaina;
• bóle stawów, siniaki, artrozy i reumatyczne porażenia 
stawów nadgarstka, nadgarstkowo-śródręcza i śródręcza-
paliczków; 
• reumatoidalne zapalenie stawów.

Zasada działania 
• Orteza stawu śródręczno-paliczkowego zapewnia silne 
utrwalenie stawów nadgarstkowego, nadgarstkowo-
śródręczowych i śródręczno-paliczkowych 1 palca dłoni, 
zmniejszając zespoły bólowe. 
• Metalowa szyna zabezpiecza pierwszy staw śródręczno-
paliczkowy w danej pozycji.

ORTEZY TWARDE NA PALEC

TUTOR-P4

Orteza palca ręki stabilizująca kciuk. 
Metalowa szyna zapewnia 

równomierną stabilizację stawu w 
poprawnym ułożeniu.

Rozmiar Obwód nadgarstka (cm)

UNI p do 14

UNI 14-20

XXL więcej 20 19



SPRZĘT ORTOPEDYCZNY 

DLA KOLANA



Kończyna dolna jest sparowanym organem wsparcia i ruchu człowieka.
Kolana to jedne z najbardziej ruchliwych stawów w naszym ciele. Amortyzują każdy krok, 

przejmują cały nasz ciężar. 
Ortopedyczna orteza stawu kolanowego to wyjątkowy wyrób medyczny przeznaczony 

do naprawy uszkodzonego stawu, odciążenia stawu kolanowego i szybkiego 
przywrócenia funkcji stawu kolanowego, z mocnym lub regulowanym przez 

lekarza stopniem mocowania. Ze względu na obecność usztywnień i / lub 
zawiasów niepożądana ruchomość jest ograniczona, przy jednoczesnym 

zachowaniu funkcjonalności kolana.
Kompresyjne nakolanniki zapewniają od średniego do lekkiego 

unieruchomienia kolana. Wykonane z elastycznej tkaniny 
nie ograniczają ruchomości kolan, tylko nieznacznie je 

wspierają. Są stosowane w zapobieganiu nawrotom 
starych urazów, a także w powolnych chorobach 

przewlekłych. Ta opcja jest często wybierana przez 
sportowców i entuzjastów sportu, aby zmniejszyć 

obciążenie stawu. Noszenie go zmniejsza 
obrzęki, pomaga w okresie rehabilitacji 

po kontuzjach, zmniejsza obrzęki, 
normalizuje krążenie krwi.

Ortezy kolana stosowane są w 
fazie rehabilitacji, ale nie w 

okresie zaostrzeń chorób.
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Wskazania
  zamknięte urazy i uszkodzenia stawu kolanowego;
 niestabilność stawu kolanowego, w tym zapobieganie 
nawrotom;
 stare uszkodzenia łąkotki;
 okres rehabilitacji po zdjęciu opatrunku gipsowego z 
unieruchomieniem stawu kolanowego;
 po operacjach więzadła rzepki, łąkotki, więzadeł bocznych 
stawu kolanowego;
 złamań i operacji w okolicy stawu kolanowego, zwichnięć 
rzepki i kości piszczelowej;
 jest stosowany w celu zapobiegania szybkiemu zmęczeniu 
aparatu więzadłowego stawu kolanowego, podczas uprawiania 
sportu i znacznego wysiłku fizycznego

Zasada działania 
  Nakolannik do utrwalenia stawu kolanowego z dwoma 
metalowymi spiralnymi żebrami sztywności jest przeznaczony 
jako środek terapeutyczno-profilaktyczny do zewnętrznego 
mocowania, ochrony i utrzymania stanu spoczynku aparatu 
więzadłowego (kostnego) i tkanek miękkich. 
  Komfort użytkowania dzięki specjalnej siatce w okolicy dołu 
podkolanowego.
  Materiał bandaża, aeropren, zapewnia równomierną kompresję 
i mikromasaż stawu kolanowego, ma działanie oszczędzające 
ciepło, pomaga poprawić krążenie krwi, stymuluje procesy 
regeneracji mięśni i więzadeł.
  Płaskie sprężyny ze stali ocynkowanej znajdujące się po 
bokach stawu, chronią kolano, ograniczając mobilność boczną, 
ułatwiając rozgięcie i jednocześnie nie utrudniając normalnego 
zakresu ruchu. 

Komfort użytkowania dzięki 
specjalnej siatce 3D w okolicy dołu 

podkolanowego 

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY DLA
KOLANA

K-1U

Rozmiar Obwód środkowy kolana w pozycji stojącej (сm)
S 30-33

M 34-37

L 38-41

XL 42-45

XXL 46-50

XXXL 51-55

Cechy
 Zdolność do maksymalnego dostosowania się do 
powierzchni stawu, co jest szczególnie cenne przy 
znacznych odkształceniach.
  Orteza ma działanie blokujące i kompresyjne na staw 
kolanowy w celu zwiększenia odporności na obciążenia.
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Wskazania do stosowania:
    • bóle w stawach przy lekkich urazach;   
    • przewlekle, w tym reumatoidalne zapalenia stawów i artrozy;              
    • deformacje stawów przy artrozach i po urazach;   
    • lekka niestabilność stawu (podwyższona mobilność przy 
niewydolności funkcji więzadła);    
    • zapobieganie powikłaniom w późniejszym okresie 
rehabilitacyjnym po artroskopowych operacjach łąkotki;   
    • zapobieganie urazom u sportowców i podczas uprawiania 
sportów ekstremalnych.

Zasada działania 
  Pierścieniowa sprężysta przypora rzepkowa (silikonowy 
wał-pierścień wszyty wewnątrz nakolannika) ma wewnętrzną 
średnicę nieco większą niż rozmiar rzepki i, otaczając ją wokół 
zewnętrznego konturu, stabilizuje rzepkę w prawidłowej 
anatomicznej pozycji, zmniejsza ból i dodatkowo chroni staw z 
przodu. 
 Materiał bandaża, aeropren, zapewnia równomierną kompresję i 
mikromasaż stawu kolanowego, ma działanie oszczędzające ciepło, 
polepsza krążenie krwi, stymuluje procesy regeneracji mięśni i 
więzadeł.
  Płaskie sprężyny ze stali ocynkowanej znajdujące się po bokach 
stawu, chronią kolano, ograniczając mobilność boczną, ułatwiając 
rozgięcie i jednocześnie nie utrudniając normalnego zakresu ruchu. 
 
Cechy
 Orteza ma działanie blokujące i kompresyjne na staw kolanowy w 
celu zwiększenia odporności na obciążenia. 
 Dodatkowy komfort użytkowania dzięki specjalnej siatce w 
okolicy dołu podkolanowego.
Cechy konstrukcyjne:
      • znaczne zmniejszenie obciążenia udarowego stawów 
kolanowych podczas chodzenia,
      • zdolność do maksymalnego dostosowania się do powierzchni 
stawu, co jest szczególnie cenne przy znacznych odkształceniach

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY DLA
KOLANA

K-1-TM

Komfort użytkowania dzięki 
specjalnej siatce 3D w okolicy 

dołu podkolanowego 

Rozmiar

S
M
L

XL
XXL

XXXL

30-33
34-37
38-41

42-45
46-50
51-55 23



Wskazania
 uszkodzenia stawu kolanowego w okresie podostrym; 
 rozciągnięcia i uszkodzenia więzadeł krzyżowych stawu 
kolanowego;
 bóle w stawie kolanowym (rzepkowo-udowy zespół bólowy); 
 choroby zapalne i zwyrodnieniowe (zapalenie stawów, 
zapalenie błony maziowej, obrzęki obwodowe i artrozy);
 zapalenie przewlekłe, pooperacyjne i pourazowe wiązadeł;
 choroby rzepki (chondromalacja rzepki);
 rehabilitacja po urazach i operacjach na stawie kolanowym;
 zapobieganie uszkodzeniom i zapaleniu stawu kolanowego 
przy podwyższonych wysiłku fizycznym, przy uprawianiu 
sportu i pracy fizycznej.

Zasada działania 
 Bandaż na staw kolanowy z dwoma metalowymi spiralnymi 
żebrami sztywności i otwartą rzepką służy do ograniczenia 
ruchomości stawu kolanowego
 Pierścieniowa sprężysta przypora rzepkowa (silikonowy 
wał-pierścień wszyty wewnątrz nakolannika) ma wewnętrzną 
średnicę nieco większą niż rozmiar rzepki i, otaczając ją wokół 
zewnętrznego konturu, stabilizuje rzepkę w prawidłowej 
anatomicznej pozycji, zmniejsza ból i dodatkowo chroni staw z 
przodu. 
 Materiał bandaża, aeropren, zapewnia równomierną kompresję 
i mikromasaż stawu kolanowego, ma działanie oszczędzające 
ciepło, polepsza krążenie krwi, stymuluje procesy regeneracji 
mięśni i więzadeł.
  Płaskie sprężyny ze stali ocynkowanej znajdujące się po 
bokach stawu, chronią kolano, ograniczając mobilność boczną, 
ułatwiając rozgięcie i jednocześnie nie utrudniając normalnego 
zakresu ruchu. 
  
Cechy
 Zdolność do maksymalnego dostosowania się do 
powierzchni stawu, co jest szczególnie cenne przy znacznych 
odkształceniach.

Komfort użytkowania dzięki 
specjalnej siatce 3D w okolicy 

dołu podkolanowego 

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY DLA
KOLANA

K-1-T

Rozmiar

S
M
L

XL
XXL

XXXL

30-33
34-37
38-41

42-45
46-50
51-5524



SPRZĘT ORTOPEDYCZNY DLA
KOLANA

  K-1PS

Wskazania
 •  rozciągnięcia i uszkodzenia więzadeł krzyżowych stawu kolanowego; 
 •   bóle w stawie kolanowym (rzepkowo-udowy zespół bólowy); 
 •   choroby zapalne i zwyrodnieniowe (zapalenie stawów, zapalenie błony maziowej);
 •   obrzęki okołostawowe i artrozy, jeśli efekt termiczny nie jest przeciwwskazany; 
 •   zapalenie przewlekłe, pooperacyjne i pourazowe wiązadeł;  choroby rzepki (chondromalacja rzepki);  
 •   rehabilitacja po urazach i operacjach na stawie kolanowym;
 •   zapobieganie urazom i zapaleniom stawu kolanowego przy podwyższonym wysiłku fizycznym; 
 •   zapobieganie urazom czaszki kolanowej (rzepki) podczas uprawiania sportu i pracy fizycznej. 
Zasada działania  
 • Bandaż dla więzadeł krzyżowych stawu kolanowego wykonany jest z aeroprenu, materiału o wyraźnym działaniu 
rozgrzewającym, i wzmocniony dwoma metalowymi spiralnymi żebrami sztywności. 
 • Elastyczny wał-pierścień, który jest otoczony otworem, 
bezpiecznie mocuje rzepkę i ogranicza jej ruchliwość. 
 • Dodatkowe zaciągnięcia z zapięciami tekstylnymi umożliwiają 
mocne utrwalenie produktu na nodze we właściwej pozycji. 

