
ULEPSZENIE
JAKOŚCI  ŻYCIA

NA CODZIEŃ

TWORZYWA TERMOPLASTYCZNE DO SZYNOWANIA

drivenbycare

027619_HVDM 2014 POOLS (4):Splinting Materials  08-08-2014  13:59  Pagina 1



naszej fabryce  i dokładamy
wszelkich starań, abyś otrzymał
dokładnie to, czego Ty i Twoi
pacjenci potrzebujecie. Nasz
szeroki  asortyment materiałów
elastycznych i tworzyw
sztucznych, a także nasze
innowacyjne produkty "light"
pomogą znaleźć rozwiązanie
nawet dla najtrudniejszych
przypadków.

Możemy osiągnąć ten cel
poprzez innowacyjne prace
badawczo-rozwojowe i
produkcję.

Nasz Zespół Badań i Rozwoju
zajmuje się ciągłym
udoskonalaniem nowych
produktów, jak również
ulepszaniu istniejących
produktów i zastosowań.
Działamy w ścisłej współpracy z
najbardziej zaawansowanymi
ośrodkami rehabilitacyjnymi na
całym świecie, aby mieć
pewność, że nasze produkty i
usługi spełniają rzeczywiste
wymagania.

Orfit Industries opracowuje i
produkuje tworzywa szynujące,
które oferują możliwie najwyższą
efektywność zarówno
terapeutom jak i pacjentom w
rehabilitacji ortopedycznej.
Robimy to od ponad
dwudziestu lat!

Jesteśmy jedyną firmą, która
nieustannie tworzy innowacyjne
materiały termoplastyczne oraz
korzysta z najnowszych technik
produkcji, aby tworzywa do
szynowania, które oferujemy,
były jak najlepsze dla Ciebie i
Twoich pacjentów. Wszystkie
nasze tworzywa są najwyższej
jakości i posiadają zgodność z
surowymi standardami
bezpieczeństwa i kontroli
jakości.

Naszym celem jest, dostarczanie
rozwiązań dla wszystkich
potrzeb w dziedzinie
szynowania termoplastycznego.

Wszystkie nasze tworzywa
termoplastyczne są
projektowane i produkowane w

Nasza hala produkcyjna
wyposażona jest w wysoce
zaawansowane urządzenia i
najnowocześniejsze technologie
służące do sporządzania
mieszanek i wytłaczania
termoplastów. Uważnie
kontrolujemy produkcję na
każdym etapie, ponieważ ma to
bezpośredni wpływ na sposób
w jaki tworzywa szynujące
zachowują się w codziennej
praktyce. Rygorystyczna kontrola
jakości ma kluczowe znaczenie
w zapewnieniu, że wszystkie
nasze produkty są idealne do
swoich zastosowań i Twoich
potrzeb.

Wysokiej jakości standardy
odzwierciedlają nasz sposób
myślenia.

Stosowanie szyn w rehabilitacji
wymaga dokładności i trwałości.
To samo odnosi się do naszego
procesu produkcji. Jesteśmy
zobowiązani do zapewnienia
doskonałych produktów o
wysokiej jakości, które są
dostępne w najkrótszym
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możliwym terminie. Nasze
zaangażowanie jest poparte
zgodnością z ISO 9001 i ISO
13485, a także z europejskimi
normami CE, normami FDA i
wielu innymi normami
krajowymi.

Jesteśmy całkowicie
zobowiązani do zachowania
bezpieczeństwa i ochrony
środowiska.

Wszystkie nasze tworzywa
termoplastyczne testowane są z
uwzględnieniem  standardów
biokompatybilności. Żadne z
naszych tworzyw  nie zawierają
lateksu i wszystkie są
biodegradowalne. Spełniamy
najsurowsze normy ochrony
środowiska na każdym etapie
procesu produkcji. I nie tylko.
Cała literatura na temat naszych
produktów wydrukowana jest
na papierze ekologicznym.
Przestrzegamy idei  „Low Impact
Printing".

Dążymy do doskonałości w
przekazywaniu wiedzy na temat
szynowania.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania
na temat szynowania lub obawy
dotyczące poszczególnych
przypadków, zwróć się do nas,
lub do swojego dystrybutora na
terenie Polski – chętnie
pomożemy.

Ponadto oferujemy również
warsztaty szynowania, których
wysoką jakość i praktyczność
stawiamy sobie za punkt
honoru. Możemy zorganizować
warsztaty na poziomie
podstawowym, średnim lub
zaawansowanym, indywidualnie
dostosowane do Twojego
zakładu lub pracowni.  Zadzwoń
do nas dzisiaj, aby dowiedzieć
się więcej o naszych produktach,
lub zaplanować warsztaty
szynowania.

Mamy odpowiedzi na Twoje
najtrudniejsze pytania dotyczące
szynowania, i mamy porady i
wskazówki, dzięki którym
wykonywanie szyn
termoplastycznych stanie się nie
tylko dochodowym elementem
Twojej działalności ale również
dobrą zabawą!

REHABILITACJA I USPRAWNIANIE

drivenbycare 3

SPIS TREŚCI

Orficast™ taśma termoplastyczna: blue + black 4

Orfit® Classic 8

Orfit® NS 10

Aquafit™ NS 12

Orfilight® + Orfilight® Black NS 14

Orfit® Colors NS 16

WYKROJE :

Orfit® Colors NS wykroje 18

Orfit® Classic wykroje 20

Orfit® Strips 22

Orfit® Crystal NS 24

Orfit® Eco 26

Orfit® Eco Black NS 28

Tecnofit® 30

Orfibrace™ 32

Orfit® Flex 34

Soft-fit® NS 36

Orfit® Ease 38

Allfit™ 40

Orfizip® NS + Orfizip® Black NS 42

Orfizip® 44

Dynasyst™ 46

Taśmy rzepowe (oczko i haczyk) 49

Okładziny i wyściółki 51

Akcesoria 52

Poradniki i przewodniki szynowania 55

Właściwości tworzyw 56

Instrukcje użytkowania + Instrukcje konserwacji 58
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ORFICAST™ jest znakiem towarowym i jest produkowany przez Orfit Industries

WYJĄTKOWO
WYGODNY DLA

TWOJEGO PACJENTA 
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ORFICAST™ TAŚMA TERMOPLASTYCZNA

drivenbycare 5

CECHY 

Taśma w rolce pozwala na stosowanie techniki owijania i
formowania.
Oszczędność czasu – nie ma potrzeby projektowania i
wykonywania wykroju.

Idealny rozmiar  na małe i większe ortezy.
Nadaje się do szynowania każdego rozmiaru palców, oraz
do wykonywania przeróżnych projektów ortez. 

Umożliwia precyzyjne modelowanie zgodne z anatomią
pacjenta, np. w przestrzeni pomiędzy palcami.

Oszczędność materiału  – orteza może być
przemodelowana, gdy potrzebne są korekty. 

Miękka w dotyku i posiada gładkie krawędzie. Lekka.
Zapewnia stałą wentylację.
Zapobiega maceracji skóry.
Doskonały komfort pacjenta i wytrzymałość.

Możliwość szybkiego  wzmocnienia ortezy – w razie
potrzeby łatwo odciąć z rolki małe kawałki i dokleić w
miejscu oczekiwanego wzmocnienia. 

Nakładające się szwy nie są wyczuwalne w środku.
Wielowarstwowość zwiększa sztywność i stabilność ortezy.

JAK TO DZIAŁA I WYGLĄDA

Idealny do wykorzystania w sytuacjach
urazowych i ortopedycznych, które
wymagają szybkiego unieruchomienia.
Polecany również jako produkt
pierwszej pomocy w modelarniach i na
salach operacyjnych. 

Wszelkiego rodzaju unieruchomienia
palców, oraz nadgarstków i kciuka z
ujęciem dłoni. 

Precyzyjne modelowanie i
dopasowanie zapobiegają tworzeniu się
punktów ucisku na zaopatrywanej
kończynie.

Pozwala wytwarzać progresywne ortezy
prowadzące do odzyskania zakresu
ruchu.

Ponadto zaleca się, aby stosować
Orficast™ w przypadku wrażliwej skóry,
np. u pacjentów cierpiących na
zapalenie wielostawowe.

Wykonanie większych ortez wymaga
zastosowania suchego ciepła
(nagrzewnicy) do sklejenia warstw.

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Jest to taśma  termoplastyczna w
połączeniu   z dzianiną włókienniczą na
rolce.

Dostępna w różnych szerokościach i
kolorach.

Doskonała giętkość w obu kierunkach.

Doskonała pamięć (wzdłuż).

Cienki i pozwalający skórze oddychać
materiał.

Łatwo się tnie.

Posiada właściwości samoprzylepne,
zwłaszcza po podgrzaniu na sucho.

Brzegi kolejnych warstw, które są widoczne z zewnątrz nie
są wyczuwalne wewnątrz ortezy, co sprawia, że powierzchnia
Orficast™ jest bardzo miękka w odczuciu pacjenta.

EU: Zgłoszenie patentowe Nr 08164533.5 złożono 17 września 2008
Opublikowano 22 kwietnia 2009 z Nr 2050848)

USA: Zgłoszenie patentowe Nr 12/212,124 złożono 17 września 2008
Opublikowano 19 marca 2009 z Nr 2009/0075542 - publikacja)

4030

4031

4032

4033

1 rolka - szerokość: 3 cm, długość: 3 m

1 op. (12 rolek) - szerokość: 3 cm, długość: 3 m

1 rolka - szerokość: 6 cm, długość: 3 m

1 op. (6 rolek) - szerokość: 6 cm, długość: 3 m

Nr. kat. Opis

ORFICAST™ TAŚMA TERMOPLASTYCZNA NIEBIESKI
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ORFICAST™ jest znakiem towarowym i jest produkowany przez Orfit Industries
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ORFICAST™ TAŚMA TERMOPLASTYCZNA

drivenbycare 7

Aktywuj ORFICAST zanurzając
go na minutę w wodzie o
temperaturze 65°C. Można
także podgrzać taśmę na sucho.

1 Wytrzyj nadmiar wody z
taśmy. ORFICAST może
również być założony na
mokro.

2

Owiń taśmę wokół palca
zaczynając od jego końca.
Podczas owijania lekko
naciągaj taśmę. 

3 Nakładaj taśmę tak, by
kolejne warstwy zachodziły
na siebie nie zakrywając
więcej niż połowy
szerokości taśmy. 

4

Wykończenie: Podgrzej
końce taśmy i delikatnie
zagnij tak, by leżały płasko.
Dociśnięty materiał skutkuje
trwałym połączeniem.
Materiał nie dociśnięty nie
sklei się i warstwy mogą się
poluzować. 

5 Przymocowanie pętli
trzymającej: podgrzej
ORFICAST w danym miejscu
za pomocą gorącego
powietrza i mocno dociśnij
obi taśmy do siebie. 

6

OKRĄGŁA ORTEZA NA PALEC

Aktywuj ORFICAST zanurzając go
na minutę w wodzie o
temperaturze 65°C. Można także
podgrzać taśmę na sucho. 

1 Owiń taśmę wokół kciuka
zaczynając od jego nasady.
Podczas owijania lekko
naciągaj taśmę. 

2

Nakładaj taśmę tak, by
kolejne warstwy zachodziły
na siebie nie zakrywając
więcej niż połowy szerokości
taśmy.

