
 

Mobilex Sp. z o.o.  ul. Duńska 3/5, 91-204 Łódź, tel. 42 214 29 11, tel. kom. 501 443 880, info@mobilex.pl 

MIĘKKA ORTOPEDIA 
ORTEZY STAWU SKOKOWEGO 
 

 

 

ORTEZA STABILIZUJĄCA   
STAW SKOKOWY 
ACTIMOVE TALOCAST AIR  
(TRAINER) 
Dofinansowanie:  
J.036.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych 

J.036.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci 

Talocast Air to specjalnie zaprojektowana orteza 
unieruchamiająca staw skokowy z komorami powietrznymi 
prowadzącymi do większej stabilizacji w poruszaniu. 
Stabilizator Talocast Air może być stosowany przez długi 
okres czasu jednocześnie utrzymując staw skokowy  
w odpowiedniej i bezpiecznej pozycji, szczególnie  
w chronicznych niestabilnościach stawu skokowego 
również jako prewencja przed wzmożonym wysiłkiem 
sportowym. Komory powietrzne mogą być dodatkowo 
regulowane przez dodmuchanie lub ujęcie z nich 
powietrza. Stabilizator został zaprojektowany tak aby był 
prosty i szybki do założenia oraz komfortowy w użyciu.  
 

 

 

ORTEZA UNIERUCHAMIAJĄCA   
STAW SKOKOWY 
PFD TALOSTEP 
Dofinansowanie:  
J.037.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych 

J.037.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci 

Dynamiczna stabilizacja stawu skokowego w różnych sytuacjach, w tym podczas rehabilitacji po urazach, 
pooperacyjnie, lub jako dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające kontuzjom w sytuacjach życia codziennego. 
Actimove TaloStep jest lekka i ma cienki profil. Bez problemu można ją włożyć w jakiekolwiek ze swoich butów, mając 
jednocześnie zapewnione bezpieczeństwo i stabilizację stawu. Dzięki systemowi pasów stabilizujących, Actimove 
TaloStep jest łatwa do założenia na nogę i łatwa do wyregulowania w optymalny sposób. Jedną z podstawowych cech 
tego wyrobu są wsuwki łuskowe. Są one pokryte specjalnym żelem 3D i wyjmowane. Można umieścić je 
w zamrażalniku, uzyskując łagodzące zimno w miejscu, w którym jest to niezbędne, aby ograniczyć opuchliznę i ból. 
Oddychający materiał wolny od lateksu pomaga ograniczyć pocenie i wchłonąć wilgoć ze skóry, utrzymując ją suchą 
i chłodną co gwarantuje odpowiedni klimat dla skóry. Zaprojektowana, aby zapewnić stabilizację i kompresję kostki. 
Łączy w sobie technologię drutowych opasek plecionych 3D oraz przędzę i bez lateksowe materiały dające wentylację. 

  

 

WSKAZANIA 

•  skręcenie stawu skokowego 

•  stany wymagające stabilizacji stawu skokowego 

•  profilaktyka w sporcie 

•  chroniczna niestabilność stawu skokowego 

ROZMIARY – Rozmiar uniwersalny lewy lub prawy 

rozmiar, lewy i prawy XS / S M / L XL / XXL 

obwód nad kostką 19–21,5 cm 22–24,5 cm 25–28,5 cm 

 


