PRODUCENT ORTOTYKI

WYROBY DLA DOROSŁYCH

REHAORTHO

REHANEURO

REHAPROACTIVE

KOMPLEKSOWOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Firma ERHEM jest producentem obecnym na rynku od kilkunastu lat.

Umożliwi złożenie zamówienia oraz uzyskanie odpowiedzi związanych ze współpracą.

Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonawstwie wyrobów ortopedycznych, a także w produkcji
elementów i podzespołów elektromechanicznych.

Tel.: 14 681 23 80
506 010 330
Fax: 14 681 23 85
poczta@erhem.pl

Szerokie zaplecze techniczne oraz wciąż poszerzane doświadczenie dają nam możliwość
realizacji seryjnych oraz nietypowych projektów dostosowanych do indywidualnych wymagań
pacjentów. Wszystkie produkty, od najmniejszych elementów, wykonywane są w naszym zakładzie.
IDEA
Pomagamy w aktywizacji osób niepełnosprawnych. Działamy w sposób zintegrowany - w naszym
zespole zatrudniamy osoby niepełnosprawne, co pozwala nam z większą empatią spojrzeć
na potrzeby naszych klientów.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Odpowie na pytania dotyczące produktów i zamówień.

Tel.: 506 010 329
bok@erhem.pl

OFERTA
Stale doskonalimy proces produkcji i sprzedaży tak, aby finalnym efektem był produkt łączący
innowacyjność z funkcjonalnym, a zarazem prostym działaniem.
Nasze wyroby stanowią uzupełnienie procesu kompleksowej REHABILITACJI pacjentów
o odmiennych potrzebach i problematyce klinicznej.

NASZE produkty PODZIELILIŚMY NA TRZY GRUPY:

REHAORTHO
Wsparcie w procesie przywracania
funkcji po znacznych urazach
tkanek miękkich oraz kostnych.
Zabezpieczenie w pierwszym
okresie po zabiegu.
WYTWÓRCA
ERHEM Sp.j.
39-200 Dębica
ul. Puszkina 6
www.erhem.pl

REHANEURO

REHAPROACTIVE

Przeciwdziałanie powikłaniom.

Profilaktyka urazów.

Przywracanie mobilności
oraz rozwijanie zdolności
lokomocyjnych.

Ochrona w trakcie aktywności
rekreacyjnej i sportowej.
Drobne urazy i przeciążenia.





























PRODUKT
POLSKI

WYRÓB INDYWIDUALNY
W przypadku, w którym niemożliwe jest zastosowanie wyrobu seryjnego, proponujemy wykonanie wyrobu na zamówienie indywidualne.

REHAORTHO

REHAORTHO
ERH 53/1

ERH 53

PROSTOTRZYMACZ ELASTYCZNY Z USZTYWNIENIEM

prostotrzymacz ortopedyczny ósemka
Orteza wykonana

z taśmy bawełnianej, obszytej
miękkim welurem.

Elastyczna tkanina

zapewnia optymalne dopasowanie
oraz możliwość regulacji siły
odchylenia barków ku tyłowi.

Posiada możliwość
łatwej regulacji

siły odchylenia barków ku tyłowi.

wyprofilowane STALKI

w części grzbietowej wzmacniają
działanie wyprostne ortezy.

ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE

//Leczenie zachowawcze

//Stabilizuje obręcz barkową.
//Koryguje kifozę piersiową.

złamań obojczyka.
//Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy.
//Plecy okrągłe.
//Klatka lejkowata.
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REHAORTHO: ERH 53

ERH 53

ERH 53/1
ROZMIAR

OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ
W LINII PACHOWEJ

XS
46-54

S
54-64

M
64-76

L
76-90

XL
90-106

ROZMIAR

XS

S

M

L

XL

OBWÓD KLATKI
PIERSIOWEJ W LINII
PACHOWEJ

46-54

54-64

64-76

76-90

90-106

ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE

//Wyrabianie nawyku prawidłowej

//Odciąża i stabilizuje odcinek

postawy ciała.
//Choroba Scheuermanna.
//Klatka lejkowata.

piersiowy kręgosłupa.

//Działaniem wyprostnym

koryguje kifozę piersiową.