3 Owiń taśmę wokół ręki
dopasowując materiał tak, by
przylegał do wnętrza dłoni.

4

Przeprowadź taśmę przez
grzbiet dłoni, dopasowując
materiał od zewnętrznej
strony ręki do kciuka tak, by
utworzyć pętlę wokół ręki. 

5 Wykończenie: podgrzej
brzegi na mokro lub na
sucho i delikatnie zagnij je
tak, by leżały płasko.

      6

ORTEZA NA KCIUK 

4030Z

4031Z

1 rolka szerokość: 3 cm, długość: 3 m

1 rolka szerokość: 6 cm, długość: 3 m

Nr. kat. Opis

ORFICAST™ TAŚMA TERMOPLASTYCZNA CZARNY

4032Z

4033Z

1 op. (12 rolek) - szerokość: 3 cm, długość: 3 m

1 op. (6 rolek) - szerokość: 6 cm, długość: 3 m

Nr. kat. Opis
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Orfit® jest znakiem towarowym i jest produkowany przez Orfit Industries

NAJBARDZIEJ
WSZECHSTRONNE

ZASTOSOWANIE

8
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ORFIT® CLASSIC

1.6 mm

2.0 mm

2.5 mm

3.2 mm

4.2 mm

gładki

micro perfo

gładki

micro perfo

micro plus perfo

maxi perfo

mini perfo

micro perfo

gładki

maxi perfo

mini perfo

gładki

mini perfo

8332.SO1

8332.SO2

8333.SO1

8333.SO2

8333.SO2+

8333.SO3

8333.SO4

8338.SO2

8334.SO1

8334.SO3

8334.SO4

w arkuszach Grubość (mm) Rodzaje perforacji 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm

8354.SO1

8354.SO3

8354.SO4

8355.SO1

8355.SO4

ORFIT® CLASSIC SOFT miękki

3.2 mm

4.2 mm

gładki

mini perfo

gładki

mini perfo

8334.ST1

8334.ST4

w arkuszach Grubość (mm) Rodzaje perforacji 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm

8354.ST1

8354.ST4

8355.ST1

8355.ST4

ORFIT® CLASSIC STIFF sztywny 

CECHY

Przeźroczystość sygnalizuje podgrzanie tworzywa i
gotowość do modelowania. Przeźroczystość umożliwia
odpowiednie ustawienie i wizualną kontrolę obszarów
anatomicznych.
Posiada chwilową samo-przylepność podczas modelowania
oraz stałe połączenie tworzywa po podgrzaniu na sucho.
Samo-przylepność pomaga zapobiec przemieszczaniu się
wykroju podczas wykonywania łuski. Z łatwością można
przymocować wszelkie mocowania i wysięgniki.
Wersja miękka pozwala na dokładne dopasowanie do
konturów anatomicznych. Indywidualne dopasowanie
tworzywa zapobiega niepożądanym naciskom na
powierzchnię zaopatrywanej  kończyny.
Nadaje się do całkowitego przemodelowania, lub do
drobnych poprawek po miejscowym podgrzaniu.
Daje możliwość zaprojektowania własnych wykrojów, co
pozwala  maksymalnie wykorzystać powierzchnię płyty
minimalizując tym samym ilość odpadów.
Wysoki komfort dla pacjenta. Wersja miękka jest bardziej
rozciągliwa i bardziej dopasowuje się do konturów
anatomicznych.
Wersja sztywna jest mniej rozciągliwa i bardziej odporna na
siłę grawitacji podczas modelowania.

JAK TO DZIAŁA I WYGLĄDA

Duże zróżnicowanie produktu czyni go
idealnym dla wszystkich typów
stabilizacji, zwłaszcza z uwagą na
unikanie punktów uciskowych. 
Stanowi świetną bazę dla rozmaitych
mocowań. 

Miękką wersję zalecamy do
wykonywania: małych ortez na palec,
ortez na kciuk, ortez podtrzymujących
dłoń, ortez na nadgarstek/z kciukiem,
oraz łusek obwodowych. 

Wersję sztywną zalecamy do
wykonywania: dużych ortez, długich
ortez na ramię, ortez stabilizujących i
unieruchamiających przy złamaniach
lub spastyczności. 

ZALECANE ZASTOSOWANIE

GŁADKI

MINI PERFORACJA

MAXI PERFORACJA

MICRO PERFORACJA

MICRO PLUS PERFORACJA

drivenbycare 9

Przeźroczystość po osiągnięciu
temperatury aktywacji.

Tworzywo bez powłoki - niezawodna
przylepność.

Doskonała rozciągliwość
(1000 % bez pęknięcia tworzywa).

Doskonała pamięć elastyczna (100 %).

Łatwe wygładzanie krawędzi.

Dostępny w wersji miękkiej (niska
odporność na rozciąganie) oraz w wersji
sztywnej (wysoka odporność na
rozciąganie). 
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Orfit® jest znakiem towarowym i jest produkowany przez Orfit Industries

NIEKLEJĄCA
POWŁOKA

UŁATWIA PRACĘ

10
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ORFIT® NS

1.6 mm

2.0 mm

2.5 mm

3.2 mm

4.2 mm

gładki

micro perfo

gładki 

micro perfo

micro plus perfo

maxi perfo

mini perfo

micro perfo

gładki

maxi perfo

mini perfo

gładki

mini perfo

8332.SO1/NS

8332.SO2/NS

8333.SO1/NS

8333.SO2/NS

8333.SO2+/NS

8333.SO3/NS

8333.SO4/NS

8338.SO2/NS

8334.SO1/NS

8334.SO3/NS

8334.SO4/NS

w arkuszach Grubość (mm) Rodzaje perforacji 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm

8354.SO1/NS

8354.SO3/NS

8354.SO4/NS

8355.SO1/NS

8355.SO4/NS

ORFIT® NS (NON-STICKY – NIEKLEJĄCY) SOFT miękki 

3.2 mm

4.2 mm

gładki

mini perfo

gładki

mini perfo

8334.ST1/NS

8334.ST4/NS

w arkuszach Grubość (mm) Rodzaje perforacji 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm

8354.ST1/NS

8354.ST4/NS

8355.ST1/NS

8355.ST4/NS

ORFIT® NS NONSTICKY  NIEKLEJĄCY STIFF sztywny 

GŁADKI

MINI PERFORACJA

MAXI PERFORACJA

MICRO PERFORACJA

MICRO PLUS PERFORACJA

drivenbycare 11

CECHY

Przeźroczystość sygnalizuje podgrzanie tworzywa i gotowość
do modelowania. Przeźroczystość umożliwia odpowiednie
ustawienie i wizualną kontrolę obszarów anatomicznych. 

Pozwala na dokładne dopasowanie do konturów
anatomicznych. Indywidualne dopasowanie tworzywa
zapobiega niepożądanym naciskom na powierzchnię
kończyny.

Powłoka eliminuje przypadkowe przyklejanie. 
Powłoka pozwala na tymczasowe sklejenie podczas
modelowania. Tworzywo daje się spoić na stałe po
miejscowym usunięciu powłoki i podgrzaniu na sucho.
Z łatwością można przymocować wszelkie mocowania i
wysięgniki. Nie klei się do bandaży lub opatrunków.

Nadaje się do całkowitego przemodelowania, lub do
drobnych poprawek po miejscowym podgrzaniu.
Daje możliwość zaprojektowania własnych wykrojów, co
pozwala maksymalnie wykorzystać powierzchnię płyty
minimalizując tym samym ilość odpadów.  

Wysoki komfort dla pacjenta. 

JAK TO DZIAŁA I WYGLĄDA

Niewyczerpane możliwości
zastosowania zarówno przy bardzo
dużych jak i bardzo małych ortezach. 

Nieklejąca powłoka umożliwia
zamodelowanie ortezy pooperacyjnej
bezpośrednio na bandażu lub
opatrunku. 

Doskonałe tworzywo do wytworzenia
sztywnej maski ciśnieniowej
umożliwiającej znakomite gojenie ran
oparzeniowych.

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Przeźroczystość po osiągnięciu
temperatury aktywacji.

Tworzywo z nieklejącą powłoką.

Doskonała rozciągliwość
(1000 % bez pęknięcia tworzywa).

Doskonała pamięć elastyczna (100 %).

Łatwe wygładzanie krawędzi.

027619_HVDM 2014 POOLS (4):Splinting Materials  08-08-2014  14:00  Pagina 11



AQUAFIT™ jest znakiem towarowym i jest produkowany przez Orfit Industries

KRYSTALICZNA
BIEL

12
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AQUAFIT™ NS

1.6 mm

2.4 mm

3.2 mm

gładki

micro perfo

non perfo

micro plus

gładki

macro perfo

maxi perfo

gładki

macro perfo

8632N.1/NS

8632N.2/NS

8639N.1/NS

8639N.2+/NS

8634N.1/NS

8634N.6/NS

8634N.3/NS

w arkuszach Grubość (mm) Rodzaje perforacji 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm

8654N.1/NS

8654N.6/NS

AQUAFIT™ NS (NON-STICKY - NIE KLEJĄCY) SOFT miękki 

3.2 mm gładki

macro perfo

8634N.ST1/NS

8634N.ST6/N

w arkuszach Grubość (mm) Rodzaje perforacji 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm

8654N.ST1/NS

8654N.ST6/NS

AQUAFIT™ NS NONSTICKY  NIE KLEJĄCY STIFF sztywny 

GŁADKI

MACRO PERFORACJA

MAXI PERFORACJA

MICRO PERFORACJA

MICRO PLUS PERFORACJA

drivenbycare 13

CECHY

Przeźroczystość sygnalizuje podgrzanie tworzywa i
gotowość do modelowania. Przeźroczystość umożliwia
odpowiednie ustawienie i wizualną kontrolę obszarów
anatomicznych. 

Pozwala na dokładne dopasowanie do konturów
anatomicznych. Indywidualne dopasowanie tworzywa
zapobiega niepożądanym naciskom na powierzchnię
zaopatrywanej kończyny. Powłoka eliminuje przypadkowe
przyklejanie. 

Powłoka pozwala na tymczasowe sklejenie podczas
modelowania. Tworzywo daje się spoić na stałe po
miejscowym usunięciu powłoki i podgrzaniu na sucho.
Z łatwością można przymocować wszelkie mocowania i
wysięgniki. Estetyczny wygląd połyskującej bieli.
Nie klei się do bandaży lub opatrunków.
Nadaje się do całkowitego przemodelowania, lub do
drobnych poprawek po miejscowym podgrzaniu.

Daje możliwość zaprojektowania własnych wykrojów, co
pozwala maksymalnie wykorzystać powierzchnię płyty
minimalizując tym samym ilość odpadów.  

Wysoki komfort dla pacjenta. 

Wersja miękka jest bardziej rozciągliwa i bardziej
dopasowuje się do konturów anatomicznych.

Wersja sztywna jest mniej rozciągliwa i bardziej odporna na
siłę grawitacji podczas modelowania.

JAK TO DZIAŁA I WYGLĄDA

Duże zróżnicowanie produktu czyni go
idealnym dla wszystkich typów
stabilizacji, zwłaszcza ze względu na
unikanie punktów uciskowych
zaopatrywanej kończyny. 

Stanowi świetną bazę dla rozmaitych
mocowań. 

