
Technológia

Szabadalmaztatott termék, amely valódi, stabil körkörös 
rögzítést, tökéletes illeszkedést, ezzel párhuzamosan 
kényelmes felhasználói élményt és gyors felhelyezést 
biztosít. Mindezek mellett az egyénre és testrészre 
alakíthatóság, valamint a többszöri használat 
követelményeinek is megfelel.

Ortézisek

Chrisofix®  ortéziseink a piacon elérhető 
leghatékonyabb megoldást nyújtják az 
adott ízület optimális immobilizációjához. Mindez 
szabadalmaztatott megoldásunk és 
több éves termékfejlesztésünk eredménye, 
melyet különböző klinikai/kórházi szakértők 
visszajelzései és a betegek tapasztalatai is 
megerősítenek. 

Árlista kiegészítés - kiemelt termékek
Viszonteladó Partnerek részére

Chrisofix®
 

A Chrisofix termékek minden szükséges nemzetközi 
szabvány szerint jelöléssel, így CE-jelöléssel és 
EAN-UDI azonosítókkal is rendelkeznek, lehetővé téve 
azok mind európai, mind pedig nemzetközi forgalmazását. 
Minden Chrisofix termék teljeskörűen dokumentált és az 
orvostechnikai eszközökről szóló EU 
rendelet (MDR) alapján nyilvántartott, így 
európai orvostechnikai elvárásoknak teljeskörűen megfelel. 
A Chrisofix európai gyártóüzeme kiemelt minőségű 
termékeiből, rugalmas árképzés mellett, nagy volumenű 
gyártási kapacitással biztosít stabil és folyamatos 
termékutánpótlást Partnerei számára. 



Ujjsín (DIP+PIP) 
- Hajlítható
(REF 10)

Végperc sín (DIP)
(REF 12)

MP ízületi ortézis
(REF 26)

V. metacarpus törés ortézis
(REF 28)

Hüvelykujj ortézis
(REF 16)

Hüvelykujj ortézis
- UCL
(REF 23/24)

Carpális alagút szindróma
ortézis
(REF 33/34)
06 06 09 06 03 007 

Ujjsínek & metacarpális régió

Nyeregízületi ortézisek
/De Quervain Szindróma

Csukló ortézisek Carpal tunnel 
szindrómára

Ulnáris csukló ortézis
(REF 39)
06 06 06 06 03 003

Sajkacsont törés ortézis 
(REF 35/36)

Univerzális csuklósín
munkavégzéshez és
carpális alagút szindrómára 
(REF 53)

További csukló ortézisek

Nyeregízületi ortézis
(REF 37/38)

Az      -el jelölt termékek héj változatban is elérhetőek.

A      -vel jelzettek termékek extra kis méretben is kaphatóak gyermekek számára.

s

Parézis ortézis
(kéz, csukló és hüvelykujj)
(REF 73/74)
06 06 12 06 03 009

s

Voláris csukló ortézis
(REF 70) 
06 06 06 06 03 002

s

Univerzális pihentető csukló és
kéz ortézis (ínhüvelygyulladásra)
(REF 71)
06 06 12 06 06 001

s



Univerzális láb és boka
pihentető ortézis
(REF 75)

Infúziós sínek felnőttek és
gyemekek számára
(REF 66, REF 40)

Pihentető lábsínek

Elsősegély & infúziós sínek

Dialízis héj
(REF 61)

Univerzális könyök & csukló
ortézis 90°-110°
(REF 77)
06 06 15 06 09 021

Könyök ortézisek

Bordasín
Azonnali fájdalom csillapítás 1-3 törött bordára

Csökkenti a törött bordákkal járó fájdalmat
Gyorsítja a gyógyulási folyamatot
Speciálisan tervezett orvosi eszköz
Szignifikánsan csökkenti a fájdalmat

Fertőtleníthető héjak

Univerzális pihentető
csukló és kéz ortézis
(REF 71)

Univerzális könyök héj 90°
(REF 79)

Univerzális láb és boka
pihentető ortézis
(REF 75)

Univerzális térd
pihentető ortézis
(REF 76)

(REF 60)

Hullámosított alumínium betét polietilén habba ágyazva, mindkét oldalán polietilén fóliával borítva. Ez nemcsak 
a termékek mosását, hanem a fertőtlenítést is lehetővé teszi, ez által alkalmassá téve több beteg kezelését. Pánt nélkül kerül 
forgalmazásra.
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További információk és termék katalógus letöltés:

www.chrisofix.com

Perforált és légáteresztő
polie�lén orvosi hab 

Perforált és légáteresztő
polie�lén orvosi hab 

Laminált velúr réteg
(perforált)

Laminált orvosi pamut réteg 
(perforált)

Corrugatech alumínium 
tartalmú pánt

Tex�l pánt

Kiváló minőségű 
orvosi tépőzár

Corrugatech alumínium mag
(moldable memory metal)

Belső alumínium merevítő 
(moldable memory metal)

Miért a Chrisofix® ?
biztosítja a biztonságosabb stabil félkör alakú vagy kör alakú 
rögzítést
víz és hő nélkül egy percen belül beállítható majd újra 
beállítható
a szokásos rögzítési termékeknél hatékonyabb és célzottabb 
immobilizálást biztosíthat
költséghatékonyságot kínálhat mind a felhasználók, mind a 
kórházak számára (gyors használat)

egy percen belül beállítható , időt takarítva meg a klinikai 
személyzet és a betegek számára
helyettesítheti és megszüntetheti a hőre lágyuló műanyag 
rögzítések használatát
könnyű és kényelmes , hasonlóan a hagyományos sínekhez
fertőtlenítés és a béléscsere után több beteg újra 
beállíthatja és újra felhasználhatja