REHAORTHO: ERH 53/1
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REHAORTHO

REHAORTHO

TLSO

LSO
ERH 37

ERH 60

PAS KRZYŻOWO-LĘDŹWIOWY

PROSTOTRZYMACZ ELASTYCZNY Z USZTYWNIENIEM
Taśmy ściągające

korygują ustawienie obręczy barkowej
oraz wspomagają działanie wyprostne
w odcinku piersiowym kręgosłupa.

Lekki oraz elastyczny materiał

Praktyczne uchwyty

gwarantuje właściwą kompresję
oraz indywidualne dopasowanie.

ułatwiają zakładanie i zdejmowanie ortezy.

stalki w części grzbietowej

wspomagają działanie wyprostne
oraz odciążenie obejmowanego odcinka
kręgosłupa.

Boczne taśmy

umożliwiają regulację stopnia stabilizacji
oraz ustalenie indywidualnej kompresji
ortezy.

ERH 37/1
PAS KRZYŻOWO-LĘDŹWIWOWY WYSOKI

Łatwa regulacja wysokości
części grzbietowej

Wzmocnienia w części grzbietowej

pozwala na indywidualne dopasowanie
do wzrostu pacjenta.

ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE

//Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy. //Stabilizuje i odciąża piersiowolędźwiowo-krzyżowy odcinek kręgosłupa.
//Plecy okrągłe.
/
/
Koryguje ustawienie obręczy barkowej
//Choroba Scheuermanna.
oraz pogłębionej kifozy piersiowej.
//Zmiany osteoporotyczne.
//ZZSK.

w postaci 2 metalowych stalek wspomagających
pracę mięśni przykręgosłupowych.

ERH 60

ERH 37 | ERH 37/1

ROZMIAR

S

M

L

XL

OBWÓD PASA

60-70

70-80

80-90

90-100

XXL

REHAORTHO: ERH 60

ROZMIAR

S

M

L

XL

OBWÓD PASA

60-70

70-80

80-90

90-100

XXL

XXXL

100-110 110-125

WYSOKOŚĆ ORTEZY W CZĘŚCI GRZBIETOWEJ: ERH 37 - 27 CM, ERH 37/1 - 33 CM

NFZ /M.059
Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami.
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XXXL

100-110 110-125

NFZ /M.060
Orteza (sznurówka) lędźwiowo-krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami.

ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE

//Choroba zwyrodnieniowa.
//Procesy zapalne w obrębie

//W stopniu średnim stabilizują

stawów kręgosłupa.
//Kręgozmyk.
//Zmęczeniowe, przeciążeniowe bóle
odcinka lędźwiowo-krzyżowego.
//Neuropatyczne oraz pseudokorzeniowe
zespoły bólowe.

i odciążają dolny odcinek piersiowy
oraz lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa.

REHAORTHO: ERH 37 | ERH 37/1
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REHAORTHO

REHAPROACTIVE

LSO

ERH 36

ERH 61

Anatomiczny kształt
nie ogranicza zakresu ruchu
podczas aktywności ruchowej.

PAS KRZYŻOWO-LĘDŹWIOWY NISKI

LSO

Ortopedyczny pas wzmacniający

Elastyczny materiał

zapewnia optymalną kompresję oraz komfort
użytkowania.

ERH 61

Cztery stalki

części grzbietowej posiadają możliwość
indywidualnego formowania.

Praktyczne uchwyty
ułatwiają zakładanie
i zdejmowanie ortezy.

ELASTYCZNE stalki ORAZ pelota w tylnej
części ortezy wspomagają stabilizację
i odciążenie odcinka L-S oraz stawów
krzyżowo-biodrowych.

Taśmy krzyżowe

umożliwiają anatomiczne dopasowanie
oraz regulację stopnia stabilizacji.

ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE

//Procesy zapalne.
//Choroba zwyrodnieniowa

//Stabilizuje i odciąża odcinek

stawów kręgosłupa.
//Zmęczeniowe, przeciążeniowe
bóle o niewielkim nasileniu.

lędźwiowy kręgosłupa.