Miękką wersję zalecamy do
wykonywania: małych ortez na palec,
ortez na kciuk, ortez podtrzymujących
dłoń, ortez na nadgarstek/z kciukiem,
oraz łusek obwodowych. 

Wersję sztywną zalecamy do
wykonywania: dużych ortez, długich
ortez na ramię, ortez stabilizujących i
unieruchamiających przy złamaniach
lub spastyczności. 

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Przeźroczystość po osiągnięciu
temperatury aktywacji.

Tworzywo z nieklejącą powłoką.

Doskonała rozciągliwość
(1000 % bez pęknięcia tworzywa).

Doskonała pamięć elastyczna (100 %).

Łatwe wygładzanie krawędzi.

Dostępny w wersji miękkiej (niska
odporność na rozciąganie) oraz w wersji
sztywnej (wysoka odporność na
rozciąganie). 
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ORFILIGHT® jest znakiem towarowym i jest produkowany przez Orfit Industries

AŻ DO 30%
LŻEJSZY OD

INNYCH TWORZYW
SZYNUJĄCYCH 

14
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ORFILIGHT® AND ORFILIGHT® BLACK NS

GŁADKI

MINI PERFORACJA

MICRO PERFORACJA

drivenbycare 15

CECHY

Orfilight Black NS posiada powłokę nieklejącą. Dostępne
także w formie gotowych wykrojów.
Gotowe ortezy są bardzo lekkie, nawet przy dużych
wymiarach. 
Łatwo dopasowuje się do konturów anatomicznych. 
Łatwa obsługa i doskonała kontrola tworzywa podczas
modelowania. 
Można je naciągnąć wystarczająco aby prawidłowo
umiejscowić wykrój i przytrzymać podczas modelowania. 
Z łatwością można przymocować wszelkie mocowania i
wysięgniki. Wysoki komfort dla pacjenta.
Nie klei się do bandaży lub opatrunków.
Nadaje się do całkowitego przemodelowania, lub do
drobnych poprawek po miejscowym podgrzaniu.
Oszczędza czas, dzięki wyjątkowo łatwej obsłudze.
Daje możliwość zaprojektowania własnych wykrojów, co
pozwala  maksymalnie wykorzystać  powierzchnię płyty
minimalizując tym samym ilość odpadów.  

JAK TO DZIAŁA I WYGLĄDA

Świetnie się nadaje dla wszelkich
małych, średnich i dużych ortez. 

Szczególnie zalecane dla pacjentów
osłabionych, np. ludzi starszych, dzieci,
pacjentów z reumatyzmem. 

Lekka baza do wszelkich mocowań. 

Doskonale się nadaje na ortezy
pooperacyjne. 

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Jest o 25% do 30% lżejszy niż inne
tworzywa. 

Doskonała rozciągliwość, średnia
elastyczność.

Największa rozciągliwość bez pękania
tworzywa. 

Umiarkowana pamięć.

Miękkie i przyjemne w dotyku, łatwo
wygładzić krawędzie. 

Orfilight beżowy nie posiada powłoki
nieklejącej. 

2.5 mm micro perfo
3.2 mm mini perfo

1.6 mm micro perfo

3.2 mm gładki

35843/L
35844/L
35845/L
35810/L
35811/L
35812/L
35818/L
35820/L
35821/L
35822/L

S
M
L
S
M
L

XS
S
M
L

Szyna z elementem
szynowania dynamicznego

Pourazowa szyna kciuka

Szyna podciągająca grzbiet dłoni

Nr. kat.RozmiarOpis Tworzywo
ORFILIGHT® wykroje

1.6 mm
2.5 mm
3.2 mm

micro perfo
micro perfo

gładki
mini perfo

8332.2/L
8338.2/L
8334.1/L
8334.4/L

Grubość (mm) Rodzaje perforacji 45 cm x 60 cm
ORFILIGHT® w arkuszach

Szyna 
podciągająca
grzbiet dłoni

Pourazowa
szyna kciuka

Szyna z elementem 
szynowania

dynamicznego

35810Z/L/NS
35811Z/L/NS
35812Z/L/NS
35814Z/L/NS
35815Z/L/NS
35816Z/L/NS
35820Z/L/NS
35821Z/L/NS
35822Z/L/NS

S
M
L
S
M
L
S
M
L

Pourazowa szyna kciuka

Szyna unieruchamiająca kciuk

Szyna podciągająca grzbiet dłoni

1.6 mm micro perfo

2.5 mm micro perfo

3.2 mm gładki

Nr. kat.RozmiarOpis Tworzywo
ORFILIGHT® BLACK NS (NON-STICKY - NIE KLEJĄCY) wykroje

1.6 mm
2.5 mm
3.2 mm

micro perfo
micro perfo

gładki
mini perfo

8332Z.2/L/NS
8338Z.2/L/NS
8334Z.1/L/NS
8334Z.4/L/NS

Grubość (mm) Rodzaje perforacji 45 cm x 60 cm
ORFILIGHT® BLACK NS (NON-STICKY - NIE KLEJĄCY) w arkuszach
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Orfit® jest znakiem towarowym i jest produkowany przez Orfit Industries

16

TWOJE ORTEZY
W NOWYCH

BARWACH! 
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8133MG.1/NS

8133MG.2/NS

8134MG.1/NS

8134MG.4/NS

srebrny

8133MB.1/NS

8133MB.2/NS

8134MB.1/NS

8134MB.4/NS

niebieski metalik

8133GO.1/NS

8133GO.2/NS

8134GO.1/NS

8134GO.4/NS

złoty

8133PU.1/NS

8133PU.2/NS

fioletowy

8133GR.1/NS

8133GR.2/NS

zielony

8133Z.1/NS

8133Z.2/NS

czarny

8133R.1/NS

8133R.2/NS

czerwony   

8133B.1/NS

8133B.2/NS

niebieski

2.0 mm gładki 

micro perfo

Grubość (mm) Rodzaje perforacji 
45 cm x 60 cm

ORFIT® COLORS NS NONSTICKY  NIE KLEJĄCY KOLORY w arkuszach

ORFIT® COLORS NS

2.0 mm

3.4 mm

gładki 

micro perfo

gładki 

mini perfo

Grubość (mm) Rodzaje perforacji 
45 cm x 60 cm

ORFIT® COLORS NS NONSTICKY  NIE KLEJĄCY KOLORY METALICZNE w arkuszach 

GŁADKI 

MINI PERFORACJA

MICRO PERFORACJA

drivenbycare 17

CECHY

Szeroka gama kolorów odpowiadająca preferencjom
każdego pacjenta - szczególnie doceniane przez dzieci oraz
sportowców. W połączeniu z pozostałymi zaletami, wpływa
to na pozytywne nastawienie pacjenta. 

Powłoka pozwala na tymczasowe sklejenie podczas
modelowania. Tworzywo daje się spoić na stałe po
miejscowym usunięciu powłoki i podgrzaniu na sucho.
Z łatwością można przymocować wszelkie mocowania i
wysięgniki. Estetyczny wygląd. Nie klei się do bandaży lub
opatrunków. Pozwala na dokładne dopasowanie do
konturów anatomicznych. 

Indywidualne dopasowanie tworzywa zapobiega
niepożądanym naciskom na powierzchnię kończyny.
Nadaje się do całkowitego przemodelowania, lub do
drobnych poprawek po miejscowym podgrzaniu.

Daje możliwość zaprojektowania własnych wykrojów, co
pozwala  maksymalnie wykorzystać  powierzchnię płyty
minimalizując tym samym ilość odpadów.  

Wysoki komfort dla pacjenta. 

JAK TO DZIAŁA I WYGLĄDA

Świetnie się nadaje dla wszelkich
małych, średnich i dużych ortez:

- Małej ortezy na palec, 
- Ortezy na kciuk,
- Ortezy na dłoń, 
- Nadgarstek,
- Nadgarstek z kciukiem,
- Ortezy łokciowej,
- Ortezy na obojczyk,
- Kołnierza ortopedycznego,
- Ortezy palucha,
- Stabilizacja przy złamaniach

(zastosowana obwodowo)

Małe paski można wykorzystać jako
kolorowe wykończenie.

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Unikalna paleta wyrazistych i
metalicznych kolorów, z wykończeniem
z połyskiem. 

Tworzywo z nieklejącą powłoką.

Doskonała rozciągliwość (1000 % bez
pęknięcia tworzywa).

Doskonała pamięć elastyczna.

Łatwe wygładzanie krawędzi.
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Orfit® jest znakiem towarowym i jest produkowany przez Orfit Industries

ORFIT® COLORS NS
TERAZ DOSTĘPNE

JAKO WYKROJE
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S

M

L

35830B/NS

35831B/NS

35832B/NS

Rozmiar niebieski

35830MB/NS

35831MB/NS

35832MB/NS

niebieski metalik

35830MG/NS

35831MG/NS

35832MG/NS

srebrny

35830Z/NS

35831Z/NS

35832Z/NS

czarny

SZYNA UNIERUCHAMIAJĄCA NADGARSTEK

S

M

L

35814B/NS

35815B/NS

35816B/NS

Rozmiar niebieski

35814MB/NS

35815MB/NS

35816MB/NS

niebieski metalik

35814MG/NS

35815MG/NS

35816MG/NS

srebrny

35814Z/NS

35815Z/NS

35816Z/NS

czarny

WYKRÓJ NA NADGARSTEK I KCIUK

drivenbycare

ORFIT® COLORS NS WYKROJE

S

M

L

35900B/NS

35901B/NS

35902B/NS

Rozmiar niebieski

35900MB/NS

35901MB/NS

35902MB/NS

niebieski metalik

35900MG/NS

35901MG/NS

35902MG/NS

srebrny

35900Z/NS

35901Z/NS

35902Z/NS

czarny

SZYNA UNIERUCHAMIAJĄCA KCIUK Z UJĘCIEM NADGARSTKA 

S

M

L

35810B/NS

35811B/NS

35812B/NS

Rozmiar niebieski

35810MB/NS

35811MB/NS

35812MB/NS

niebieski metalik

35810MG/NS

35811MG/NS

35812MG/NS

srebrny

35810Z/NS

35811Z/NS

35812Z/NS

czarny

WYKRÓJ NA KCIUK

Wykrój  na kciuk
Niebieski metalik

usztywniająca nadgarstka
Srebrny metalik

Szyna unieruchamiająca kciuk
Morski niebieski

Wykrój  na nadgarstka i kciuk
Czarny

CECHY

  Szeroka gama kolorów odpowiadająca preferencjom każdego
pacjenta - szczególnie doceniane przez dzieci oraz sportowców. W
połączeniu z pozostałymi zaletami, wpływa to na pozytywne
nastawienie pacjenta. 

Powłoka pozwala na tymczasowe sklejenie podczas modelowania.
Tworzywo daje się spoić na stałe po miejscowym usunięciu powłoki
i podgrzaniu na sucho. Z łatwością można przymocować wszelkie
mocowania i wysięgniki.
Estetyczny wygląd. Nie klei się do bandaży lub opatrunków.

Bardzo dokładne dopasowanie do konturów anatomicznych.
Indywidualne dopasowanie tworzywa zapobiega niepożądanym
naciskom na powierzchni zaopatrywanej kończyny. Nadaje się do
całkowitego przemodelowania, lub do drobnych poprawek po
miejscowym podgrzaniu.