Cechy
 • Bandaż doskonale unieruchamia (stabilizuje, utrwala) staw 
kolanowy w okresie choroby zapalnej, w ostrym urazie lub po 
leczeniu operacyjnym;
 • zapewnia działanie kompresyjne, masażu i oszczędza ciepło; 
 • pomaga zmniejszyć obrzęk i polepszyć dopływ krwi do tkanek 
miękkich przylegających do stawu;
 zdolność do maksymalnego dostosowania się do 
 • powierzchni stawu, co jest szczególnie cenne przy znacznych 
odkształceniach;
 • znacznie zmniejsza obciążenie udarowe stawów 
 • kolanowych podczas chodzenia;
 • optymalny do stosowania w chłodne, wilgotne dni.     

Bandaż dla więzadeł krzyżowych stawu kolanowego. 
Komfort użytkowania dzięki specjalnej siatce 3D w 

okolicy dołu podkolanowego 

Rozmiar

S
M
L

XL
XXL

XXXL

30-33
34-37
38-41

42-45
46-50
51-55 25



Wkładka wzmacniająca z tekstylnymi zapięciami wokół rzepki, 
umożliwia jej bezpieczne zamocowanie i stabilizację, ograniczając 
ruchliwość boczną.
Specjalna wkładka z siatki 3D w obszarze podkolanowym poprawia 
dynamikę ruchu, zapewnia doskonałe dopasowanie nakolannika 
oraz zapewnia poczucie komfortu. Ma zdolność maksymalnego 
dostosowania się do powierzchni stawu, co jest szczególnie cenne 
przy znacznych odkształceniach.
Wskazania:                                     
•  uszkodzenia stawu kolanowego w okresie podostrym;
•  rozciągnięcia i uszkodzenia więzadeł krzyżowych stawu 
kolanowego;
•  bóle w stawie kolanowym (rzepkowo-udowy zespół bólowy);
•  choroby zapalne i zwyrodnieniowe (zapalenie stawów, zapalenie 
błony maziowej, obrzęki obwodowe i artrozy); 
•  zapalenie przewlekłe, pooperacyjne i pourazowe wiązadeł; 
•  choroby rzepki (chondromalacja rzepki), urazy łąkotki; 
•  hipermobilność rzepki; 
•  rehabilitacja po urazach i operacjach na stawie kolanowym;
•  zapobieganie urazom i zapaleniom stawu kolanowego przy 
podwyższonym wysiłku fizycznym i uprawianiu sportu.

Komfort użytkowania dzięki specjalnej siatce 3D w 
okolicy dołu podkolanowego. Bandaż elastyczny na 
staw kolanowy z czterema metalowymi spiralnymi 

żebrami sztywności, silikonową poduszką mocującą i 
dodatkowym utrwaleniem stawu kolanowego

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY DLA
KOLANA

K-1P

Przeznaczenie:
 Orteza służy dla średniego utrwalenia stawu kolanowego w leczeniu urazów i przewlekłych chorób zapalnych stawu. 
Może być stosowany w zapobieganiu urazom aparatu więzadłowo-torebkowego podczas wysiłku fizycznego, w 
tym podczas uprawiania sportu, niestabilności stawu, w opóźnionym okresie rehabilitacji po unieruchomieniu stawu 
kolanowego, z zaostrzeniami artrozy różnego pochodzenia. Materiał Ortezy, aeropren, zapewnia równomierną kompresję i 
mikromasaż stawu kolanowego, ma działanie oszczędzające ciepło, polepsza krążenie krwi, stymuluje procesy regeneracji 
mięśni i więzadeł. 
Cechy:  Nakolannik K-1P jest wyposażony w 4 sprężynowe żebra sztywności w postaci płaskich sprężyn ze stali 
ocynkowanej, które znajdują się po bokach stawu. Zapewniają umiarkowane utrwalenie stawu kolanowego, odciąża jego 
kapsułkę i więzadła boczne, zapobiegają nadmiernym ruchom przekraczającym granicę elastyczności i wytrzymałości 
więzadeł własnych stawu, ułatwiają rozgięcie bez zakłócania normalnego zakresu ruchu.
Silikonowy wał-pierścień wszyty wewnątrz nakolannika stabilizuje rzepkę w prawidłowej anatomicznej pozycji i 
dodatkowo chroni staw z przodu. 

Rozmiar

S
M
L

XL
XXL

XXXL

30-33
34-37
38-41

42-45
46-50
51-5526



Wskazania
  • okres rehabilitacji po unieruchomieniu stawu kolanowego po 
urazach (w tym sportowych) i zabiegach operacyjnych; 
  • po artroskopii;; 
  okres rehabilitacji po nieskomplikowanych złamaniach kłykcia 
kości piszczelowej i udowej, elewacji międzykłykciowej kości 
piszczelowej;
  • okres rehabilitacji po nieskomplikowanych osteochondropatiach: 
choroba Osgooda-Schlattera, choroba Königa; 
  • zaostrzenia artrozy stawu kolanowego; 
  • hemofilityczna hemartroza, jako element złożonej terapii, w 
zapobieganiu artropatii hemofilnej; 
  • do rozładowania stawu kolanowego w obecności zmian 
pourazowych, historia zjawisk artroz; 
  • zapobieganie postawom patologicznym kończyny dolnej przy 
umiarkowanym odchyleniem kości piszczelowej. 

Zasada działania  
  • Obecność metalowych zawiasów pozwala wykonywać tylko 
ruchy blokowe w kolanie (zgięcie-rozgięcie), eliminuje możliwość 
nadmiernego rozgięcia w stawie kolanowym. 
  • Konstrukcja nakolannika pozwala na najbardziej skuteczne 
utrwalenie stawu kolanowego i rzepki przy ograniczonej ruchomości 
stawu, nadwadze i obrzęku stawu.

Cechy
  • Zapewnia szybki dostęp do stawu kolanowego, umożliwiając 
wykonywanie opatrunków i innych zabiegów medycznych.
  • Optymalne dopasowanie przy znacznej różnicy obwodu nogi 
powyżej i poniżej kolana
 • Znacznie zmniejsza obciążenie udarowe stawu kolanowego podczas 
chodzenia. 
 • Eliminuje możliwość nadmiernego rozgięcia w stawie kolanowym. 
 • Pozwala skrócić okres noszenia opatrunków gipsowych

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY DLA
KOLANA

  K-1

Wysokość - 30 cm

Rozmiar

S
M
L

XL
XXL

XXXL

30-35
35-40
40-45

45-50
50-55
55-60 27



Przeznaczenie: 
 Przyrząd ortopedyczny dla kolana z zawiasem policentrycznym K-1-PSH przeznaczony jest do silnego mocowania i 
bocznej stabilizacji stawu kolanowego Pozwala na usunięcie obciążenia ze ścięgien i stawów, a także zminimalizowanie 
dyskomfortu związanego z ograniczeniem ruchliwości, przy jednoczesnym znacznym wpływie na delikatną budowę stopy. 
Osobliwości: 
Przyrząd ortopedyczny dla kolana K-1-PSH wyposażony w dwa biomechaniczne zawiasy policentryczne zapewnia 
silny stopień stabilizacji, bocznej stabilizacji i rozładowania stawu kolanowego. Silikonowy pierścień rolkowy, naszyty 
wewnątrz kolana, stabilizuje rzepkę w anatomicznie prawidłowej pozycji, zmniejsza ból i zapewnia dodatkową ochronę 
stawu z przodu. Obecność policentrycznych zawiasów umożliwia jedynie ruchy blokowe, wykluczając możliwość 
nadmiernego zginania w stawie kolanowym, pomaga zrównoważyć działanie mięśni antagonistów (zginaczy-
prostowników), przyczyniając się w ten sposób do równomiernego rozkładu obciążenia podczas rozwoju stawu 
kolanowego, zapewnia ruch stawów w kierunkach fizjologicznych przy zmniejszonym obciążeniu stawu i więzadel, 
zapobiega patologicznym ruchom stawu kolanowego. 
Wskazania: 
  • konieczność unieruchomienia stawu kolanowego przy 
zachowaniu mobilności; 
przy bólach w stawie kolanowym podczas ruchu i spoczynku 
z przewlekłymi zapalnymi i zwyrodnieniowo-dystrofianymi 
chorobami stawu kolanowego; 
  • obrzęk w okolicy kolana z artrozą, zapaleniem stawów, 
zapaleniem blony maziowej, zapaleniem kaletki; rehabilitacja 
po zabiegu na stawie kolanowym (w tym endoskopowych), 
natychmiast po usunięciu gipsie; 
   • zapewnienie maksymalnej stabilności kolana w 
patologicznych ruchach z zachowaniem zgięcia i wyprostu; 
stany po urazach stawu kolanowego we wczesnej i środkowej 
fazie rehabilitacji: - podwichnięcia w stawie kolanowym, 
- uszkodzenie łąkotki, - skręcenie i odkształcenia stawów i 
więzadel (więzadła i boczne więzadel) - urazy mięśni i ścięgien 
na poziomie stawu kolanowego, - uszkodzenie nerwów i naczyń 
krwionośnych na poziomie stawu kolanowego, - interwencje 
operacyjne na więzadła stawu kolanowego i śródstawowego 
(rekonstrukcyjne, pourazowe) 
   • leczenie i rehabilitacja chorób stawu kolanowego: - artroza 
(pierwotna, wtórna i pourazowa) bez deformacji stawu 
kolanowego; - zapalenie stawów, któremu towarzyszy łagodna 
niestabilność stawu kolanowego; - zapalenie błony maziowej 
i ścięgna w okolicy stawu kolanowego, - deformacje kolan (w 
kształcie X, 0); 
    • zapobieganie urazom i stanom zapalnym stawu kolanowego 
ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym. 