ERH 36

ERH 61

ROZMIAR

S

M

L

XL

OBWÓD PASA

60-70

70-80

80-90

90-100

XXL

Orteza (sznurówka) lędźwiowo-krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami.

REHAORTHO: ERH 36

ROZMIAR

S

M

L

XL

OBWÓD PASA

60-70

70-80

80-90

90-100

WYSOKOŚĆ ORTEZY W CZĘŚCI GRZBIETOWEJ: 20 CM

NFZ /M.060
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XXXL

100-110 110-125

XXL

XXXL

100-110 110-125

WYSOKOŚĆ ORTEZY W CZĘŚCI GRZBIETOWEJ: 25 CM

NFZ /M.060
Orteza (sznurówka) lędźwiowo-krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami.

ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE

// Profilaktyka urazów i przeciążeń.
// Zmęczeniowe, przeciążeniowe

// Stabilizuje i odciąża odcinek

bóle odcinka L-S.
// Dyskopatia.
// Zmiany zwyrodnieniowe
stawów kręgosłupa.
// Przewlekłe bóle dolnego
odcinka kręgosłupa.

lędźwiowy oraz przejście lędźwiowokrzyżowe kręgosłupa.
// Wspomaga pracę mięśni brzucha u osób
wykonujących ciężką pracę fizyczną.

REHAPROACTIVE: ERH 61
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REHAORTHO

REHAORTHO

LSO/TLSO

LSO/TLSO
ERH 48

ERH 62
SZNURÓWKA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA

Elastyczny materiał

WYSOKA SZNURÓWKA PÓŁSZTYWNA

gwarantuje optymalne dopasowanie
oraz komfort stosowania ortezy.

Wzmocnienia

mogą być indywidualnie formowane.

Ażurowa i elastyczna tkanina

gwarantuje dobrą wentylację oraz właściwe
dopasowanie.

Taśmy ściągające

wspomagają pracę mięśni brzucha
oraz określają stopień odciążenia.

System pasów ściągających

umożliwia zmniejszenie lordozy lędźwiowej
oraz regulację stopnia odciążenia.

Cztery stalki

Ergonomiczny kształt ortezy

w części grzbietowej ortezy wspomagają
stabilizację i odciążenie obejmowanego
odcinka kręgosłupa.

w przedniej części nie ogranicza ruchu
podczas siadania oraz lokomocji.

Cztery anatomicznie wyprofilowane
stalki

części grzbietowej stabilizują oraz odciążają
obejmowany odcinek kręgosłupa.

ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE

//Kręgozmyk.
//Dyskopatia.
//Procesy zapalne w obrębie

//W stopniu znacznym stabilizuje

stawów kręgosłupa.
//Neuropatyczne oraz pseudokorzeniowe
zespoły bólowe.
//Wypukliny i wypadnięcia
jądra miażdżystego - leczenie
pooperacyjne lub zachowawcze.
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REHAORTHO: ERH 62

i odciąża dolny odcinek piersiowy
oraz lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa.

ERH 62

ERH 48

ROZMIAR

S

M

L

XL

OBWÓD PASA

60-70

70-80

80-90

90-100

XXL

XXXL

100-110 110-125

ROZMIAR

S

M

L

XL

OBWÓD PASA

60-70

70-80

80-90

90-100

WYSOKOŚĆ ORTEZY W CZĘŚCI GRZBIETOWEJ: 35 CM

NFZ /M.059
Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami.

XXL

XXXL

100-110 110-125

WYSOKOŚĆ ORTEZY W CZĘŚCI GRZBIETOWEJ: 35 CM

NFZ /M.059
Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami.

ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE

//Kręgozmyk.
//Spondyloza; spondyloartroza.
//Procesy zapalne w obrębie

//W stopniu znacznym stabilizuje

i odciąża dolny odcinek piersiowy
oraz lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa.

stawów kręgosłupa.

//Neuropatyczne oraz pseudokorzeniowe
zespoły bólowe.

//Wypukliny i wypadnięcia

jądra miażdżystego - leczenie
pooperacyjne lub zachowawcze.