Daje możliwość zaprojektowania własnych wykrojów, co pozwala
maksymalnie wykorzystać powierzchnię płyty minimalizując tym
samym ilość odpadów.  

Wysoki komfort dla pacjenta.
Dopasujesz na każdy nadgarstek.

Optymalna wentylacja dla skóry.

Oszczędność czasu.

Długość ortezy można dopasować indywidualnie.

JAK TO DZIAŁA I WYGLĄDA

Doskonały wybór w celu wykonania
następujących ortez na:
Kciuk z ujęciem dłoni,
Całkowite unieruchomienie kciuka,
Nadgarstek,
Nadgarstek z ujęciem kciuka. 

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Unikalna paleta wyrazistych i metalicznych
kolorów, z wykończeniem na połysk. 

Tworzywo z nieklejącą powłoką.

Doskonała rozciągliwość
(1000 % bez pęknięcia tworzywa).

Doskonała pamięć elastyczna.

Łatwe wygładzanie krawędzi.

Dostępne w 4 wzorach, w 4 kolorach, i 3
rozmiarach (S-M-L), wszystkie są wykonane z
perforowanego tworzywa o grubości 2 mm.

Szybko i łatwo się modeluje.

Łatwe wykończenie.

19
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WYKRÓJ NA KCIUK

(1.6 mm micro perfo, giętki)
Bardzo wygodne unieruchomienie i stabilizacja całego kciuka.
Nadaje się do leczenia zapalenia ścięgien, reumatoidalnego
zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej, zwichnięcia kciuka i
przed-lub pooperacyjnego unieruchomienia kciuka. 

35810 (S)
35811 (M)
35812 (L)

SZYNA UNIERUCHAMIAJĄCA KCIUK 

(2.0 mm micro perfo, giętka)
Przewidziana dla ostrych przypadków. Część zakrywająca kciuk
zapobiega nadmiernemu   przeprostowi. Można ją z łatwością
odciąć gdy zajdzie taka potrzeba. 

35900 (S)
35901 (M)
35902 (L)

WYKRÓJ NA NADGARSTEK I KCIUK

(2.0 mm micro perfo, giętki)
Tradycyjna łuska unieruchamiająca kciuk i nadgarstek
przeznaczona dla przypadków z ostrym zapaleniem ścięgien oraz
stawów. Orteza ta daje pełen komfort dzięki obwodowemu
zamknięciu oraz długiej dźwigni.

35814 (S)
35815 (M)
35816 (L)

SZYNA UNIERUCHAMIAJĄCA NADGARSTEK 

(2.0 mm micro perfo, giętka)
Pełne unieruchomienie nadgarstka. Dzięki lekkości i małemu
rozmiarowi jest bardzo wygodna, stabilna, a przy tym mocna i
wytrzymała.

35830 (S)
35831 (M)
35832 (L)

WYBÓR ROZMIARÓW:
Zmierz szerokość
dłoni w poprzek

60-70 mm = S
80-90 mm = M

100-110 mm = L

20
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ORFIT® CLASSIC WYKROJE  ORTEZY DŁONI

SZYNA ANTY-SPASTYCZNA Z KCIUKIEM 

(3.2 mm non perfo, sztywna)
Szyna prostująca  palce i kciuk. 

35870 (S)
35871 (M)
35872 (L)

SZYNA ANTY-SPASTYCZNA 

(3.2 mm mini perfo, sztywna)
W tej ortezie dodano wzmocnienie w postaci dodatkowego
paska  dla zwiększenia wytrzymałości szyn, idealna dla pacjentów
ze spastycznością.

35910 (S)
35911 (M)
35912 (L)

SZYNA PODCIĄGAJĄCA GRZBIET DŁONI 

(3.2 mm non perfo, sztywna)
Bardzo funkcjonalna przy wielu schorzeniach nadgarstka, szczególnie
przydatna przy uszkodzeniach nerwów. Wyjątkowo nadaje się na
bazę do szynowania dynamicznego. Dostępna w 4 rozmiarach, w tym
jednym pediatrycznym (szerokość dłoni: 40-50 mm).

35818 (XS)
35820 (S)
35821 (M)
35822 (L)

SZYNA RĘKI - SPOCZYNKOWA 

(3.2 mm non perfo, giętka)
Szyna z zastosowaniem przy wielu schorzeniach nadgarstka. 

35850 (S)
35851 (M)
35852 (L)

SZYNA KOREKCYJNA RĘKI REUMATOIDALNEJ 

(3.2 mm mini perfo, giętka)
Szczególny wzór przeznaczony do zapobiegawczego oraz
korekcyjnego szynowania ręki reumatoidalnej. Można dzięki niej
skorygować nieprawidłowe ustawienie  palców i kciuka.

35840 (small)
35841 (medium)
35842 (large)

SZYNA PRZY ULNARYZACJI

(3.2 mm non perfo, sztywna)
Najbardziej praktyczna i funkcjonalna szyna we wczesnym
stadium zmian reumatoidalnych. 

35817KL (lewa)
35817KR (prawa)

drivenbycare 21
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Orfit® jest znakiem towarowym i jest produkowany przez Orfit Industries

SZYBKIE I
ŁATWE DO

WYKONANIA

22
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ORFIT® STRIPS

2.0 mm

3.4 mm

10 x srebrny

10 x złoty

5 x srebrny - 5 x złoty

10 x złoty

10 x niebieski metalik

5 x złoty - 5 x niebieski metalik

8113MG.1/NS

8113GO.1/NS

8113GOMG.1/NS

Grubość (mm) Ilość szt. / Kolor

cienki 

cienki 

cienki  

szeroki

szeroki

szeroki

Rodzaj 45 cm x 0.5 cm 45 cm x 2 cm

8124GO.1/NS

8124MB.1/NS

8124MBGO.1/NS

ORFIT® STRIPS w arkuszach

drivenbycare 23

CECHY 

Lekkie i estetyczne wykończenie. 

Wybór kolorów według upodobania pacjenta.

Podgrzanie na sucho spowoduje trwałe połącznie.

Można przymocować w dowolnym miejscu.

Szybkie wykańczanie ortez. 

Dobór grubości tworzywa na podstawie wymaganego dla
danego przypadku oporu. 

JAK TO DZIAŁA I WYGLĄDA

Szybkie, łatwe do wykonania ortezy
korekcyjne na palce oraz dłoń. 
Wiele możliwości zastosowania, np.
przy zgięciu grzbietowym dłoni, przy
przykurczach…

Można owinąć wokół przyrządu
ułatwiającego samoobsługę, aby
zwiększyć jego wymiary. 

Można przymocować do gotowej
ortezy, aby ją usztywnić. 

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Wykroje - paski z Orfit® Colors NS.

Tworzywo z powłoką nieprzylepną. 

Maszynowo wygładzone krawędzie. 

Dostępne w dwóch szerokościach i
grubościach. 
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Orfit® jest znakiem towarowym i jest produkowany przez Orfit Industries

UNIKALNA
PRZEJRZYSTOŚĆ I

MIĘKKOŚĆ! 

24
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ORFIT® CRYSTAL NS

2.5 mm

3.0 mm

gładki

maxi perfo

gładki

maxi perfo

1438.1/NS

1438.3/NS

1434.1/NS

1434.3/NS

Grubość (mm) Rodzaje perforacji 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm

1458.1/NS

1458.3/NS

1454.1/NS

1454.3/NS

ORFIT® CRYSTAL NS w arkuszach
GŁADKI

MAXI PERFORACJA
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CECHY

Przeźroczystość umożliwia odpowiednie ustawienie i
wizualną kontrolę obszarów anatomicznych. 
Mniej się rzuca w oczy niż nieprzeźroczyste tworzywa.

Nie klei się do bandaży lub opatrunków.
Tworzywo daje się spoić na stałe po miejscowym usunięciu
powłoki i podgrzaniu na sucho.

Giętkość tworzywa w pełni nie unieruchamia pacjenta.
Orteza służy jako pomoc  w utrzymania prawidłowej pozycji
i eliminowaniu ruchów niewskazanych. 

Stygnie w przeciągu kilku minut.
Ortezy można wykonać szybko. 

Nadaje się do zrobienia drobnych poprawek po
miejscowym podgrzaniu.

Duża wygoda dla pacjenta.

Wykroje można wyciąć zwykłymi nożyczkami bez
wcześniejszego podgrzewania! 

JAK TO DZIAŁA I WYGLĄDA

Doskonały materiał do wykonywania
ortez  sprzyjających powrotowi  czucia
proprioceptywnego,  podtrzymujących,
zwłaszcza w przypadkach powrotu do
samodzielności przy wykonywaniu
codziennych czynności życiowych.

Szczególnie zalecane do stosowania
jako obwodowe ortezy dające miękkie i
elastyczne wsparcie, np. lekkie ortezy
dla sportowców.

Orteza na czas gojenia ran i blizn z
możliwością bieżąca kontroli rany i
zmiany opatrunku. Tworzywo może
służyć jako dobrze dopasowana
warstwa pomiędzy poparzoną skórą a
sztywną maską ciśnieniową.

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Przeźroczysty zarówno po podgrzaniu
jak i w temperaturze pokojowej.

Nie klejący.

Bardziej elastycznej niż większość
termoplastów, przez co stanowi bazę
dla bardzo wygodnej ortezy.

Do aktywacji wymaga wyższej
temperatury (80°C-176°F). Wymaga
pełnych 5 minut do aktywacji.

Niska pamięć.

Bardzo lekkie tworzywo. 

Łatwo się tnie zwykłymi nożyczkami.

Łatwy do czyszczenia. 
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Orfit® jest znakiem towarowym i jest produkowany przez Orfit Industries

IDEALNE
ROZWIĄZANIE

DLA NAPIĘTYCH
BUDŻETÓW!

26
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ORFIT® ECO

2.4 mm

3.2 mm

gładki

mini perfo

gładki

mini perfo

8938N.1

8938N.4

8934N.1

8934N.4

Grubość (mm) Rodzaje perforacji 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm

8954N.1

8954N.4

ORFIT® ECO w arkuszach
GŁADKI

MINI PERFORACJA

drivenbycare 27

CECHY

Tymczasowe wiązanie podczas modelowania.
Nie przykleja się przypadkowo. 
Stałe spojenie tylko wedle potrzeby, po miejscowym
podgrzaniu na sucho. 

Można przytrzymać podczas modelowania.
Łatwa manipulacja i dobra kontrola nad tworzywem
podczas modelowania. 

Bardzo mocne tworzywo, które zachowuje nadany mu
kształt nawet przy dużym oporze. 
Przy połączeniu specyficznych właściwości modelowania z
dokładnym wzorem, łatwo dopasować ortezę do anatomii
pacjenta.

Ortezy całkowicie nadają się do przemodelowania.

Możliwość maksymalnego wykorzystania powierzchni płyty
minimalizując tym samym ilość odpadów. 
Wysoki komfort dla pacjenta. 

Ekologiczne.

JAK TO DZIAŁA I WYGLĄDA

Wyjątkowa sztywność dla dużych ortez
wymagających pełnej stabilizacji: 
Ortezy kolana, stopy,
Gorsety, kamizelki,
Podparcia kręgosłupa.

Szczególnie polecane do ortez
antyspastycznych.

Bez problemu można zamodelować
bezpośrednio na bandażu lub
opatrunku jako ortezę pooperacyjną.