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY DLA
KOLANA

K-1-PSH

Ortezy dla stawu kolanowego 
z metalowymi zawiasami 

policentrycznymi

Rozmiar Obwód środkowy kolana 
w pozycji stojącej 

S-M 30-37

L-XL 38-45

XXL-XXXL 46-5328



Przeznaczenie.
Orteza kolana K-1-PSH-2 z policentrycznymi anatomicznymi zawiasami  regulującymi kąt zgięcia przeznaczona jest do 
unieruchomienia i bocznej stabilizacji stawu kolanowego. Pozwala na usunięcie obciążenia ze ścięgien i stawów, a także 
zminimalizowanie dyskomfortu związanego z ograniczeniem ruchliwości.
Właściwości:
Orteza kolana K-1-PSH-2 wyposażona w dwa biomechaniczne zawiasy policentryczne wraz z regulacją kąta zgięcia 
zapewnia mocny stopień stabilizacji, bocznej stabilizacji i rozluźnienia stawu kolanowego. Silikonowy pierścień rolkowy, 
naszyty wewnątrz kolana, stabilizuje rzepkę w anatomicznie prawidłowej pozycji, zmniejsza ból i zapewnia dodatkową 
ochronę stawu od przodu. Obecność policentrycznych zawiasów umożliwia jedynie ruchy blokowe, wykluczając 
możliwość nadmiernego zginania w stawie kolanowym. Pomaga zrównoważyć działanie mięśni antagonistów (zginaczy-
prostowników), przyczyniając się w ten sposób do równomiernego rozkładu obciążenia na staw kolanowy. Zapewnia 
fizjologiczny ruch przy zmniejszonym obciążeniu stawu i więzadeł. Zapobiega patologicznym ruchom stawu kolanowego. 
Wskazania:
  • konieczność unieruchomienia stawu kolanowego przy 
zachowaniu mobilności; 
  • przy bólach w stawie kolanowym podczas ruchu i spoczynku 
z przewlekłymi zapalnymi i  zwyrodnieniowo -dystroficznymi 
chorobami stawu kolanowego; 
  • obrzęk w okolicy kolana z artrozą, zapaleniem stawów, 
zapaleniem błony maziowej, zapaleniem kaletki; 
  • rehabilitacja po zabiegu na stawie kolanowym (w tym 
endoskopowych), zaraz po usunięciu gipsu; 
  • zapewnienie maksymalnej stabilności kolana w 
patologicznych ruchach z zachowaniem zgięcia i wyprostu; 
  • stany po urazach stawu kolanowego we wczesnej i środkowej 
fazie rehabilitacji:
       - zwichnięcia w stawie kolanowym, 
       - uszkodzenie łąkotki, 
       - skręcenie i odkształcenia stawów i więzadeł (więzadła i 
boczne więzadła) 
       - urazy mięśni i ścięgien na poziomie stawu kolanowego, 
       - uszkodzenie nerwów i naczyń krwionośnych na poziomie 
stawu kolanowego, 
       -  interwencje operacyjne na więzadła stawu kolanowego 
(rekonstrukcyjne, pourazowe) 
  • leczenie i rehabilitacja chorób stawu kolanowego: 
       - artroza (pierwotna, wtórna i pourazowa) bez deformacji 
stawu kolanowego; 
       - zapalenie stawów, któremu towarzyszy łagodna 
niestabilność stawu kolanowego; 
       - zapalenie błony maziowej i ścięgna w okolicy stawu 
kolanowego, 
       - deformacje kolan (w kształcie X, O); 
  • zapobieganie urazom i stanom zapalnym stawu kolanowego 
ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym.

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY DLA
KOLANA

K-1-PSH2

Ortezy dla stawu kolanowego 
z metalowymi zawiasami 

policentrycznymi

Rozmiar Obwód środkowy kolana 
w pozycji stojącej 

S-M 30-37

L-XL 38-45

XXL-XXXL 46-53

29



Przeznaczenie:
Bandaż stawu skokowego przeznaczony jest do zapobiegania 
uszkodzeniom stawów i mięśni podczas uprawiania sportu i aktywności 
fizycznej, a także jako środek terapeutyczno-profilaktyczny do 
mocowania zewnętrznego, ochrony i podtrzymywania w spoczynku 
aparatu więzadłowego i tkanek miękkich.
Dzięki elastyczności dzianiny łatwo się go mocuje i optymalnie 
dopasowuje do złącza. Anatomicznie ukształtowane silikonowe 
wkładki za przyśrodkowymi i bocznymi kostkami zapewniają dokładne 
dopasowanie opaski, tworzą efekt masażu i zapobiegają gromadzeniu 
się obrzęku płynu w okolicy kostek.

Wskazania:
• chroniczna niestabilność stawu skokowego;
• chroniczne zapalenie ścięgien stawu skokowego po urazach i 
operacjach;
• rozciąganie mięśni i więzadeł stawu;
• chroniczne, w tym artroza reumatyczna, zapalenie stawów i zapalenie 
kaletki;
• zapalenie błony maziowej i obrzęk w artrozie i zapaleniu stawów, 
stany po zwichnięciach i podwichnięciach.

BANDAŻE DLA STAWU 
SKOKOWEGO

RS-B12

Funkcje:
Anatomicznie ukształtowane silikonowe wkładki niezawodnie chronią przyśrodkowe 
i boczne mięśnie skrzydłowe, działają masującą i wspomagają resorpcję krwiaków i 
obrzęków.
Zapewnia stabilizację stawu skokowego w przypadku stłuczeń, skręceń, działa 
przeciwzapalnie, przeciwobrzękowe.

Stosowanie:
Przeciągnij bandaż na stopę tak, aby szew przechodził przez środek pięty, a 
anatomicznie ukształtowane silikonowe poduszki znajdują się tuż za i pod kośćmi.
Zasady wyboru:
Za pomocą taśmy mierniczej ciasno, ale nie za mocno, mierzy się obwód 
powyżej kostek. Zgodnie z uzyskanymi wynikami wybierz wymagany 
model bandaża zgodnie z tabelą doboru rozmiaru.

Przeciwwskazania:
- pierwsze trzy dni ostrego urazu;
- ostre ropne choroby zapalne;
- choroby nowotworowe w okolicy stosowania bandaża.

Rozmiar

S
M
L

XL
XXL

19-21
21-23
23-25

25-27
27-2930



  RS-B34

Przeznaczenie:
Bandaż służy do średniego unieruchomienia stawu kolanowego w 
leczeniu urazów i przewlekłych chorób zapalnych stawu.
Zapewnia równomierną kompresję i mikro masaż stawu kolanowego, 
działa oszczędzające na ciepło, poprawia krążenie krwi, stymuluje 
regenerację mięśni i więzadeł.

Wskazania:
• uderzenia w staw kolanowy w okresie podostrym;
• skręcenia i urazy więzadeł krzyżowych stawu kolanowego;
• ból stawu kolanowego (zespół bólu rzepkowego oraz udowego)
• choroby zapalne i zwyrodnieniowe (zapalenie stawów, zapalenie 
błony maziowej, obrzęk okołostawowy i artroza)
• przewlekłe, pooperacyjne i pourazowe zapalenie ścięgien;
• choroby rzepki (chondromalacja rzepki)
• rehabilitacja po kontuzjach i operacjach stawu kolanowego
• zapobieganie urazom i stanom zapalnym stawu kolanowego podczas 
wzmożonego wysiłku fizycznego, uprawiania sportu i pracy fizycznej.
• sprzyja znikaniu obrzęków i krwiaków

Funkcje:
Silikonowy wałek, wklejony w ortezę, ma wewnętrzną średnicę 
nieco większą niż rozmiar rzepki i zaginając się wokół niej 
wzdłuż zewnętrznego konturu, stabilizuje rzepkę w prawidłowej 
anatomicznej pozycji, zmniejsza ból i dodatkowo chroni staw przedni. 
Cynkowane stalowe płaskie sprężyny umieszczone po bocznych 
stronach stawu chronią kolano, ograniczając ruchy boczne, ułatwiają 
wyprost i jednocześnie nie zakłócają normalnego zakresu ruchu. 
Orteza znacznie zmniejsza obciążenie udarowe stawu kolanowego 
podczas chodzenia. Ma zdolność maksymalnego dopasowania się do 
powierzchni stawu, co jest szczególnie cenne w przypadku znacznych 
deformacji.

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY 
BANDAŻ NA STAW KOLANOWY

Rozmiar

S
M
L

XL
XXL

31-34
34-37
37-40

40-44
44-48 31



       Pole magnetyczne pozytywnie wpływa na krążenie krwi w drobnych naczyniach włosowatych 
tkanek, gdzie odbywa się proces dostarczania tlenu i składników odżywczych żywym komórkom.        
Pole wpływa zarówno na właściwości roztworów biologicznych, którymi jest krew i płyn 
tkankowy (stają się bardziej płynne i przenikają do najwęższych kanałów), jak i na aktywność 
komórek tkankowych, a nawet na mechanizmy wewnątrzkomórkowe (aktywniej wchłaniają 
przychodzące substancje, a także łatwiej pozbywają się toksyn). Dzięki temu pola magnetyczne 
mają działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, uspokajające, przeciwbólowe. Pod wpływem 
pól magnetycznych poprawia się mikrokrążenie krwi, stymulowane są procesy regeneracyjne 
w tkankach, co jest szczególnie ważne przy osteochondrozie, ponieważ opiera się na procesach 
zwyrodnieniowych i zaburzeniach zaopatrywania kręgosłupa.
Efekt magnetoterapii nie pojawia się natychmiast, ale po pewnym czasie. Zmniejsza się ból, ruchy 
kręgosłupa stają się bardziej swobodne. Poza tym u osób z nadciśnieniem tętniczym obniża się 
wysokie ciśnienie krwi.
      

Magnetoterapia - kierunek fizjoterapii oparty na wpływie stałego lub zmiennego 
pola magnetycznego niskiej częstotliwości na cały organizm (magnetoterapia 
ogólna) lub jego część (magnetoterapia miejscowa). W magnetoterapii 
niejednorodność przestrzenna pól magnetycznych powoduje powstawanie sił 
magnetohydrodynamicznych w przewodzących mediach ruchomych (krew, limfa).