REHAORTHO: ERH 48
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REHAORTHO

REHAORTHO

TLSO

ERH 48/1

TLSO/CTLSO

VERTEBRA

SET

ERH 63

GORSET JEWETTA

WYSOKA SZNURÓWKA PÓŁSZTYWNA Z PODPASZKAMI

Wzmocnienia części
grzbietowej

w postaci stalek (4 + 2) zwiększają
stabilizację oraz odciążenie stawów
i trzonów kręgosłupa.

Regulacja
szerokości
oraz wysokości

gorsetu umożliwia
optymalne dopasowanie.

Pelota łonowa gorsetu

Regulacja wysokości
części grzbietowej

występuje w formie prostej oraz profilowanej.

pozwala na indywidualne
dopasowanie do wzrostu pacjenta.

Elastyczne pasy
naramienne

dwie wersje Części grzbietowej:

dwie opcje stabilizacji odcinka szyjnego:

regulują odchylenie barków
ku tyłowi oraz wspomagają
działanie wyprostne ortezy.

Dwie niezależne części ortezy

tj. wysoka sznurówka półsztywna oraz wysoka
część grzbietowa umożliwiają selektywne
ich stosowanie w procesie zaostrzeń i remisji
dolegliwości.

ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE

//Zmiany osteoporotyczne.
//ZZSK.
//Stabilne złamania kręgosłupa.
//Procesy zapalne w obrębie

//Stabilizuje i odciąża odcinek piersiowo-

stawów kręgosłupa.
//Neuropatyczne oraz pseudokorzeniowe
zespoły bólowe.
//Choroba Scheuermanna.
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REHAORTHO: ERH 48/1

lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa.
//Koryguje ustawienie obręczy barkowej
oraz pogłębionej kifozy piersiowej.
//W stopniu znacznym stabilizuje
odcinek L-S kręgosłupa
oraz zmniejsza lordozę lędźwiową.

niska (półsztywna)
odcinek ls lub tls

ERH 48/1

piramidalna (sztywna)
odcinek tls

niska (diadem)

ERH 63

ROZMIAR

S

M

L

XL

OBWÓD PASA

60-70

70-80

80-90

90-100

XXL

XXXL

100-110 110-125

NFZ /M.059
Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami.

ROZMIAR

XS

S

M

L

OBWÓD W BIODRACH

50-70

60-80

80-105

105-130

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PELOTĄ
PIERSIOWĄ A ŁONOWĄ

30-38

37-45

44-55

46-58

NFZ /M.057
Gorset stabilizująco-unieruchamiający.

wysoka (diadem i halo)

ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE

//Złamania trzonów

//Trójpłaszczyznowa stabilizacja

oraz wyrostków stawowych.
//Pourazowa niestabilność o podłożu
więzadłowo-mięśniowym.
//Unieruchomienie po operacjach
krążka międzykręgowego.
//Złamania patologiczne kręgów.
//Doleczanie pooperacyjne.
//Deformacje kręgosłupa.

kręgosłupa między Th6 - L5.

REHAORTHO: ERH 63 VERTEBRA

SET
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REHAORTHO
ERH 65

VERTEBRA

REHAORTHO

CTO

TLSO

SET

VERTEBRA

SET

ERH 51

TRZYPUNKTOWY GORSET BAHLERA/VOIGHTA

GORSET SZKIELETOWY KRĘGOSŁUPA SZYJNO-PIERSIOWEGO

Gorset posiada możliwość
dodatkowego formowania

zaznaczonych pelot poprzez ich doginanie.

Dokładne dopasowanie
zaznaczonych

dwie opcje stabilizacji
odcinka szyjnego:

elementów możliwe jest poprzez
ich doginanie.

- niska (diadem)
- wysoka (diadem i halo)

Płynna regulacja wysokości
oraz szerokości gorsetu

Dla przywrócenia
czystości,

umożliwia jego indywidualne dopasowanie.

wszystkie miękkie obszycia gorsetu
posiadają możliwość łatwego
demontażu.

Możliwość łatwej
regulacji wysokości

Usztywnienia części
grzbietowej

odcinka szyjnego umożliwia
indywidualne dopasowanie.

wspomagają stabilizację odcinka
piersiowego.

Dla przywrócenia czystości

wszystkie miękkie obszycia gorsetu
posiadają możliwość łatwego
demontażu.