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Orfit Eco nie posiada powłoki, ale jest
tworzywem nieklejącym.

Bardzo sztywne tworzywo, odporność
na odciskanie się linii papilarnych w
trakcie modelowania zaopatrzenia.

Duża odporność na rozciąganie i niska
opływowość.

Pamięć elastyczna raczej niska.

Wysokiej jakości tworzywo
przetworzone.

Piękna, gładka powierzchnia.

027619_HVDM 2014 POOLS (4):Splinting Materials  08-08-2014  14:03  Pagina 27



Orfit® jest znakiem towarowym i jest produkowany przez Orfit Industries

ŚWIETNE WYNIKI
W ŚWIETNEJ

CENIE!

28
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ORFIT® ECO BLACK NS

2.4 mm

3.2 mm

gładki

mini perfo

gładki

mini perfo

8938Z.1/NS

8938Z.4/NS

8934Z.1/NS

8934Z.4/NS

Grubość (mm) Rodzaje perforacji 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm

8954Z.1/NS

8954Z.4/NS

ORFIT® ECO BLACK NS w arkuszach

drivenbycare 29

CECHY

Tymczasowe wiązanie podczas modelowania.
Nie przykleja się przypadkowo. 
Stałe spojenie tylko w razie potrzeby, po miejscowym
podgrzaniu na sucho. 
Można przytrzymać podczas modelowania.

Łatwa manipulacja i dobra kontrola nad tworzywem
podczas modelowania. 
Bardzo mocne tworzywo, które zachowuje nadany mu
kształt nawet przy dużym oporze. 

Przy połączeniu specyficznych właściwości modelowania z
dokładnym wzorem, łatwo dopasować ortezę do anatomii
pacjenta.

Ortezy całkowicie nadają się do przemodelowania.

Daje możliwość zaprojektowania własnych wykrojów, co
pozwala maksymalnie wykorzystać powierzchnię płyty
minimalizując tym samym ilość odpadów.  

Ekologiczne.

JAK TO DZIAŁA I WYGLĄDA

Wyjątkowa sztywność dla dużych ortez
wymagających pełnej stabilizacji: 
Ortezy kolana, stopy,
Kamizelki,
Stabilizatory kręgosłupa.

Szczególnie polecane do ortez
antyspastycznych.

Bez problemu można zamodelować
bezpośrednio na bandażu lub
opatrunku jako ortezę pooperacyjną.

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Orfit Eco Black NS nie posiada powłoki,
ale jest tworzywem nieklejącym.

Bardzo sztywne tworzywo, odporne na
odciskanie się linii papilarnych w trakcie
modelowania zaopatrzenia.

Duża odporność na rozciąganie i niska
opływowość.

Pamięć elastyczna raczej niska. 

Wysokiej jakości tworzywo
przetworzone.

Piękna, gładka powierzchnia. 

GŁADKI

MINI PERFORACJA
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TECNOFIT® jest znakiem towarowym i jest produkowany przez Orfit Industries

MOCNA I
SZTYWNA

STABILIZACJA 

30
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TECNOFIT®

2.5 mm

3.2 mm

gładki

maxi perfo

mini perfo

gładki

mini perfo

8738.1

8738.3

8738.4

8734.1

8734.4

Grubość (mm) Rodzaje perforacji 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm

8754.1

8754.4

TECNOFIT® w arkuszach

GŁADKI

MINI PERFORACJA

MAXI PERFORACJA

drivenbycare 31

CHARACTERISTICS

Przeźroczystość sygnalizuje podgrzanie tworzywa i
gotowość do modelowania. Przeźroczystość umożliwia
odpowiednie ustawienie i wizualną kontrolę obszarów
anatomicznych. 

Pozwala na dokładne dopasowanie do konturów
anatomicznych. Indywidualne dopasowanie tworzywa
zapobiega niepożądanym naciskom na powierzchnię
zaopatrywanej  kończyny.

Powłoka eliminuje przypadkowe przyklejanie. 
Samo-przylepność pozwala na tymczasowe sklejenie
podczas modelowania. Tworzywo daje się spoić na stałe po
podgrzaniu na sucho. Z łatwością można przymocować
wszelkie mocowania i wysięgniki. Estetyczny wygląd
połyskującej bieli.

Nadaje się do całkowitego przemodelowania, lub do
drobnych poprawek po miejscowym podgrzaniu.
Daje możliwość zaprojektowania własnych wykrojów, co
pozwala maksymalnie wykorzystać  powierzchnię płyty
minimalizując tym samym ilość odpadów.  

Wysoki komfort dla pacjenta.

JAK TO DZIAŁA I WYGLĄDA

Niewyczerpane możliwości do
wykonywania łusek wszelkich
rozmiarów, szczególnie ortez z
naciskiem na unikanie tworzenia się
punktów nacisku na zaopatrywanej
kończynie. 

Ortezy na kciuk, dłoń, nadgarstek,
łokieć, kołnierze ortopedyczne,
kamizelki, duże ortezy, długie ortezy
ręki, i unieruchomienia przy złamaniach. 

Stanowi świetną bazę do mocowań. 

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Przeźroczystość po osiągnięciu
temperatury aktywacji.

Doskonała rozciągliwość
(1000 % bez pęknięcia tworzywa).

Tworzywo bez powłoki.

Doskonała pamięć elastyczna (100 %).

Łatwe wygładzanie krawędzi.
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ORFIBRACE™ jest znakiem towarowym i jest produkowany przez Orfit Industries

JAK NAJSZYBSZY
POWRÓT DO

SPRAWNOŚCI...

32
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3.0 mm gładki 

macro perfo

8854.1

8854.6

Grubość (mm) Rodzaje perforacji 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm

ORFIBRACE™ w arkuszach

0-10 lat

10-15 lat

37-39 rozmiar 

40-42 rozmiar 

43-45 rozmiar 

Wiek / Rozmiar buta (Eur)

35980/OB

35981/OB

35982/OB

35983/OB

35984/OB

Nr. kat.

ORFIBRACE™

XXS

XS

S

M

L

Rozmiary

ORFIBRACE™ wykroje

GŁADKI 

MACRO PERFORACJA

drivenbycare 33

CECHY

Łatwa manipulacja i kontrola nad tworzywem podczas
modelowania. 

Bardzo wytrzymałe tworzywo, które nie odkształca się przy
działaniu dużej siły. 

Doskonałe jako baza do wszelkich mocowań, zawiasów i
aparatów mechanicznych.

Orteza nadaje się do przemodelowania, można także
skorygować po miejscowym podgrzaniu na sucho. 

Powłoka zapobiega przypadkowemu sklejaniu. 
Tworzywo nie przykleja się do bandaży i opatrunków. 

Można je przytrzymać przy modelowaniu bez odkształcania. 

Wygodna i miła w dotyku powierzchnia, która wpływa
pozytywnie na pacjenta. 

JAK TO DZIAŁA I WYGLĄDA

Idealnie się nadaje na wszelkie duże i
sztywne ortezy. 

Można stosować do gorsetów,
stabilizatorów kostki, łokcia,
przedramienia, oraz nadgarstka. 

Idealne tworzywo przy dysfunkcji stałej. 

Świetnie się nadaje na ortezy
antyspastyczne.

Doskonale modeluje się na pozytywach
z gipsu okrytych warstwą gazy. 

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Duża odporność na rozciąganie i mała
opływowość. 

Duża sztywność. 

Umiarkowana pamięć. 

Posiada powłokę nieklejącą.

Świetna odporność na odciskanie się
linii papilarnych w trakcie modelowania
zaopatrzenia. 

Gładka powierzchnia. 

Łatwe do przycięcia i wygładzenia
krawędzi. 

orteza na staw skokowy,
elastyczne i niezawodne
wsparcie dla pacjenta. Bez
ryzyka utworzenia się boles-
-nych odcisków na pięcie.

szybki
powrót do
aktywności
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Orfit® jest znakiem towarowym i jest produkowany przez Orfit Industries

Z ŁATWOŚCIĄ
WYKONANE, PASUJE

DOSKONALE! 

34
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ORFIT® FLEX

2.4 mm

3.2 mm

gładki

macro perfo

gładki

macro perfo

1338.1

1338.6

1334.1

1334.6

Grubość (mm) Rodzaje perforacji 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm

1354.1

1354.6

ORFIT® FLEX
GŁADKI

MACRO PERFORACJA

drivenbycare 35

CECHY

Pozwala na dokładne dopasowanie do konturów
anatomicznych. Indywidualne dopasowanie tworzywa
zapobiega niepożądanym naciskom na powierzchnię
zaopatrywanej kończyny.

Do wykonania większych ortez wykorzystaj siłę grawitacji.
Powstałe ortezy są wyjątkowo dopasowane i wygodne. 

Posiada chwilową samoprzylepność podczas modelowania
oraz stałe połączenie tworzywa po podgrzaniu na sucho.
Wymaga minimalnego modelowania. 

Pozwala skupić się na prawidłowym ułożeniu.

Łatwe w obsłudze.

Większy komfort pacjenta oraz korzystny wpływ na
nastawienie pacjenta wobec ortezy. 

Wytrzymała, estetyczna powierzchnia. 

JAK TO DZIAŁA I WYGLĄDA

Doskonały do szyn grzbietowych.
Wszelkie ortezy wymagające doskonałej
stabilizacji i dokładnego dopasowania. 

Nadaje się do wykonania ortez
wymagających szczególnej uwagi na
detale. 

Szczególnie zalecane do leczenia
stanów reumatycznych.

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Wysoka opływowość, duża sztywność. 

Tworzywo nie posiadające powłoki. 

Niska odporność na rozciąganie.

Długi czas na modelowanie. 

Minimalna pamięć elastyczna.

Miękkie i miłe w dotyku.

Mniej wrażliwe na promieniowanie UV. 

027619_HVDM 2014 POOLS (4):Splinting Materials  08-08-2014  14:05  Pagina 35



SOFT-FIT® jest znakiem towarowym i jest produkowany przez Orfit Industries

DOSKONALE
SIĘ

KSZTAŁTUJE… 

36
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SOFT-FIT® NS

3.0 mm gładki

mini perfo

8434.1/NS

8434.4/NS

Grubość (mm) Rodzaje perforacji 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm

8454.1/NS

8454.4/NS

SOFTFIT® NS NONSTICKY  NIE KLEJĄCY w arkuszach

GŁADKI

MINI PERFORACJA

drivenbycare 37

CHARACTERISTICS

Pozwala na dokładne dopasowanie do konturów
anatomicznych. Indywidualne dopasowanie tworzywa
zapobiega niepożądanym naciskom na powierzchnię
zaopatrywanej  kończyny. Do wykonania większych ortez
wykorzystaj siłę grawitacji. Powstałe ortezy są wyjątkowo
dopasowane i wygodne.

Łatwe do wykończenia. 
Nie skleja się przypadkowo.
Posiada chwilową samoprzylepność podczas modelowania
oraz stałe połączenie tworzywa po podgrzaniu na sucho.

Łatwo można przymocować mocowania i wysięgniki.

Nie klei się do bandaży i opatrunków.

Nadaje się do wykonania dużych ortez. Możliwe jest
całkowite przemodelowanie.

Estetyczna i wytrzymała powierzchnia odporna na
zadrapania.