MAGNETOTERAPIA 
W ORTOPEDII
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W leczeniu osteochondrozy stosuje się stałe pole magnetyczne w celu oddziaływania na strefy 
bólowe, w tym celu stosują elementy magnetyczne o określonych parametrach pojemności 
magnetycznej, natężenia i zdolności przenikania pola. Zewnętrzne elementy magnetyczne są 
plastikowymi sztywności z umieszczonymi na nich magnetoforami, które można nałożyć na, 
powiedzmy, obszar bólowy dolnej części pleców, utrwalić elastycznym gorsetem i nosić zgodnie 
z instrukcjami, aż do zniknięcia bólu. Elementy magnetyczne można nabyć w komplecie z 
dowolnym gorsetem. Ten proces trwa kilka dni. Po oddziaływaniu następuje poprawa kliniczna, po 
prostu łagodzenie bólu.
      Przyczyną bólu przy osteochondrozie są rozpadające się krążki międzykręgowe, które 
przemieszczając się, uciskają nerwy. Wiele leków ma na celu blokowanie impulsów nerwowych 
z uszczypniętych nerwów, a tym samym szybkie łagodzenie zespołu bólowego. Jednak łagodząc 
zespół bólowy, nie eliminują przyczyny choroby - degradacji dysków, a ból wraca raz po raz. Co 
można zrobić w tej sytuacji? 
Konieczne jest zastosowanie terapii pulsacyjnym polem magnetycznym!Po pierwsze, łagodzi ból, 
ponieważ także jak leki przeciwbólowe blokuje impulsy nerwowe z zaciśniętych nerwów. Impulsy 
magnetyczne «zbijają» impulsy bólowe i zapobiegają ich postępowaniu do mózgu - człowiek 
przestaje odczuwać ból. Komuś magnetoterapia łagodzi ból już w pierwszej sesji, komuś w 
następnej, zależy to od podatności organizmu. Po drugie, magnetoterapia działa na podstawową 
przyczynę choroby - degradację krążków międzykręgowych. Spowalnia ją i zatrzymuje. 
Dzieje się tak. W bolącej okolicy kręgosłupa (jak i stawu) krążenie krwi jest spowolnione, 
odpowiednio spowolniony jest metabolizm. Chrząstka nie ma substancji budowlanych, 
jednocześnie cierpi z powodu nagromadzonych odpadów. Wszystko to prowadzi do kolejnego 
zaostrzenia. Magnetoterapia zwiększa krążenie krwi w okolicy kręgosłupa nawet o 300%. Dzięki 
zwiększonemu przepływowi krwi potrzebne substancje budowlane są dostarczane do chrząstki 
kręgowej, a niepotrzebne są szybciej usuwane.      Magnetoterapia jest stosowana zarówno 
podczas zaostrzeń w celu złagodzenia ostrego bólu, jak i w stadium remisji w celu zapobiegania 
zaostrzeniom przyszłym. Nawet jeśli nie ma bólu, osoby cierpiące na osteochondrozę muszą 
przeprowadzić kurs magnetoterapii co najmniej dwa razy w roku - w celu regeneracji chrząstki i 
pozbycia się nagromadzonych produktów rozpadu. Pozwoli to uniknąć zaostrzeń, poprawi stan 
chrząstki krążków międzykręgowych, kręgów, tkanek okołokręgowych. 
Magnetoterapia jest wskazana w różnych chorobach stawów i kości – na przykład zapalenie 
kaletki, zapalenie stawów, jej zastosowanie pozwala przyśpieszyć zrost kości po złamaniu i gojenie 
się siniaków. Magnetoterapia przynosi znaczne złagodzenie przy artrozie, eliminując ból i obrzęk, 
poprawiając zaopatrywanie tkanki chrzęstnej. 
Przeciwwskazaniami do stosowania magnetoterapii są: obecność rozrusznika serca, krwawienie 
i skłonność do niej, ogólnoustrojowe choroby krwi, ostra zakrzepica, nawracające powikłania 
zakrzepowo-zatorowe, tętniaki serca, aorty i dużych naczyń, niewydolność sercowo-naczyniowa 
powyżej II stopnia, poważne zaburzenia rytmu serca, ostry zawał mięśnia sercowego, zaburzenia 
psychiczne, aktywny proces gruźlicy, choroby zakaźne w stadium ostrym, indywidualna 
nietolerancja.
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Bandaż na łokieć i kolano uniwersalny magnetoelastyczny 
przeznaczony jest do leczenia polem magnetycznym procesów 
zapalnych i łagodzenia bólu w okolicy stawu kolanowego lub 
łokciowego. Jest stosowany zarówno samodzielnie w postaci 
bezlekowej metody leczenia, jak i w połączeniu z innymi środkami 
fizjoterapeutycznymi lub medycznymi. Lokalizacja magnesów 
w bandażu całkowicie odpowiada lokalizacji stref aktywnych 
biologicznie w obszarze stawu. Możliwość zastosowania w domu 
pozwala bez stosowania antybiotyków i silnych leków zmniejszyć 
ból w uszkodzonym stawie, a to jest szczególnie ważne przed wizytą 
u lekarza. 

Wskazania do stosowania
 • Artroza, zapalenie stawów ze zjawiskami zapalenia błony 
maziowej i bez.
 • Reumatoidalne zapalenie stawów.
 • Zapalenie kaletki, zapalenie nadkłykcia, artropatia łuszczycowa.
 • Urazy sportowe stawu łokciowego i kolanowego

Wpływ na organizm
 • Zmniejsza bóle w stawie.
 • Usuwa obrzęki i stany zapalne.
 • Stymuluje procesy regeneracyjne w tkankach. 
 • Poprawia krążenie krwi.
 • Zmniejsza procesy zapalne.
 • Przywraca mobilność stawu

Sposób użycia
Bandaż jest przymocowany do uszkodzonego stawu za pomocą 
zapięcia tekstylnego. Czas działania - od 3 godzin lub więcej. 
Zalecany kurs - 15-20 zabiegów. W miarę poprawy stanu czas 
trwania procedur skraca się, a odstęp między nimi wzrasta (co dzień, 
co dwa dnia itd.). Powtarzany kurs (w razie potrzeby) — po 1-2 
tygodniach.

Dane techniczne
 • Poziom indukcji magnetycznej wynosi 45± 10 mT.
 • Właściwości magnetyczne utrzymują się przez 7-8 lat. 

BANDAŻ NA ŁOKIEĆ I KOLANO 
Z ELEMENTAMI MAGNETYCZNYMI

BM-1

Rozmiar Obwód łokcia lub kolana
XXS 20-24

XS 24-28

S 28-32
M 32-36

Rozmiar Obwód łokcia lub kolana
L 36-40

XL 40-45

XXL 45-50
XXXL 50-5534



 BM-2

Przeznaczenie:
Bandaż z elementami magnetycznymi składa się z gumki wokół stopy 
i osłony na duży palec, która rozciąga się do pięty i jest mocowana 
tekstylnym zapięciem dla optymalnej pozycji. Elementy magnetyczne 
rozmieszczone są wzdłuż głównej paliczka kciuka i kości śródstopia, 
które działają przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, uspokajająco i 
przeciwbólowo. Umiejscowienie magnesów ściśle odpowiada budowie 
anatomicznej nogi i umiejscowieniu punktów aktywnych biologicznie.
Do leczenia bandaż jest noszony codziennie przez 5-7 godzin dziennie 
przez 2-4 tygodnie.

Wskazania do stosowania
 • dna moczanowa, artroza, zapalenie stawów i zapalenie kaletki 
pierwszego palca, stadium początkowe i środkowe;
 • deformacja, koślawość wielkiego palca stopy;
 • leczenie haluksów;
 • zmniejsza ból i obrzęk, pomaga złagodzić stany zapalne i przyspiesza 
gojenie się tkanek. 

Sposób użycia
 • Bandaż na paluch koślawy z elementami magnetycznymi składa się 
z elastycznego bandaża wokół stopy i okładki dla dużego palca, która 
idzie dalej w kierunku pięty i jest przymocowana za pomocą zapięcia 
tekstylnego dla optymalnej pozycji.
 • Wzdłuż głównej paliczki kciuka i śródstopia znajdują się elementy 
magnetyczne, które mają działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, 
uspokajające i przeciwbólowe. 
 • Rozmieszczenie magnesów ściśle odpowiada anatomicznej budowie 
nogi i rozmieszczeniu punktów aktywnych biologicznie. 
 • Żeby przejść kurację bandaż nosi się codziennie przez 5-7 godzin 
dziennie przez 2-4 tygodnie. 
Wpływ na organizm
 • Aktywuje krążenie krwi.
 • Zmniejsza procesy zapalne.
 • Usuwa ból i obrzęki.
 • Zapobiega odkładaniu się soli i zaburzeniom struktury tkanki chrzęstnej.
 • Poziom indukcji magnetycznej wynosi 45± 10 mT. Właściwości 
magnetyczne utrzymują się przez 7-8 lat. 

BANDAŻ NA STOPĘ Z ELEMENTAMI 
MAGNETYCZNYMI

Rozmiar

S
M
L

XL
XXL

31-34
34-37
37-40

40-44
44-48 35



DZIANINA 
LECZNICZA KOMPRESYJNA



 Produkty kompresyjne Soloventex dzięki swoim właściwościom, nadają lekkości nawet 
najbardziej zmęczonym nogom. Przynoszą szybką i skuteczną pomóc w przypadku pierwszych 
objawów osłabionego krążenia, takich jak: obrzęk, zmęczenie nóg, uczucie ciężkości nóg, pajączki 
(pękające naczynka).
 Produkcja Soloventex o stopniowanym ucisku są podzielone według klas kompresji zgodnych 
z europejską normą UNI ENV 12718 dotyczącą Medycznych Wyrobów Pończoszniczych o Działaniu 
Uciskowym, w zależności od stopnia ucisku zlokalizowanego w kostce. Medyczne wyroby uciskowe 
są zwykle przepisane przez specjalistów, którzy biorąc pod uwagę charakter zmian są w stanie dobrać 
odpowiedni produkt oraz stopień kompresji.
 Szczególną uwagę zwraca się na produkcję produktów z zawartością naturalnych nici 
bawełnianych i produktów z zawartością elastonu, których charakterystyczną cechą jest to, że 
produkty są łatwe do zakładania i zdejmowania, mają zwiększoną higroskopijność, bardzo wygodne w 
noszeniu, a jednocześnie doskonale zachowują właściwości kompresyjne.
Poszczególne klasy kompresji są wskazane przy następujących schorzeniach:
      · I Klasa Kompresji – 15-21mmHg – ucisk średni Profilaktycznie u pacjentów o 
podwyższonym ryzyku wystąpienia choroby żylnej, przy zmęczeniu i uczuciu ciężkości nóg, w 
profilaktyce zakrzepicy i zatorowości, przy żylakach w początkowym stadium w czasie ciąży.
 ·  II Klasa Kompresji – 23-32mmHg – ucisk umiarkowany Przy lekkiej przewlekłej 
niewydolności żylnej, zakrzepowym zapaleniu żył (zakrzepica powierzchowna) z obrzękiem i bez 
obrzęku, po skleroterapii, po chirurgicznych zabiegach usunięcia żylaków, w profilaktyce zakrzepicy i 
zatorowość.
 Ciśnienie produktu na nodze rozkłada się zgodnie ze standardami RAL-GZ 387, co pozwala 
na stworzenie jednolitego spadku ciśnienia od kostki do góry normalizując przy tym krążenie krwi w 
nogach, zwężając światło żył, tym samym eliminując obrzęk nóg i inne objawy żylaków.