JAK TO DZIAŁA I WYGLĄDA

Do wykonywania ortez wymagających
szczególnej wygody i dopasowania.

Doskonały do tworzenia  szyn
grzbietowych.

Powłoka nieklejąca pozwala
modelować ortezę pooperacyjną
bezpośrednio na bandażu lub
opatrunku.

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Wysoka opływowość i niska odporność
na rozciąganie. 

Nieklejąca powłoka. 

Doskonała sztywność i pamięć. 

Gładka, powierzchnia z połyskiem. 
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Orfit® jest znakiem towarowym i jest produkowany przez Orfit Industries

„NOWY CLASSIC”
ULEPSZONY PRZEZ
ORFIT INDUSTRIES 

38
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ORFIT® EASE

3.2 mm - 1/8" gładki

macro perfo

1234.1

1234.6

Grubość (mm) Rodzaje perforacji 45 cm x 60 cm 60 cm x 90 cm

1254.1

1254.6

ORFIT® EASE w arkuszach

GŁADKI

MACRO PERFORACJA

drivenbycare 39

CECHY

Pozwala na dokładne dopasowanie do konturów
anatomicznych. Indywidualne dopasowanie tworzywa
zapobiega niepożądanym naciskom na powierzchnię
zaopatrywanej kończyny.
Do wykonania większych ortez wykorzystaj siłę grawitacji.

Powstałe ortezy są wyjątkowo dopasowane i wygodne. 
Wymaga minimalnego modelowania.

Łatwo się je kontroluje podczas formowania. 
Posiada chwilową samoprzylepność podczas modelowania,
oraz stałe połączenie tworzywa po podgrzaniu na sucho.

Można zrobić małe poprawki po podgrzaniu punktowym.

Większy komfort pacjenta oraz korzystny wpływ na
nastawienie pacjenta wobec ortezy. 

Bardzo wytrzymała, estetyczna powierzchnia.

JAK TO DZIAŁA I WYGLĄDA

Do wykonywania ortez
wymagających szczególnej wygody i
dopasowania.

Doskonały do tworzenia szyn
grzbietowych.

Jako baza do ortezy usprawniającej.

Szczególnie zalecane do leczenia
stanów reumatycznych.

ZALECANE ZASTOSOWANIE 

Wysoka opływowość, duża sztywność. 

Umiarkowana odporność na
rozciąganie, niezbyt elastyczne.

Tworzywo nie posiadające powłoki.

Minimalna pamięć elastyczna. 

Miękkie w dotyku i łatwe do
wykończenia/wyrównania krawędzi.

Mniej wrażliwe na promieniowanie UV. 
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ALLFIT™ jest znakiem towarowym i jest produkowany przez Orfit Industries

DOPASUJE SIĘ 
DO KAŻDEJ

POTRZEBY TWOJEGO
PACJENTA 

40
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ALLFIT™

drivenbycare 41

CECHY

Nie trzeba wycinać kawałeczków z dużego arkusza.

Łatwo przechować i mieć w zapasie. 

Szybkie i łatwe w obsłudze, nie wymaga specjalnego
przeszkolenia.

Wskazuje, kiedy jest gotowe do modelowania. 
Miły neutralny kolor. 

Szybki czas podgrzewania i przyklejenia wokół
przedmiotów. Łatwo się modeluje w dowolny kształt. 
Gładka powierzchnia po wymodelowaniu zwiększa komfort
pacjenta. 

JAK TO DZIAŁA I WYGLĄDA

Zmień kształt każdego sprzętu lub
uchwytu. 

Przymocuj dodatkowe elementy do
ortezy. 

Użyj jako separator palców. 

Pomysły na zastosowanie są niezliczone. 

Aby poprawić chwyt pacjenta, poprzez
ponowne wymodelowanie zmieniaj i
stopniowo zwiększaj kształt ulepionych
wokół przedmiotów codziennego
użytku uchwytów, np. szczoteczki do
zębów, sztućców, słuchawki od
telefonu.

ZALECANE ZASTOSOWANIE 

Granulat termoplastyczny
wielokrotnego użytku.

Wygodne opakowanie. 

Szybki czas aktywacji (1 minuta).

Przeźroczysty po podgrzaniu, biały po
wystygnięciu. 

Granulki łączą się ze sobą w gładką
masę, która dobrze się klei do
powierzchni różnych przedmiotów. 

Wystarczy wsypać granulat do
gorącej wody (65°C - 149°F).
ALLFIT™ jest gotowy do użycia, gdy
granulki staną się przeźroczyste. 

1

Teraz masa może być wymodelowana
rękami na dowolny kształt. 

2

703011 op. zawierające  6 x 500g

Nr. kat. Opis

ALLFIT™

027619_HVDM 2014 POOLS (4):Splinting Materials  08-08-2014  14:06  Pagina 41



42

ORFIZIP® jest znakiem towarowym i jest produkowany przez Orfit Industries
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ORFIZIP® NS & ORFIZIP® BLACK NS

MINI PERFORACJA

MAXI PERFORACJA

39108Z/NS

39111Z/NS

S

39109Z/NS

39112Z/NS

M

39110Z/NS

39113Z/NS

L

2.0 mm

3.2 mm

Grubość (mm)

maxi perfo

mini perfo

Rodzaje perforacji

ORFIZIP® BLACK NS orteza nadgarstka

39108/NS

39111/NS

S

39109/NS

39112/NS

M

39110/NS

39113/NS

L

2.0 mm

3.2 mm

Grubość (mm)

maxi perfo

mini perfo

Rodzaje perforacji

ORFIZIP® NS orteza nadgarstka

drivenbycare 43

CECHY 

Wykrój można zastosować na prawą lub na lewą rękę. 

Pozwala na dokładne dopasowanie do konturów
anatomicznych. Indywidualne dopasowanie tworzywa
zapobiega niepożądanym naciskom na powierzchnię
zaopatrywanej  kończyny. Powłoka pozwala na tymczasowe
sklejenie podczas modelowania.

Tworzywo daje się spoić na stałe po miejscowym usunięciu
powłoki i podgrzaniu na sucho. Z łatwością można
przymocować wszelkie mocowania i wysięgniki. Nie klei się
do bandaży lub opatrunków. Powłoka eliminuje
przypadkowe przyklejanie. 

Możliwość łatwego przemodelowania.
Zamknięcie po zewnętrznej stronie ręki. 

Dobór rozmiaru do wielkości nadgarstka.
Optymalna wentylacja skóry. 

Duża oszczędność czasu. 

Możliwość dostosowania długości. 

Bardzo komfortowe dla pacjenta.

JAK TO DZIAŁA I WYGLĄDA

Orfizip NS jest odpowiedni do
stosowania dla wszelkich urazów
nadgarstka wymagających
unieruchomienia obwodowego.

Stanowi świetną bazę dla wysięgników,
ponieważ nie obraca się wokół ręki. 

ZALECANE ZASTOSOWANIE 

Wykroje na nadgarstek z
obustronnym suwakiem. 

Doskonała rozciągliwość
(1000 % bez pęknięcia tworzywa).

Nieklejące tworzywo z powłoką. 

Wysoka pamięć elastyczna.

Dostępne w 3 rozmiarach (S-M-L),
oraz w różnych grubościach i
rodzajach perforacji. 

Szybkie i łatwe w wykonaniu.

Łatwe do przycięcia.

Bardzo lekkie. 
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ORFIZIP® jest znakiem towarowym i jest produkowany przez Orfit Industries

WYSOKI
KOMFORT I

EFEKTYWNOŚĆ
DZIĘKI ORFIZIP®

44

39948

XXS

39949

XS

39950

S

39951

M

39952

L

39953

XL

3.0 mm

Grubość (mm)

mini perfo

Rodzaje perforacji

GORSET DONICZKOWO-KAMIZELKOWY wykrój 1/2 gorsetu doniczkowo-kamizelkowego
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XXS XS

39401

S

39403

M

39405

L XL

3.0 mm

Grubość (mm)

mini perfo

Rodzaj perforacji

GORSET DONICZKOWY wykrój - 1/2 gorsetu doniczkowego

ORFIZIP® 

39399

XXS

39400

XS S

39402

M

39404

L

39406

XL

3.0 mm

Grubość (mm)

mini perfo

Rodzaj perforacji

GORSET DONICZKOWY wykrój 1/2 gorsetu doniczkowego

XXS

39300

39305

XS

39301

39306

S

39311

39316

M

39312

39317

L

39313

39318

XL

2.0 mm

3.0 mm

Grubość (mm)

mini perfo

mini perfo

Rodzaj perforacji

ORTEZA KOLANA

XXS

39199

XS

39200

39205

S

39201

39206

M

39202

39207

L XL

2.0 mm

3.0 mm

Grubość (mm)

maxi perfo

mini perfo

Rodzaj perforacji

ORTEZA NADGARSTKA / KCIUKA

XXS

39099

XS

39100

39105

S

39101

39106

M

39102

39107

L XL

2.0 mm

3.0 mm

Grubość (mm)

maxi perfo

mini perfo

Rodzaj perforacji

ORTEZA NADGARSTKA 
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CECHY JAK TO DZIAŁA I WYGLĄDA

Orfizip to kompletny system
unieruchomienia, który  oferuje szeroki
zakres zastosowań szynowania: 
nadgarstek: 
- Unieruchomienie pooperacyjne
- Zespół cieśni nadgarstka 
- Skręcenia nadgarstka
- Niestabilność stawu 
Nadgarstka i kciuka: 
- Złamania kości łódeczkowatej lub

Bennett'a
- Zapalenie pochewek ścięgien

nadgarstka (choroba de quervaina)
- Niestabilność lub zapalenie stawów

nadgarstka i kciuka
- Unieruchomienie pooperacyjne

kciuka.
Kolano szyna: 
- Unieruchomienie pooperacyjne 
- Korekta przykurczy zginaczy
- Pomoc w pionizacji (porażenie

połowicze, porażenie) 
Gorset: 
- Osteoporoza - kręgosłupa -

paraplegia - zapalenie stawów

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Każdy wykrój można zastosować na prawą lub na lewą rękę. 
Pozwala na dokładne dopasowanie do konturów
anatomicznych. Indywidualne dopasowanie tworzywa
zapobiega niepożądanym naciskom na powierzchnię
zaopatrywane kończyny.

Powłoka pozwala na tymczasowe sklejenie podczas
modelowania. Tworzywo daje się spoić na stałe po
miejscowym usunięciu powłoki i podgrzaniu na sucho.
Z łatwością można przymocować wszelkie mocowania i
wysięgniki. Nie klei się do bandaży lub opatrunków.
Powłoka eliminuje przypadkowe przyklejanie. 
Nadaje się do całkowitego przemodelowania, lub do
drobnych poprawek po podgrzaniu punktowym.

Wygodne dla pacjenta.
Możliwość łatwego przemodelowania.
Zamknięcie po zewnętrznej stronie ręki. 
Dobór rozmiaru do wielkości nadgarstka.
Optymalna wentylacja skóry. 
Duża oszczędność czasu. 
Możliwość dostosowania długości.

Gotowy wykrój z tworzywa
szynującego z pełną wyściółką
bawełnianą oraz dwustronnym
suwakiem. 

Doskonała rozciągliwość bez
rozerwania tworzywa. 

Wysoka pamięć elastyczna. 

Dostępne w kilku rozmiarach (S-M-L),
grubościach i rodzajach perforacji. 

Wyjątkowo szybkie i łatwe
modelowanie.

Łatwe do przycięcia. 

Bardzo lekkie, i przyjemne w dotyku. 
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DYNASYST™ jest znakiem towarowym i jest produkowany przez Orfit Industries
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CECHY

Zwiększony komfort pacjenta.

Zaopatrzenie łatwo akceptowane przez pacjenta.

Rurki i sprężyny można zamocować w dwojaki sposób:
wspomaganie wyprostu lub zgięcia.

Zestaw rurek Orfitube™ z listwą mocującą pozwala na łatwe
i prawidłowe wykonanie wysięgnika na palec.
Łatwa regulacja kątów zgięcia.

Prosta regulacja i możliwość ponownego dostosowania
prawidłowych kątów zgięcia i sił oporu/odciągu.

Skrócenie czasu wykonania zaopatrzenia.

JAK TO DZIAŁA I WYGLĄDA

Ortezy funkcjonalne: 
Jest to system dynamiczny i ewoluujący,
na przykład: szyny pooperacyjne po
operacji ścięgna lub szyna do
odzyskania zakresu ruchu.

Ułatwia pacjentowi stosowanie się do
zaleconego grafiku noszenia ortezy.

Rozwiązanie typu Dynasyst™ -
Orfitube™ podnosi jakość wykonanego
zaopatrzenia.

Przyspiesza powrót do sprawności.

Szczególnie polecane do wytwarzania
ortez wymuszających prawidłowe
ustawienie palców.

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Lekkie mocowania i wysięgniki.

Estetyczny wygląd zadowalający
pacjenta.

Subtelny, przylegający profil
zaopatrzenia.

Duży wybór akcesoriów szynowania
dynamicznego.

Szybkie i łatwe w wykonaniu.

DYNASYST™ - Orfitube™

Pooperacyjne szyny dynamiczne powinny być łatwo i precyzyjnie regulowane, aby zapewnić najwyższą
jakość zaopatrzenia indywidualnego. Dzięki unikalnemu systemowi Orfitube™ zastosować można
maksymalną długość gumki, zabezpieczonej estetyczną przezroczystą rurką.

Rurki Orfitube™ można zamodelować bez podgrzewania i przyciąć na odpowiednią długość.
Są odporne na uderzenia.

Funkcjonalne szyny dynamiczne nie mogą utrudniać wykonywania codziennych czynności, a całość
powinna być subtelna i estetyczna. Dzieki systemowi DYNASYST™ jest to możliwe!
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DYNASYST™
GUMKI DO SZYNOWANIA 
Szpulka 10 m 
Rozciągliwość: 
co najmniej 200 %.

35312: Maksymalny opór ±200 g.
Do podtrzymywania słabych mięśni palców

35313: Maksymalny opór ±400 g.
Do większości szyn dynamicznych.

35314: Maksymalny opór ±600 g.
Stosowane w celu wspomagania wyprostu
i zgięcia w szynowaniu dynamicznym.

PODSTAWOWY ZESTAW ORFITUBE™ 
  35311
Zawiera:
• 10 rurek o długości 330 mm.
• 3 szpulki gumek do

szynowania o różnych
oporach

• 1 szpulka nici poliestrowej
• 2 żyłki umożliwiające

zachowanie drożności rurki
po wygięciu.

ORFITUBES™ + ŻYŁKI DO GIĘCIA
  35310
10 rurek o długości 330 mm
oraz 2 żyłki umożliwiające
zachowanie drożności rurki po
wygięciu

NIĆ POLIESTROWA  
  35315
Szpulka 75 m
Stosowana np., gdy rurka
Orfitube™ jest zakrzywiona a
długość taśmy elastycznej jest
jeszcze nieokreślona. 

METALOWE KOŃCÓWKI ORFITUBE™ 
35318
20 szt.
Chromowane zakończenia
rurek Orfitube™ zapobiegające
przecieraniu się gumki o ostrą
krawędź rurki. 

ZESTAW RUREK Z MOCOWANIAMI ORFITUBE™ 
  35305
Zawiera:
• 5 rurek o długości 330 mm.
• 5 listew mocujących
• 5 metalowych końcówek
• 1 żyłka umożliwiająca

zachowanie drożności 
rurki po wygięciu.

POJEDYŃCZE MOCOWANIA DO ORFITUBE™  5 SZT. + KLUCZ IMBUSOWY
  35304
5 pojedyncze listwy mocujące
rurki Orfitube™
1 klucz imbusowy

PRZYRZĄD DO WYGINANIA RUREK ORFITUBE™ 
35308
Dla łatwego wyginania
mocnych rurek Orfitube™
bez obciążania kciuków. 
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DYNASYST™
KOMPLET SPRĘŻYN BOCZNYCH

35800
10 szt.
(Grubość 0,7 mm - 
średnica cewki 5 mm )
Sprężyna ze stali nierdzewnej. 
Krótki koniec należy zgiąć i
przymocować do paska
tworzywa na palcu.
Długi koniec należy zagiąć i
przyciąć. Moc sprężyny można
dostosować poprzez
dokręcenie lub odkręcenie
cewki.  

KOMPLET SPRĘŻYN ODWODZĄCYCH PRZEGUB

35804
10 szt. (5 lewych + 5 prawych)
(Grubość 1,5 mm – średnica
cewki 15 mm)
Sprężyna ze stali nierdzewnej.
Dwa rodzaje w komplecie: na
prawą i na lewą stronę.
Siła dokręcenia pod kątem
130°: 5000 g.cm.

KOMPLET SPRĘŻYN ZGINACZA STAWU 

35801
10 szt.
(Grubość 1 mm - 
średnica cewki 10 mm 
Sprężyna ze stali nierdzewnej. 
Zaprojektowana do
stosowania przy osłabieniu
mięśni wewnętrznych, np. przy
porażeniu nerwu łokciowego.
Sprężynę można również
zamocować do góry nogami,
aby zwiększyć jej siłę. Siła przy
pełnym wyproście palca: ok.
1000 g.cm.

KOMPLET ROZCIĄGAJĄCY NERW PROMIENIOWY NADGARSTKA

35865K (S)
35866K (M)
35867K (L)
W przypadku porażenia nerwu
promienistego potrzebne są dwie silne
sprężyny odwodzące przegub.
Sprężyny pomagają zrównoważyć siłę
mięśni podczas rekonwalescencji. 
Zestaw:
• 2 wykroje z Orfit(R) Classic 

(3,2 mm - gładki, sztywny).
• 2 sprężyny boczne:

grubość drutu 1,5 mm
Średnica cewki 15 mm 
Siła: 5000 g. cm.

KOMPLET SPRĘŻYN ODWODZĄCYCH PALEC

35802
10 szt. (Grubość 1 mm -
średnica cewki 4 mm)
Sprężyna ze stali nierdzewnej.
Krótszy koniec mocuje się
pomiędzy dwiema warstwami
Orfit® Classic. Długi koniec zgina
się odpowiednio do wielkości
dłoni. Przy całkowitym zgięciu
palców sprężyna jest dokręcona
do siły ok. 2000 g.cm. Cewkę
zaprojektowano specjalnie do
wspomagania wyprostu palca
w połączeniu z szyną Orfit®
(Nr. kat. od 35818 do 35822).

LINKA ZE STALI NIERDZEWNEJ

35805  
Długość: 15 m.
Grubość: 1 mm.
Służy do wykonywania
własnych cewek i podpórek.

48
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35444L

35444H

biały

beżowy

niebieski

czarny

fluo żółty

fluo różowy 

biały

beżowy

czarny

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

50 mm

50 mm

50 mm

35400L

35411L

35401L

35404L

35402L

35403L

35413L

35415L

35441L

35405L

35412L

35414L

35416L

35400H

35411H

35413H

35415H

35405H

35412H

35406H

35409H

35407H

35408H

35414H

35416H

35442H

Kolor Szerokość
TAŚMA OCZKO

Standard
TAŚMA OCZKO

Przylepna 
TAŚMA HACZYK

Standard
TAŚMA HACZYK

Przylepna 

TAŚMY RZEPOWE 

Kolor Szerokość
TAŚMA OCZKO

Standard
TAŚMA OCZKO

Przylepna 
TAŚMA HACZYK

Standard
TAŚMA HACZYK

Przylepna 
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Obustronna taśma welurowa (oczko)

Obustronna taśma z mikro-haczykami 

czarny

czarny

25 mm

25 mm

Kolor SzerokośćArt. Nr.Opis 

TAŚMY RZEPOWE - 25 MM Długość: 25 m

TAŚMY RZEPOWE OBUSTRONNE - 25 MM Długość: 25 m

TAŚMY RZEPOWE - 50 MM Długość: 25 m
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TAŚMY RZEPOWE

50

250 mm

400 mm

500 mm

25 mm

25 mm

25 mm

35450

35455

35460  

biały

beżowy

biały

beżowy

czarny

25 mm

25 mm

50 mm`

50 mm

50 mm

35437L

35439L

35438L

35440L

35443L

TAŚMA OCZKO ELASTYCZNA Długość: 25 m

PASEK MOCUJĄCY

Kolor Szerokość TAŚMA OCZKO ELASTYCZNA 

Długość Szerokość PASEK MOCUJĄCY

Taśma Rzepowa obustronna: strona 49
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MATA LUXOFOAM GŁADKA
35110
LUXOFOAM to samoprzylepna miękka pianka PVC służąca do
wyściełania wykonanych łusek. 
Nie odkleja się od tworzywa podczas jego aktywacji, a zatem może być
naklejona na arkusz lub wykrój przed zanurzeniem go w wodzie.

Rozmiar:
49 cm x 97 cm x 3 mm.

OKŁADZINY I WYŚCIÓŁKI 

MATA LUXOFOAM PERFOROWANA
35112

Rozmiar:
49 cm x 97 cm x 3 mm.

MATA ORFILASTIC

WELUROWA TAŚMA WYKOŃCZENIOWA 
360201N.ST1 35116
Naturalny  kolor czarny

Rozmiar:
1 mm x 20 mm x 3000 mm
(naturalny kolor)
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35111
ORFILASTIC to samoprzylepna miękka pianka pokryta warstwą tkaniny
frotte, w kolorze cielistym. Nadaje się do wyściełania dużych
powierzchni łusek, celem zapobiegania poceniu się oraz wchłaniania
potu. Bardzo łatwo odkleja się pod wpływem letniej wody.

Rozmiar:
50 cm x 1 m x 3 mm.

MATA ORFILASTIC BLACK
35117
ORFILASTIC BLACK to samoprzylepna miękka pianka pokryta warstwą
tkaniny frotte, w kolorze czarnym. Nadaje się do wyściełania dużych
powierzchni łusek, celem zapobiegania poceniu się oraz wchłaniania
potu. Bardzo łatwo odkleja się pod wpływem letniej wody.

Rozmiar:
50 cm x 1 m x 3 mm.

027619_HVDM 2014 POOLS (4):Splinting Materials  08-08-2014  14:07  Pagina 51



AKCESORIA

52

NOŻYCE GINGHER - SUPER OSTRE
35066
Uważane przez większość techników szynowania za najlepsze nożyczki
na świecie.