Klasy wyrobów kompresyjnych według nowego standardu RAL-GZ 387 

Klasa 
kompresj

Ciśnienie na poziomie kostki
Poprzedni standard Nowy standard

mmHg mmHg  hPa*
I 18,4-21,0 18-22 24-28
II 25,2-32,3 23-32 31-43
III 36,4-46,5 34-46 45-61
IV > 53,8 > 49 > 65

* 1 mm =1,333 hPa (hektopaskal)
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DZIANINA 
LECZNICZA KOMPRESYJNA 
 Wskazania do stosowania wyrobów kompresyjnych

Klasa kompresj Wskazania do stosowania 

I
- Zespół ciężkich nóg
- Żylaki siatkowate (pajączki naczyniowe)
- Teleangiektazja (poszerzenie drobnych naczyń)

II
- Choroby żylakowe, w tym u kobiet w ciąży
- Stan po skleroterapii, flebektomii
- Zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich w grupach ryzyka
- Ostre zakrzepowe zapalenie żył

III
- Choroba żylakowa z zaburzeniami troficznymi
- Zakrzepowe zapalenie żył
- Niewydolność limfatyczna. Obrzęk żylny
- Zakrzepica żył głębokich

IV - Obrzęk limfatyczny (obrzęk limfatyczny)
- Wrodzone nieprawidłowości układu żylnego



DZIANINA SZPITALNA

   Kolorowy pasek w okolicy kostki i uda jest kodem koloru odpowiadającym klasie kompresji 
(niebieski - 1 klasa, zielony - 2 klasa). 
    Liczba kolorowych pasków na udzie odpowiada wzrostowi
 - 1 pasek dla niskich (150-165), 
 - 2 paski dla wysokich (165-195), 
 - 3 paski dla bardzo wysokich (180-195) 
 Dzianina szpitalna TM «SOLOVENTEX» wykonana jest w technologii « two-way-stretch 
«(może być rozciągana w dwóch kierunkach), co znacznie ułatwia zakładanie.
 Lekarze na całym świecie przyznają, że obowiązkowym krokiem w kierunku zdrowych żył 
jest użycie medycznej dzianiny kompresyjnej. W przeciwieństwie do bandaży, dzianina medyczna jest 
bezpiecznie zamocowany na nodze i zapewnia stabilny efekt leczenia przez cały dzień.  
  

    

    Dzianina szpitalna to nowoczesne i skuteczne narzędzie do zapobiegania zakrzepicy żylnej w 
warunkach szpitalnych, a także do leczenia kompresyjnego po zabiegach chirurgicznych na żyłach 
kończyn dolnych.
    Najważniejszym składnikiem sukcesu w zapobieganiu zakrzepicy żylnej za pomocą elastycznych 
podkolanówek i pończoch jest fizjologicznie rozłożone ciśnienie, właściwy dobór rodzaju i rozmiaru 
produktu, którego ustalenie odbywa się ściśle według indywidualnych standardów anatomicznych. 
Właśnie te składniki zapewniają realizację podstawowych mechanizmów działania kompresji 
elastycznej.
    Jednym z najważniejszych czynników zapewniających skuteczność medyczną dzianiny kompresyjnej 
jest dokładnie zweryfikowany medyczny profil ciśnienia.  



Dzianina kompresyjna I klasa kompresji
Podkolanówki - damskie

Podkolanówki damskie przeciwżylakowe 
z odkrytymi palcami, 

I klasa kompresji, 
(18-21 mm Hg)

 (80 Den) 

110-112W
      (165-180)

110-122N
      (150-165)

Podkolanówki damskie przeciwżylakowe z 
odkrytymi palcami.

- Dostępne na wzrost 150-165; 165-180. 
- Występuje w rozmiarach : S, M, L, XL. 
Dzianina kompresyjna 1 klasy zapewnia ciśnienie na poziomie 
dolnej jednej trzeciej goleni 18-22 mmHg. 
 Jest stosowana w celach profilaktycznych i w obecności 
chorób żył, którym towarzyszą zjawiska przewlekłej 
niewydolności żylnej 1 stopnia.
     Działanie kompresyjne dzianiny powoduje następujące 
główne efekty lecznicze:
      - zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi;
     - chroni nogi przed obrzękami, zmęczeniem, bólem;
zwęża światło żył, zwiększa szybkość odpływu krwi żylnej, 
zapobiega jej zastoju, a tym samym normalizuje czynność 
pompy mięśniowo-żylnej (mięśni i żył łydek, «drugiego serca» 
człowieka).

Wskazania:  
 Początkowa postać choroby żylnej, gdy przy braku objawów 
żylaków powierzchownych występuje obrzęk dolnej części 
nogi i uczucie ciężkości nóg wieczorem. 
 Żylaki siatkowate.  
 Dziedziczna skłonność do występowania żylaków i pojawienie 
się zmęczenia nóg do końca dnia roboczego
 Charakter działalności produkcyjnej związany z długotrwałą 
pracą, stojącą lub siedzącą (fryzjerzy, sprzedawcy, sekretarze, 
programiści i in.) 
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110-112W
      (165-180)

110-122N
      (150-165)

111-512W
      (165-180)

111-522N
      (150-165)

Podkolanówki damskie przeciwżylakowe 
zamknięte z koronką,

 I klasa kompresji, 
(18-21 mm Hg)

 (80 Den) 41

Podkolanówki damskie przeciwżylakowe 
zamknięte z koronką.
- Kolor Beżowy 
- Dostępne na wzrost 150-165; 165-180. 
- Występuje w rozmiarach : S, M, L, XL. 
Dzianina kompresyjna 1 klasy zapewnia ciśnienie na 
poziomie dolnej jednej trzeciej goleni 18-22 mmHg. 
 Jest stosowana w celach profilaktycznych i w obecności 
chorób żył, którym towarzyszą zjawiska przewlekłej 
niewydolności żylnej 1 stopnia.
     Działanie kompresyjne dzianiny powoduje następujące 
główne efekty lecznicze:
      - zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi;
     - chroni nogi przed obrzękami, zmęczeniem, bólem;
zwęża światło żył, zwiększa szybkość odpływu krwi żylnej, 
zapobiega jej zastoju, a tym samym normalizuje czynność 
pompy mięśniowo-żylnej (mięśni i żył łydek, «drugiego 
serca» człowieka).

Wskazania:  
 Początkowa postać choroby żylnej, gdy przy braku 
objawów żylaków powierzchownych występuje obrzęk 
dolnej części nogi i uczucie ciężkości nóg wieczorem. 
 Żylaki siatkowate.  
 Dziedziczna skłonność do występowania żylaków i 
pojawienie się zmęczenia nóg do końca dnia roboczego
 Charakter działalności produkcyjnej związany z 
długotrwałą pracą, stojącą lub siedzącą (fryzjerzy, 
sprzedawcy, sekretarze, programiści i in.) 

Dzianina kompresyjna I klasa kompresji
Podkolanówki - damskie 



Dzianina kompresyjna I klasa kompresji
Podkolanówki - męskie

 Podkolanówki męskie 
przeciwżylakowe z odkrytymi palcami, 

I klasa kompresji  
(18-21 mm Hg) 

(bawewna, 300 Den)

210-411W
      (165-180)

 210-401
      (180-195)

210-411W
      (165-180)

Podkolanówki męskie przeciwżylakowe z 
odkrytymi palcami, I klasa kompresji
- Kolor Czarny
- Dostępne na wzrost 160-180, 180-195. 
- Występuje w rozmiarach : M, L, XL. 
Dzianina kompresyjna 1 klasy zapewnia ciśnienie na 
poziomie dolnej jednej trzeciej goleni 18-22 mmHg. 
 Jest stosowana w celach profilaktycznych i w obecności 
chorób żył, którym towarzyszą zjawiska przewlekłej 
niewydolności żylnej 1 stopnia.
     Działanie kompresyjne dzianiny powoduje następujące 
główne efekty lecznicze:
      - zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi;
     - chroni nogi przed obrzękami, zmęczeniem, bólem;
zwęża światło żył, zwiększa szybkość odpływu krwi żylnej, 
zapobiega jej zastoju, a tym samym normalizuje czynność 
pompy mięśniowo-żylnej (mięśni i żył łydek, «drugiego 
serca» człowieka).

Wskazania:  
 Początkowa postać choroby żylnej, gdy przy braku 
objawów żylaków powierzchownych występuje obrzęk 
dolnej części nogi i uczucie ciężkości nóg wieczorem. 
 Żylaki siatkowate.  
 Dziedziczna skłonność do występowania żylaków i 
pojawienie się zmęczenia nóg do końca dnia roboczego
 Charakter działalności produkcyjnej związany z 
długotrwałą pracą, stojącą lub siedzącą (fryzjerzy, 
sprzedawcy, sekretarze, programiści i in.) 
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Dzianina kompresyjna I klasa kompresji
Podkolanówki - męskie

210-411W
      (165-180)

 210-401
      (180-195)

210-411W
      (165-180)

Dzianina kompresyjna  II klasa kompresji
Podkolanówki - damskie 

Podkolanówki damskie przeciwżylakowe z 
odkrytymi palcami, II klasa kompresji.

- Kolor Beżowy 
-  Dostępne na wzrost 150-165; 165-180. 
- Występuje w rozmiarach : S, M, L, XL. 
Dzianina kompresyjna 2 klasy zapewnia ciśnienie na 
poziomie dolnej jednej trzeciej goleni 18-22 mmHg
 Jest stosowana w kompleksowym leczeniu chorób 
żył i naczyń limfatycznych, którym towarzyszą 
zjawiska przewlekłej niewydolności żylnej II stopnia, 
tj. w obecności wyraźnych żylaków, rozdzierających 
ból mięśni łydek, obrzęków w dolnej trzeciej części 
goleni, które nie przechodzą po nocnym odpoczynku.

Przeznaczenie:
 - różne formy żylaków, w tym w obecności zmian 
troficznych skóry w okolicy stawu skokowego i 
goleni;
 -  niewydolność żylna;
 -   przy wyraźnych obrzękach i limfostazie;
 - kompleksowa terapia pooperacyjna.

Wskazania: 
  - Żylaki, stadium kompensacji.
  - Choroba żylakowa u kobiet w ciąży.
  - Stan po skleroterapii, flebektomii.
  - Zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich w grupach 
ryzyka.
  - Ostre zakrzepowe zapalenie żył. 

Podkolanówki damskie 
przeciwżylakowe z odkrytymi palcami, 

II klasa kompresji
(23-32 mm Hg.)     

   (140 Den)

120-112W
      (165-180)

120-122N
      (150-165)

43



111-522N
      (150-165)

Podkolanówki damskie 
przeciwżylakowe z zakrytymi palcami, 

II klasa kompresji
(23-32 mm Hg.)

(140 Den)

121-112W
      (165-180)

121-122N
      (150-165)

Podkolanówki damskie przeciwżylakowe 
zamknięte z koronką II klasa kompresji.

- Kolor Beżowy 
-  Dostępne na wzrost 150-165; 165-180. 
- Występuje w rozmiarach : S, M, L, XL. 
Dzianina kompresyjna 2 klasy zapewnia ciśnienie na 
poziomie dolnej jednej trzeciej goleni 18-22 mmHg
 Jest stosowana w kompleksowym leczeniu chorób 
żył i naczyń limfatycznych, którym towarzyszą 
zjawiska przewlekłej niewydolności żylnej II stopnia, 
tj. w obecności wyraźnych żylaków, rozdzierających 
ból mięśni łydek, obrzęków w dolnej trzeciej części 
goleni, które nie przechodzą po nocnym odpoczynku.

Przeznaczenie:
 - różne formy żylaków, w tym w obecności zmian 
troficznych skóry w okolicy stawu skokowego i 
goleni;
 -  niewydolność żylna;
 -   przy wyraźnych obrzękach i limfostazie;
 - kompleksowa terapia pooperacyjna.