NOŻYCZKI DO OPATRUNKÓW 
35067
Idealne do zdejmowania łuski lub przycinania tworzywa
termoplastycznego. 
Ostrza ze stali nierdzewnej mają zaokrąglone końce, chroniące pacjenta
przed skaleczeniem przy zdejmowaniu łuski. 

NOŻYCE OSTRE - ZAKRZYWIONE

ŻÓŁTY OŁÓWEK (SUCHY MARKER)
35003G
Umożliwia wykonanie wzoru rysunku/projektu  na arkuszu. 
Łatwo można go zetrzeć. 

35069
Smukłe nożyczki doskonale nadające się do wykańczania ortez. 
Ostrza ze stali nierdzewnej są wykrzywione, co ułatwia cięcie wzdłuż
zaokrągleń. 

NOŻYCE ZĘBATE
35064
Nożyce posiadają sprężynę rozpierającą, ułatwiającą przecinanie arkuszy
termoplastycznych do grubości 3,2 mm.
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AKCESORIA
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NOŻYCE ZĘBATE MOCNE 
35065
Nożyce posiadają sprężynę rozpierającą, ułatwiającą przecinanie arkuszy
termoplastycznych o grubości od 2 mm do 4,2 mm. 

KOMBINERKI OKRĄGŁE
35140
Kombinerki ze stożkowymi szczękami, służące do zwijania drutu w cewki
o średnicy od 5 mm do 10 mm, oraz do zawijania końcówek drutu. 

NITOWNICA (CHROMOWANA)

DYNAMOMETER
35105
Dokładny dynamometr, max. 600 g.
Doskonały do obliczania siły naciągu do łusek statycznych i dynamicznych. 
Na jednym końcu zamocowana jest obręcz, a na drugim klips.

35134
Służy do mocowania nitów w elementach skórzanych, rzepach i
tworzywach Orfit® o grubościach 1,6 mm oraz 2 mm.

35137
200 nitów o średnicy 4 mm

NARZĘDZIE DO WYGŁADZANIA OSTRYCH KRAWĘDZI 
35307
Służy do wygładzania tworzywa. Doskonale nadaje się do szybkiego i
efektywnego wykańczania łusek z tworzywa gładkiego (bez perforacji).
Wewnątrz rączki schowane są dwa ostrza zapasowe. 
35307B10
10 ostrzy zapasowych prostych 
35307B20
10 ostrzy zapasowych ukośnych 
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LINIJKA ORFICAST 

35319
Nowe  narzędzie ułatwiające  korzystanie z taśm Orficast. 
Korzystanie z Linijki Orficast pozwala na: 
• dopasowanie odpowiedniej długość taśmy Orficast dla określonej

szyny 
• unikanie powstawania odpadów materiału
• wyeliminowanie konieczności wzięcia pod uwagę naturalnego

czynnika kurczenia się taśmy termoplastycznej
• wyeliminowanie konieczności naciągnięcia aktywowanej taśmy przed

nałożeniem jej na pacjenta

SUSPAN 1

35097/115/1400 (115V)
35097/230/1400 (220V)
Duży basen podgrzewający wodę, ze stali nierdzewnej. Wyposażony w
elektryczny termostat, cyfrowy minutnik i termometr, pokrywę oraz
zawór do szybkiego opróżniania.

Wymiary wewnętrzne: 
740 x 540 x 100 mm
Pojemność: około 30 litrów wody

SUSPAN 2

32500/0 (220V)
Mały basen podgrzewający wodę, ze stali nierdzewnej.
Wyposażony w elektryczny termostat i pokrywę.
Ustawienie temperatury od 65°C do 95°C.

Wymiary wewnętrzne: 
295 x 500 x 100 mm
Pojemność: około 10 litrów wody

NAGRZEWNICA STRUMIENIOWA HG  2000E 220 V

35352
Elektryczna opalarka strumieniowa z cyfrowym wyświetlaczem temperatury. Możliwa
zmiana temperatury w zakresie od 50°C do 650°C, oraz siły nadmuchu powietrza (250-500
L/min). Funkcja automatycznego wyłączania dla bezpieczeństwa. W komplecie są trzy
dodatkowe końcówki: koncentrator strumienia powietrza, dysza oraz ochraniacz szkła.
Dzięki końcówkom można nakierować nadmuch na konkretną część łuski, ułatwiając przez
to modelowanie. Doskonale nadaje  się do podgrzania małej powierzchni, np. do
przymocowania wysięgników lub rzepów, lub do robienia drobnych poprawek. 
Możliwość ustawienia nagrzewnicy w pozycji pionowej pozwala technikom używać obu rąk
do pracy z tworzywem. 
230V – 2000 Watt – 3m kabla – zgodność CE – posiada także inne światowe certyfikaty
zgodności. 
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POMOCE I PRZEWODNIKI SZYNOWANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
TERAPEUTYCZNE  SZYNY RĘKI  PRAKTYCZNE UJĘCIE

35600E Tom 1
Tom 1: Aspekty mechaniczne i biomechaniczne.

35606E Tom 2
Tom 2: Praktyczne zastosowania 

Autorzy: P. Van Lede i G. van Veldhoven 

PRZEWODNIK SZYNOWANIA 

21021E
Opracowany przez Paula Van Lede OT, MS. 
• Statyczne szyny ręki.
• Dynamiczne szyny ręki. 

DVD - MULTIMEDIALNY  PRZEWODNIK SZYNOWANIA

21089
zawierający: 
• orteza łokcia - obwodowa
• orteza przy deformacjach typu “łabędzia szyja”
• orteza nadgarstka i kciuka z Orfilight 
• orteza nadgarstka kciuka
• pourazowa ortez kciuka – gotowy wykrój
• orteza nadgarstka i kciuka z Orfit Kolor 
• orteza spoczynkowa ręki
• orteza nadgarstka -  obwodowa 
• Orficast 1 
• Orficast 2 
• Orficast 3

drivenbycare 55
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Orficast™ Taśma termoplastyczna 65°C

Temperatura
aktywacji

Nie 1.0-1.5 min.

Orfit® Classic Soft 65°C Tak 1- 2 min.

Orfit® Classic Stiff 65°C Tak 2-3 min.

Orfit® NS Soft 65°C Tak 1- 2 min.

Orfit® NS Stiff 65°C Tak 2-3 min.

Aquafit™ NS Soft 65°C Tak 1-2.5 min.

Aquafit™ NS Stiff 65°C Tak 1.5-2.5 min.

Orfilight® 65°C Nie 1-2.5 min.

Orfilight® Black NS 65°C Nie 1-2.5 min.

Orfit® Colors NS 65°C Nie 1-3.5 min.

Orfit® Crystal NS 80°C Tak 1-2 min.

Orfit® Eco 65°C Nie 1-3 min.

Orfit® Eco Black NS 65°C Nie 1-3 min.

Tecnofit® 65°C Tak 1-3 min.

Orfibrace™ 65°C Nie 1-2 min.

Orfit® Flex 65°C Nie 1.5-3 min.

Soft-Fit® NS 65°C Nie 1.5-2.5 min.

Orfit® Ease 65°C Nie 1-2.5 min.

Orfizip® NS 65°C Tak 1.5-2 min.

Orfizip® Black NS 65°C

4

Nr strony

8

8

10

10

12

12

14

14

16

24

26

28

30

32

34

36

38

44

44 Nie 1.5-2 min.

Przeźroczysty
podczas aktywacji 

Czas na
modelowanie
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3-3.5 min. umiarkowana Pełna wysoka nie

1-6  min. umiarkowana Pełna umiarkowana nie

6-10 min. wysoka Pełna niska nie

2-6 min. umiarkowana Pełna umiarkowana tak

6-9 min. wysoka Pełna niska tak

3-6 min. umiarkowana Pełna umiarkowana tak

8-9.5 min. wysoka Pełna niska tak

2-4 min. umiarkowana wysoka umiarkowana nie

2-4 min. umiarkowana wysoka umiarkowana tak

3.5-9 min. umiarkowana Pełna umiarkowana tak

2-5 min. umiarkowana umiarkowana umiarkowana tak

4-6 min. wysoka umiarkowana niska nie

4-6 min. wysoka umiarkowana niska tak

2.5-5.5 min. wysoka Pełna niska nie

5-6 min. wysoka umiarkowana niska tak

4.5-7 min. niska niska wysoka nie

5-7 min. niska Pełna wysoka tak

2-6 min. umiarkowana niska wysoka nie

6-7 min. umiarkowana wysoka umiarkowana tak

6-7 min. umiarkowana wysoka umiarkowana tak

Czas zastygania
Odporność na

rozciąganie
Pamięć Opływowość Powłoka nieklejąca

MATERIAL PROPERTIES
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1. Podczas korzystania z Orfit® Classic, dodaj do wody trochę mydła w płynie, aby mniej się kleiło.

2. Przed podgrzewaniem suchego tworzywa natrzyj je talkiem. 

3. Kontroluj temperaturę wody – nie przegrzewaj jej!  Idealna temperatura wynosi pomiędzy 65° - 70°C (149° - 158°F).
(wyjątek: Orfit® Crystal 80°C - 176°F)

4. Tworzyw bez powłoki nieklejącej nie kładź na chropowatej powierzchni ani nie osuszaj ręcznikiem!  

5. Naciągnij tworzywo, aby maksymalnie wykorzystać jego właściwości.

6. Pozwól, aby tworzywo stało się zupełnie przeźroczyste zanim zaczniesz je modelować (nie dotyczy niektórych tworzyw).

7. Podczas modelowania wykorzystaj samoprzylepność, jako pomocną zaletę.

8. Zanim tworzywo kompletnie ostygnie i stwardnieje nadaj mu odpowiedni kształt i wygładź krawędzie. 

9. Tworzywo z powłoką nieklejącą używaj do wykonywania łusek, które tymczasowo się sczepiają na czas modelowania,
np. szyny obwodowe.

10. Po ostygnięciu, brzegi łatwo odczepić, aby łuskę zdjąć i wykończyć. 

11. Tworzywa “lepkie” lub przylepne świetnie nadają się do doczepiania elementów wykończenia lub mocowań.

12. Wejdź na stronę www.orfit.com aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych tworzywach Orfit®.
Lub skontaktuj się z polskim dystrybutorem, firmą Stanley Sp. z o.o. na stronie www.stanley.poznan.pl 

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
PRZYDATNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRACY Z TWORZYWAMI 

INSTRUKCJA KONSERWACJI

Ortezy wykonane z tworzyw Orfit® powinny być codziennie czyszczone.
Użyj letniej wody i mydła w płynie, naturalnego detergentu lub pasty do zębów.

Dobrze opłucz. Nigdy nie używaj rozpuszczalników. Unikaj detergentów kwasowych. 

Dezynfekcja tworzyw Orfit® w autoklawie nie jest możliwa.

Dezynfekować można przy użyciu alkoholu, czwartorzędowego amonu lub roztworu ogólnie dostępnego w handlu (np. HAC®, Sterilium®).

Po zużyciu łuski można wyrzucić ją z odpadami domowymi. 
Tworzywa Orfit® są biodegradowalne. 

KONSERWACJA ORTEZ TERMOPLASTYCZNYCH
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LOW IMPACT PRINTING
FSC - Forest stewardship council

THIS BROCHURE IS PRINTED ON
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PAPER.

THE INKS USED AREBIOLOGICALLY DEGRADABLE.
MINIMAL USE OF ADDITIVES AND ALCOHOL.
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