Wskazania: 
  - Żylaki, stadium kompensacji.
  - Choroba żylakowa u kobiet w ciąży.
  - Stan po skleroterapii, flebektomii.
  - Zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich w grupach 
ryzyka.
  - Ostre zakrzepowe zapalenie żył. 

Dzianina kompresyjna  II klasa kompresji
Podkolanówki - damskie 
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111-522N
      (150-165)

121-112W
      (165-180)

121-122N
      (150-165)

Dzianina kompresyjna  II klasa kompresji
Podkolanówki - męskie

 Podkolanówki męskie 
przeciwżylakowe z zakrytymi palcami, 

 II klasa kompresji
(23-32 mm Hg)

 (bawewna, 350 Den)

  220-401W
      (180-195)

220-411W
      (165-180)

Podkolanówki męskie przeciwżylakowe z 
zakrytymi palcami, II klasa kompresji.
- Kolor Czarny
- Dostępne na wzrost 165-180; 180-195   
- Występuje w rozmiarach : S, M, L, XL. 

Dzianina kompresyjna 2 klasy zapewnia ciśnienie na 
poziomie dolnej jednej trzeciej goleni 18-22 mmHg
 Jest stosowana w kompleksowym leczeniu chorób 
żył i naczyń limfatycznych, którym towarzyszą 
zjawiska przewlekłej niewydolności żylnej II stopnia, 
tj. w obecności wyraźnych żylaków, rozdzierających 
ból mięśni łydek, obrzęków w dolnej trzeciej części 
goleni, które nie przechodzą po nocnym odpoczynku.

Przeznaczenie:
 - różne formy żylaków, w tym w obecności zmian 
troficznych skóry w okolicy stawu skokowego i 
goleni;
 -  niewydolność żylna;
 -   przy wyraźnych obrzękach i limfostazie;
 - kompleksowa terapia pooperacyjna.

Wskazania: 
  - Żylaki, stadium kompensacji.
  - Choroba żylakowa u kobiet w ciąży.
  - Stan po skleroterapii, flebektomii.
  - Zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich w grupach 
ryzyka.
  - Ostre zakrzepowe zapalenie żył. 
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Dzianina kompresyjna  II klasa kompresji
Podkolanówki - męskie 

Podkolanówki męskie przeciwżylakowe 
z zakrytymi palcami, 

II klasa kompresji
(18-21 mm Hg)

 (bawewna, 300 Den)

 211-411
      (165-18)

Podkolanówki męskie przeciwżylakowe z 
zakrytymi palcami, II klasa kompresji
- Kolor Czarny
- Dostępne na wzrost 165-180(39-42)(43-46)
- Występuje w rozmiarach : M, L, XL. 

Dzianina kompresyjna 2 klasy zapewnia ciśnienie na 
poziomie dolnej jednej trzeciej goleni 18-22 mmHg
 Jest stosowana w kompleksowym leczeniu chorób 
żył i naczyń limfatycznych, którym towarzyszą 
zjawiska przewlekłej niewydolności żylnej II stopnia, 
tj. w obecności wyraźnych żylaków, rozdzierających 
ból mięśni łydek, obrzęków w dolnej trzeciej części 
goleni, które nie przechodzą po nocnym odpoczynku.

Przeznaczenie:
 - różne formy żylaków, w tym w obecności zmian 
troficznych skóry w okolicy stawu skokowego i 
goleni;
 -  niewydolność żylna;
 -   przy wyraźnych obrzękach i limfostazie;
 - kompleksowa terapia pooperacyjna.

Wskazania: 
  - Żylaki, stadium kompensacji.
  - Choroba żylakowa u kobiet w ciąży.
  - Stan po skleroterapii, flebektomii.
  - Zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich w grupach 
ryzyka.
  - Ostre zakrzepowe zapalenie żył. 
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Dzianina kompresyjna  II klasa kompresji
Podkolanówki - męskie 

Dzianina kompresyjna  II klasa kompresji
Podkolanówki - męskie 

Podkolanówki męskie przeciwżylakowe 
z zakrytymi palcami, 

II klasa kompresji
 (23-32 mm Hg)

 (bawewna, 350 Den)

 221-411W
      (180-195)

Podkolanówki męskie przeciwżylakowe z 
zakrytymi palcami, II klasa kompresji
- Kolor Czarny
- Dostępne na wzrost 165-180; 180-195   
- Występuje w rozmiarach : M, L, XL. 

Dzianina kompresyjna 2 klasy zapewnia ciśnienie na 
poziomie dolnej jednej trzeciej goleni 18-22 mmHg
 Jest stosowana w kompleksowym leczeniu chorób 
żył i naczyń limfatycznych, którym towarzyszą 
zjawiska przewlekłej niewydolności żylnej II stopnia, 
tj. w obecności wyraźnych żylaków, rozdzierających 
ból mięśni łydek, obrzęków w dolnej trzeciej części 
goleni, które nie przechodzą po nocnym odpoczynku.

Przeznaczenie:
 - różne formy żylaków, w tym w obecności zmian 
troficznych skóry w okolicy stawu skokowego i 
goleni;
 -  niewydolność żylna;
 -   przy wyraźnych obrzękach i limfostazie;
 - kompleksowa terapia pooperacyjna.

Wskazania: 
  - Żylaki, stadium kompensacji.
  - Choroba żylakowa u kobiet w ciąży.
  - Stan po skleroterapii, flebektomii.
  - Zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich w grupach 
ryzyka.
  - Ostre zakrzepowe zapalenie żył. 

 221-421N
      (165-180)
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Pończochy damskie przeciwżylakowe z 
odkrytymi palcami, I klasa kompresji.

- Kolor beżowy
- Dostępne na wzrost 150-165; 165-180. 
- Występuje w rozmiarach : S, M, L, XL. 
Dzianina kompresyjna 1 klasy zapewnia ciśnienie na 
poziomie dolnej jednej trzeciej goleni 18-22 mmHg. 
 Jest stosowana w celach profilaktycznych i w obecności 
chorób żył, którym towarzyszą zjawiska przewlekłej 
niewydolności żylnej 1 stopnia.
     Działanie kompresyjne dzianiny powoduje następujące 
główne efekty lecznicze:
     - zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi;
     - chroni nogi przed obrzękami, zmęczeniem, bólem;
zwęża światło żył, zwiększa szybkość odpływu krwi żylnej, 
zapobiega jej zastoju, a tym samym normalizuje czynność 
pompy mięśniowo-żylnej (mięśni i żył łydek, «drugiego 
serca» człowieka).

Wskazania:  
 - Początkowa postać choroby żylnej, gdy przy braku 
objawów żylaków powierzchownych występuje obrzęk 
dolnej części nogi i uczucie ciężkości nóg wieczorem. 
 - Żylaki siatkowate.  
 - Dziedziczna skłonność do występowania żylaków i 
pojawienie się zmęczenia nóg do końca dnia roboczego
 - Charakter działalności produkcyjnej związany z 
długotrwałą pracą, stojącą lub siedzącą (fryzjerzy, 
sprzedawcy, sekretarze, programiści i in.) 

Dzianina kompresyjna I klasa kompresji
Pończochy - damskie

111-522N
      (150-165)

Pończochy damskie przeciwżylakowe z 
odkrytymi palcami, 

I klasa kompresji
 (18-21 mm Hg.) 

 (80 Den)

310-512W
      (165-180)

310-522N
      (150-165)
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111-522N
      (150-165)

310-512W
      (165-180)

310-522N
      (150-165)

Pończochy damskie przeciwżylakowe z 
odkrytymi palcami, 

I klasa kompresji
 (18-21 mm Hg.) 

 (80 Den)

310 - 516 W
      (165-180)

Pończochy damskie przeciwżylakowe z 
odkrytymi palcami, I klasa kompresji. 

- Kolor czarny melanż
- Dostępne na wzrost 150-165; 165-180. 
- Występuje w rozmiarach : S, M, L, XL. 
Dzianina kompresyjna 1 klasy zapewnia ciśnienie na 
poziomie dolnej jednej trzeciej goleni 18-22 mmHg. 
 Jest stosowana w celach profilaktycznych i w obecności 
chorób żył, którym towarzyszą zjawiska przewlekłej 
niewydolności żylnej 1 stopnia.
     Działanie kompresyjne dzianiny powoduje następujące 
główne efekty lecznicze:
     - zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi;
     - chroni nogi przed obrzękami, zmęczeniem, bólem;
zwęża światło żył, zwiększa szybkość odpływu krwi żylnej, 
zapobiega jej zastoju, a tym samym normalizuje czynność 
pompy mięśniowo-żylnej (mięśni i żył łydek, «drugiego 
serca» człowieka).

Wskazania:  
 - Początkowa postać choroby żylnej, gdy przy braku 
objawów żylaków powierzchownych występuje obrzęk 
dolnej części nogi i uczucie ciężkości nóg wieczorem. 
 - Żylaki siatkowate.  
 - Dziedziczna skłonność do występowania żylaków i 
pojawienie się zmęczenia nóg do końca dnia roboczego
 - Charakter działalności produkcyjnej związany z 
długotrwałą pracą, stojącą lub siedzącą (fryzjerzy, 
sprzedawcy, sekretarze, programiści i in.) 

310 - 526 N
      (150-165)

Dzianina kompresyjna I klasa kompresji
Pończochy - damskie
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Pończochy damskie przeciwżylakowe z 
zakrytymi palcami, I klasa kompresji.

- Kolor beżowy
- Dostępne na wzrost 150-165; 165-180. 
- Występuje w rozmiarach : S, M, L, XL. 
Dzianina kompresyjna 1 klasy zapewnia ciśnienie na 
poziomie dolnej jednej trzeciej goleni 18-22 mmHg. 
 Jest stosowana w celach profilaktycznych i w obecności 
chorób żył, którym towarzyszą zjawiska przewlekłej 
niewydolności żylnej 1 stopnia.
     Działanie kompresyjne dzianiny powoduje następujące 
główne efekty lecznicze:
     - zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi;
     - chroni nogi przed obrzękami, zmęczeniem, bólem;
zwęża światło żył, zwiększa szybkość odpływu krwi żylnej, 
zapobiega jej zastoju, a tym samym normalizuje czynność 
pompy mięśniowo-żylnej (mięśni i żył łydek, «drugiego 
serca» człowieka).

Wskazania:  
 - Początkowa postać choroby żylnej, gdy przy braku 
objawów żylaków powierzchownych występuje obrzęk 
dolnej części nogi i uczucie ciężkości nóg wieczorem. 
 - Żylaki siatkowate.  
 - Dziedziczna skłonność do występowania żylaków i 
pojawienie się zmęczenia nóg do końca dnia roboczego
 - Charakter działalności produkcyjnej związany z 
długotrwałą pracą, stojącą lub siedzącą (fryzjerzy, 
sprzedawcy, sekretarze, programiści i in.) 

Dzianina kompresyjna I klasa kompresji
Pończochy - damskie

111-512W
      (165-180)

111-522N
      (150-165)

Pończochy damskie przeciwżylakowe z 
zakrytymi palcami, 

I klasa kompresji
 (18-21 mm Hg.) 

 (80 Den)

320-512W
      (165-180)

320-522N
      (150-165)
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111-512W
      (165-180)

111-522N
      (150-165)

320-512W
      (165-180)

320-522N
      (150-165)

Pończochy damskie przeciwżylakowe z 
zakrytymi palcami,   

I klasa kompresji
 (18-21 mm HG) 

 (80 Den)  

311 - 516 W
      (165-180)

Pończochy damskie przeciwżylakowe z 
zakrytymi palcami, I klasa kompresji.

- Kolor czarny melanż
- Dostępne na wzrost 150-165; 165-180. 
- Występuje w rozmiarach : S, M, L, XL. 
Dzianina kompresyjna 1 klasy zapewnia ciśnienie na 
poziomie dolnej jednej trzeciej goleni 18-22 mmHg. 
 Jest stosowana w celach profilaktycznych i w obecności 
chorób żył, którym towarzyszą zjawiska przewlekłej 
niewydolności żylnej 1 stopnia.
     Działanie kompresyjne dzianiny powoduje następujące 
główne efekty lecznicze:
     - zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi;
     - chroni nogi przed obrzękami, zmęczeniem, bólem;
zwęża światło żył, zwiększa szybkość odpływu krwi żylnej, 
zapobiega jej zastoju, a tym samym normalizuje czynność 
pompy mięśniowo-żylnej (mięśni i żył łydek, «drugiego 
serca» człowieka).

Wskazania:  
 - Początkowa postać choroby żylnej, gdy przy braku 
objawów żylaków powierzchownych występuje obrzęk 
dolnej części nogi i uczucie ciężkości nóg wieczorem. 
 - Żylaki siatkowate.  
 - Dziedziczna skłonność do występowania żylaków i 
pojawienie się zmęczenia nóg do końca dnia roboczego
 - Charakter działalności produkcyjnej związany z 
długotrwałą pracą, stojącą lub siedzącą (fryzjerzy, 
sprzedawcy, sekretarze, programiści i in.) 

311 - 526 N
      (150-165)

Dzianina kompresyjna I klasa kompresji
Pończochy - damskie
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Pończochy przeciwzakrzepowe (szpitalne) z 
odkrytymi palcami, I klasa kompresj. 

 - Kolor biały
 - Dostępne na wzrost 150-165; 165-180. 
 - Występuje w rozmiarach : S, M, L, XL. 
 
 Pończochy przeciwżylakowe 1 klasy z uciskiem 
stopniowanym powyżej poziomu kostek 18-21 mmHg. 
są przeznaczone do zapobiegania żylnym powikłaniom 
zakrzepowo-zatorowym w warunkach szpitalnych. 
   Dzianina zapobiega zakrzepicy przed, w trakcie i 
po zabiegach operacyjnych. Jeśli ryzyko powstawania 
zakrzepów krwi jest zbyt duże, zapobieganie przeprowadza 
się przez połączenie dzianiny oraz leków i innych środków 
(np. fizjoterapii).

Wskazania do stosowania:
  - Poród i połóg (6 tygodni);
  - Nieskomplikowane zabiegi operacyjne trwające do 45 
minut (wyrostek robaczkowy, przepuklina, aborcja itp.).
  - Duże zabiegi (cholecystektomia, resekcja żołądka, jelita 
itp.).
  - Chirurgiczne zabiegi operacyjne (gastrektomia, 
kolektomia, ekstyrpacja macicy itp.).
   - Pobyt pacjenta na oddziale intensywnej terapii.
   - Długotrwałe leżenie pacjenta w bezruchu (stany po 
wylewie, zawałach serca, oparzeniach, złamaniach szyjki 
kości udowej itp.)
   - Wskazanie lekarskie leżenia w łóżku ponad 4 dni.

Dzianina kompresyjna I klasa kompresji
Pończochy przeciwzakrzepowe (szpitalne)

Pończochy przeciwzakrzepowe (szpitalne) z 
odkrytymi palcami,

 I klasa kompresji
 (18-21 mm Hg)

 (140 Den)

040-210W
      (165-180)

040-220N
      (150-165)
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050 - 210 W
      (165-180)

Pończochy przeciwzakrzepowe (szpitalne) z 
odkrytymi palcami, II klasa kompresji.

 - Kolor biały
 - Dostępne na wzrost 150-165; 165-180. 
 - Występuje w rozmiarach : S, M, L, XL. 

Pończochy przeciwżylakowe 2 klasa kompresji 23-
25 mmHg są przeznaczone dla leczenia uciskowego po 
skleroterapii i zabiegach żył kończyn dolnych, również w 
zapobieganiu żylnym powikłaniom zakrzepowo-zatorowym 
u pacjentów z umiarkowanym i wysokim ryzykiem.

Wskazania do stosowania:
  - W trakcie i po zabiegu przy chorobach żył kończyn 
dolnych
  - W trakcie i po porodzie przy chorobach żył kończyn 
dolnych
  - U siedzących, osłabionych, starszych pacjentów z 
chorobami żył kończyn dolnych
  - Po zabiegach żył kończyn dolnych
  - Po endowenozowych zabiegach termokoagulacyjnych 
żył kończyn dolnych
  - Po skleroterapii 050 - 220 N

      (150-165)

Dzianina kompresyjna  II klasa kompresji
Pończochy - damskie
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Pończochy damskie przeciwżylakowe z 
odkrytymi palcami, II klasa kompresji

- Kolor beżowy
- Dostępne na wzrost 150-165; 165-180. 
- Występuje w rozmiarach : S, M, L, XL. 

Dzianina kompresyjna 2 klasy zapewnia ciśnienie na 
poziomie dolnej jednej trzeciej goleni 18-22 mmHg
Jest stosowana w kompleksowym leczeniu chorób żył 
i naczyń limfatycznych, którym towarzyszą zjawiska 
przewlekłej niewydolności żylnej II stopnia, tj. w obecności 
wyraźnych żylaków, rozdzierających ból mięśni łydek, 
obrzęków w dolnej trzeciej części goleni, które nie 
przechodzą po nocnym odpoczynku.

Przeznaczenie:
-różne formy żylaków, w tym w obecności zmian 
troficznych skóry w okolicy stawu skokowego i goleni;
- niewydolność żylna;
- przy wyraźnych obrzękach i limfostazie;
- kompleksowa terapia pooperacyjna.

Wskazania: 
 - Żylaki, stadium kompensacji.
 - Choroba żylakowa u kobiet w ciąży.
 - Stan po skleroterapii, flebektomii.
 - Zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich w grupach ryzyka.
 - Ostre zakrzepowe zapalenie żył. 

Dzianina kompresyjna  II klasa kompresji
Pończochy - damskie

111-512W
      (165-180)

111-522N
      (150-165)

Pończochy damskie przeciwżylakowe z 
odkrytymi palcami, 
II klasa kompresji
 (23-25 mm Hg.) 

(140 Den)

321-512W
      (165-180)

321-522N
      (150-165)
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111-512W
      (165-180)

111-522N
      (150-165)

321-512W
      (165-180)

321-522N
      (150-165)

Pończochy męskie przeciwzylakowe z 
odkrytymi palcami,
 II klasa kompresji

 (23-32 mm Hg) 
(230 Den)   

420 - 211W
      (180-195)

Pończochy męskie przeciwzylakowe z 
odkrytymi palcami, II klasa kompresji.

- Kolor czarny 
- Dostępne na wzrost 165-180; 180-195. 
- Występuje w rozmiarach : S, M, L, XL. 

Dzianina kompresyjna 2 klasy zapewnia ciśnienie na 
poziomie dolnej jednej trzeciej goleni 18-22 mmHg
Jest stosowana w kompleksowym leczeniu chorób żył 
i naczyń limfatycznych, którym towarzyszą zjawiska 
przewlekłej niewydolności żylnej II stopnia, tj. w obecności 
wyraźnych żylaków, rozdzierających ból mięśni łydek, 
obrzęków w dolnej trzeciej części goleni, które nie 
przechodzą po nocnym odpoczynku.

Przeznaczenie:
-różne formy żylaków, w tym w obecności zmian 
troficznych skóry w okolicy stawu skokowego i goleni;
- niewydolność żylna;
- przy wyraźnych obrzękach i limfostazie;
- kompleksowa terapia pooperacyjna.

Wskazania: 
 - Żylaki, stadium kompensacji.
 - Choroba żylakowa u kobiet w ciąży.
 - Stan po skleroterapii, flebektomii.
 - Zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich w grupach 
ryzyka.
 - Ostre zakrzepowe zapalenie żył. 

420 - 221N
      (165-180)

Dzianina kompresyjna  II klasa kompresji
Pończochy - męskie
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Mono pończocha męska przeciwżylakowa z odkrytymi palcami, 
II klasa kompresji

(23-32 mm Hg)  
(350 Den)

Mono pończocha męska przeciwżylakowa z odkrytymi palcami, II klasa kompresji.

- Kolor czarny 
- Dostępne na wzrost 150-165; 165-180; 180-195. 
- Występuje w rozmiarach : S, M, L, XL. 

Dzianina kompresyjna 2 klasy zapewnia ciśnienie na poziomie dolnej jednej trzeciej goleni 18-22 mmHg
Jest stosowana w kompleksowym leczeniu chorób żył i naczyń limfatycznych, którym towarzyszą zjawiska 
przewlekłej niewydolności żylnej II stopnia, tj. w obecności wyraźnych żylaków, rozdzierających ból mięśni łydek, 
obrzęków w dolnej trzeciej części goleni, które nie przechodzą po nocnym odpoczynku.

Dzianina kompresyjna  II klasa kompresji
Mono pończocha - męska

Przeznaczenie:
-różne formy żylaków, w tym w obecności zmian troficznych 
skóry w okolicy stawu skokowego i goleni;
- niewydolność żylna;
- przy wyraźnych obrzękach i limfostazie;
- kompleksowa terapia pooperacyjna.

Wskazania: 
 - Żylaki, stadium kompensacji.
 - Choroba żylakowa u kobiet w ciąży.
 - Stan po skleroterapii, flebektomii.
 - Zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich w grupach ryzyka.
 - Ostre zakrzepowe zapalenie żył. 

550-401
180-195

550-411
165-180

550-421
150-165
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550-421
150-165

Rajstopy damskie przeciwżylakowe z 
zakrytymi palcami
I klasa kompresji
 (18-21 mm Hg) 

(80 Den) 
  

611 - 112W
      (165-180)

Rajstopy damskie przeciwżylakowe z 
zakrytymi palcami I klasa kompresji

- Kolor beżowy
- Dostępne na wzrost 150-165; 165-180. 
- Występuje w rozmiarach : S, M, L, XL. 

Dzianina kompresyjna 1 klasy zapewnia ciśnienie na 
poziomie dolnej jednej trzeciej goleni 18-22 mmHg
Jest stosowana w celach profilaktycznych i w obecności 
chorób żył, którym towarzyszą zjawiska przewlekłej 
niewydolności żylnej 1 stopnia.
     Działanie kompresyjne dzianiny powoduje następujące 
główne efekty lecznicze:
      - zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi;
     - chroni nogi przed obrzękami, zmęczeniem, bólem;
zwęża światło żył, zwiększa szybkość odpływu krwi żylnej, 
zapobiega jej zastoju, a tym samym normalizuje czynność 
pompy mięśniowo-żylnej (mięśni i żył łydek, «drugiego 
serca» człowieka).

Wskazania:  
 Początkowa postać choroby żylnej, gdy przy braku 
objawów żylaków powierzchownych występuje obrzęk 
dolnej części nogi i uczucie ciężkości nóg wieczorem. 
 Żylaki siatkowate.  
 Dziedziczna skłonność do występowania żylaków i 
pojawienie się zmęczenia nóg do końca dnia roboczego
 Charakter działalności produkcyjnej związany z 
długotrwałą pracą, stojącą lub siedzącą (fryzjerzy, 
sprzedawcy, sekretarze, programiści i in.)

611 - 122N
      (150-165)

Dzianina kompresyjna I klasa kompresji
Rajstopy - damskie
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Rajstopy damskie przeciwżylakowe z 
zakrytymi palcami I klasa kompresji.

- Kolor czarny melanż
- Dostępne na wzrost 150-165; 165-180. 
- Występuje w rozmiarach : S, M, L, XL. 

Dzianina kompresyjna 1 klasy zapewnia ciśnienie na 
poziomie dolnej jednej trzeciej goleni 18-22 mmHg
Jest stosowana w celach profilaktycznych i w obecności 
chorób żył, którym towarzyszą zjawiska przewlekłej 
niewydolności żylnej 1 stopnia.
     Działanie kompresyjne dzianiny powoduje następujące 
główne efekty lecznicze:
      - zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi;
     - chroni nogi przed obrzękami, zmęczeniem, bólem;
zwęża światło żył, zwiększa szybkość odpływu krwi żylnej, 
zapobiega jej zastoju, a tym samym normalizuje czynność 
pompy mięśniowo-żylnej (mięśni i żył łydek, «drugiego 
serca» człowieka).

Wskazania:  
 Początkowa postać choroby żylnej, gdy przy braku 
objawów żylaków powierzchownych występuje obrzęk 
dolnej części nogi i uczucie ciężkości nóg wieczorem. 
 Żylaki siatkowate.  
 Dziedziczna skłonność do występowania żylaków i 
pojawienie się zmęczenia nóg do końca dnia roboczego
 Charakter działalności produkcyjnej związany z 
długotrwałą pracą, stojącą lub siedzącą (fryzjerzy, 
sprzedawcy, sekretarze, programiści i in.)

Rajstopy damskie przeciwżylakowe z 
zakrytymi palcami
I klasa kompresji
 (18-21 mm Hg) 

(80 Den) 

Dzianina kompresyjna I klasa kompresji
Rajstopy - damskie

611-115W         
(165-180)

611-125N
      (150-165)

58



611-116W
      (165-180)

611-126N
      (150-165)

Rajstopy damskie przeciwżylakowe z 
zakrytymi palcami
I klasa kompresji
 (18-21 mm Hg) 

(80 Den) 

Rajstopy damskie przeciwżylakowe z 
zakrytymi palcami I klasa kompresji.

- Kolor czarny melanż
- Dostępne na wzrost 150-165; 165-180. 
- Występuje w rozmiarach : S, M, L, XL. 

Dzianina kompresyjna 1 klasy zapewnia ciśnienie na 
poziomie dolnej jednej trzeciej goleni 18-22 mmHg
Jest stosowana w celach profilaktycznych i w obecności 
chorób żył, którym towarzyszą zjawiska przewlekłej 
niewydolności żylnej 1 stopnia.
     Działanie kompresyjne dzianiny powoduje następujące 
główne efekty lecznicze:
      - zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi;
     - chroni nogi przed obrzękami, zmęczeniem, bólem;
zwęża światło żył, zwiększa szybkość odpływu krwi żylnej, 
zapobiega jej zastoju, a tym samym normalizuje czynność 
pompy mięśniowo-żylnej (mięśni i żył łydek, «drugiego 
serca» człowieka).

Wskazania:  
 Początkowa postać choroby żylnej, gdy przy braku 
objawów żylaków powierzchownych występuje obrzęk 
dolnej części nogi i uczucie ciężkości nóg wieczorem. 
 Żylaki siatkowate.  
 Dziedziczna skłonność do występowania żylaków i 
pojawienie się zmęczenia nóg do końca dnia roboczego
 Charakter działalności produkcyjnej związany z 
długotrwałą pracą, stojącą lub siedzącą (fryzjerzy, 
sprzedawcy, sekretarze, programiści i in.)

Dzianina kompresyjna I klasa kompresji
Rajstopy - damskie
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Rajstopy damskie przeciwżylakowe z 
zakrytymi palcami II klasa kompresji

- Kolor beżowy
- Dostępne na wzrost 150-165; 165-180. 
- Występuje w rozmiarach : S, M, L, XL,XXL. 

Dzianina kompresyjna 2 klasy zapewnia ciśnienie na 
poziomie dolnej jednej trzeciej goleni 18-22 mmHg
Jest stosowana w kompleksowym leczeniu chorób żył 
i naczyń limfatycznych, którym towarzyszą zjawiska 
przewlekłej niewydolności żylnej II stopnia, tj. w 
obecności wyraźnych żylaków, rozdzierających ból 
mięśni łydek, obrzęków w dolnej trzeciej części goleni, 
które nie przechodzą po nocnym odpoczynku.

Przeznaczenie:
-różne formy żylaków, w tym w obecności zmian 
troficznych skóry w okolicy stawu skokowego i goleni;
- niewydolność żylna;
- przy wyraźnych obrzękach i limfostazie;
- kompleksowa terapia pooperacyjna.

Wskazania: 
 - Żylaki, stadium kompensacji.
 - Choroba żylakowa u kobiet w ciąży.
 - Stan po skleroterapii, flebektomii.
 - Zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich w grupach 
ryzyka.
 - Ostre zakrzepowe zapalenie żył. 

Rajstopy damskie przeciwżylakowe z 
zakrytymi palcami
II klasa kompresji

 (26-32 mm Hg)
(140 Den) 

Dzianina kompresyjna  II klasa kompresji
Rajstopy - damskie

621-112W         
(165-180)

621-122N
      (150-165)
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621-216W
      (165-180)

621-226N
      (150-165)

Rajstopy dla kobiet w ciaży z zakrytymi palcami,
II klasa kompresji 

 (26-32 mm Hg) 
(230 Den)   

Rajstopy dla kobiet w ciaży z zakrytymi 
palcami, II klasa kompresji. 

- Kolor czarny melanż
- Dostępne na wzrost 150-165; 165-180. 
- Występuje w rozmiarach : S, M, L, XL. 

Dzianina kompresyjna 2 klasy zapewnia ciśnienie na 
poziomie dolnej jednej trzeciej goleni 18-22 mmHg
Jest stosowana w kompleksowym leczeniu chorób żył 
i naczyń limfatycznych, którym towarzyszą zjawiska 
przewlekłej niewydolności żylnej II stopnia, tj. w 
obecności wyraźnych żylaków, rozdzierających ból mięśni 
łydek, obrzęków w dolnej trzeciej części goleni, które nie 
przechodzą po nocnym odpoczynku.

Przeznaczenie:
-różne formy żylaków, w tym w obecności zmian 
troficznych skóry w okolicy stawu skokowego i goleni;
- niewydolność żylna;
- przy wyraźnych obrzękach i limfostazie;
- kompleksowa terapia pooperacyjna.

Wskazania: 
 - Żylaki, stadium kompensacji.
 - Choroba żylakowa u kobiet w ciąży.
 - Stan po skleroterapii, flebektomii.
 - Zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich w grupach 
ryzyka.
 - Ostre zakrzepowe zapalenie żył. 

Dzianina kompresyjna II klasa kompresji
Rajstopy - damskie
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Rajstopy dla kobiet w ciaży z zakrytymi 
palcami,II klasa kompresji

- Kolor beżowy
- Dostępne na wzrost 150-165; 165-180. 
- Występuje w rozmiarach : M (36-38).

Dzianina kompresyjna 2 klasy zapewnia ciśnienie na 
poziomie dolnej jednej trzeciej goleni 18-22 mmHg
Jest stosowana w kompleksowym leczeniu chorób żył 
i naczyń limfatycznych, którym towarzyszą zjawiska 
przewlekłej niewydolności żylnej II stopnia, tj. w 
obecności wyraźnych żylaków, rozdzierających ból 
mięśni łydek, obrzęków w dolnej trzeciej części goleni, 
które nie przechodzą po nocnym odpoczynku.

Przeznaczenie:
-różne formy żylaków, w tym w obecności zmian 
troficznych skóry w okolicy stawu skokowego i goleni;
- niewydolność żylna;
- przy wyraźnych obrzękach i limfostazie;
- kompleksowa terapia pooperacyjna.

Wskazania: 
 - Żylaki, stadium kompensacji.
 - Choroba żylakowa u kobiet w ciąży.
 - Stan po skleroterapii, flebektomii.
 - Zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich w grupach 
ryzyka.
 - Ostre zakrzepowe zapalenie żył. 

Rajstopy dla kobiet w ciaży z zakrytymi palcami,
 II klasa kompresji
 (26-32 мм рт.ст.) 

(230 Den) 

Dzianina kompresyjna  II klasa kompresji
Rajstopy - damskie

711-212W         
(165-180)

711-222N
      (150-165)
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Dzianina kompresyjna II klasa kompresji
OFERTA EKSKLUZYWNA

Pończochy męskie przeciwżylakowe 
z odkrytymi palcami, 

II klasa kompresji
 (23-25 mm Hg.)

S, M, L, XL, XXXL
320-532 W: 180-192 cm
320-542 N: 165-180 cm

Pończochy damskie przeciwżylakowe 
z odkrytymi palcami, 

II klasa kompresji
 (23-25 mm Hg.)

S, M, L, XL, XXXL
320-532 W: 165-180 cm
320-542 N: 159-165 cm

Pończochy damskie przeciwżylakowe 
z odkrytymi palcami, 

I klasa kompresji
 (18-21 mm Hg.)

S, M, L, XL, XXXL
320-532 W: 165-180 cm
320-542 N: 159-165 cm
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31-533, Polska
Kraków, ul. Gęsia 8/201

NIP: 6751522222
tel. +48 731 413 311

e-mail: soloventex@gmail.com

www.soloventex.pl