Regulacja długości taśm

umożliwia indywidualne dopasowanie
oraz optymalną kompresję.

ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE

//Złamania trzonów

//Stabilizuje i odciąża segmenty

oraz wyrostków stawowych.
//Pourazowa niestabilność o podłożu
więzadłowo-mięśniowym.
//Unieruchomienie po operacjach
krążka międzykręgowego.
//Deformacje kręgosłupa.

kręgosłupa w zakresie C3Th5/6 lub C1-Th5/6.

ERH 65

ERH 51

ROZMIAR

S

L

ROZMIAR UNIWERSALNY

WZROST PACJENTA

do 145

od 145

REGULACJA ODLEGŁOŚCI PELOTY ŁONOWEJ OD MOSTKOWEJ
W ZAKRESIE 37-53 CM

NFZ /M.057

NFZ /M.057

Gorset stabilizująco-unieruchamiający.

NFZ /Ł.054

indywidualny

Gorset odciążająco-stabilizujący.
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REHAORTHO: ERH 65 VERTEBRA

SET

Gorset stabilizująco-unieruchamiający.

NFZ /Ł.054

ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE

//Doleczanie po gorsetowaniu gipsowym.
//Unieruchomienie po operacjach

//Gorset o działaniu wyprostnym,

krążka międzykręgowego.
//Stabilne złamania kompresyjne
trzonów oraz wyrostków stawowych.
//Złamania osteoporotyczne kręgów.
//Zmiany zwyrodnieniowe.

stabilizuje i odciąża kręgosłupa TLS
głównie w płaszczyźnie strzałkowej.

indywidualny

Gorset odciążająco-stabilizujący.

REHAORTHO: ERH 51 VERTEBRA

SET
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REHAORTHO
ERH 64

VERTEBRA

TLSO/CTLSO
Przeguby z regulacją zgięcia i wyprostu

SET

GORSET SZKIELETOWY KRĘGOSŁUPA SZYJNO-PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO

1R/15°
Jednoosiowy przegub z regulacją kąta zgięcia
i wyprostu co 15°.
(-15°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 65°, 80°, 90°, 105°, 120°)

płynna regulacja

1R/30°
Jednoosiowy przegub z regulacją kąta zgięcia
i wyprostu co 30°.
(0°, 30°, 60°, 90°)

wysokości oraz szerokości pelot
gorsetu umożliwia indywidualne
dopasowanie.

możliwość
indywidualnego
formowania

1R/15° neuroextense
Jednoosiowy przegub z regulacją kąta
zgięcia i wyprostu co 15° oraz siłownik
oddziaływujący na przegub w kierunku
wyprostnym.

zaznaczonych pelot
poprzez ich doginanie.

2R/20°
Dwuosiowy przegub z regulacją kąta zgięcia
i wyprostu co 20°.
(0°, 10°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°)

(0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 65°, 80°, 90°, 105°, 120°)

1

1R

Lock Lever
Jednoosiowy przegub z ryglem zapadkowym.
Pozwala poprzez uniesienie dźwigni
na szybkie zwolnienie blokady wyprostu
i uzyskanie pełnego zgięcia.

dwie opcje stabilizacji odcinka szyjnego:

Przeguby bez regulacji
1
Jednoosiowy przegub bez regulacji kąta
zgięcia i wyprostu.

niska (diadem)

wysoka (diadem i halo)

ZASTOSOWANIE

DZIAŁANIE

//Złamania trzonów

//Trójpłaszczyznowa stabilizacja

oraz wyrostków stawowych.
//Pourazowa niestabilność o podłożu
więzadłowo-mięśniowym.
//Unieruchomienie po operacjach
krążka międzykręgowego.
//Doleczanie pooperacyjne.
//Deformacje kręgosłupa.
//Złamania patologiczne.
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2
Dwuosiowy przegub bez regulacji kąta zgięcia
i wyprostu.

REHAORTHO: ERH 64 VERTEBRA

kręgosłupa w zakresie C3-L5 lub C1-L5.

ERH 64
ROZMIAR

S

M

L

OBWÓD PASA

65-80

80-95

95-110

WZROST PACJENTA

A: DO 165 CM

B: PONAD 165 CM

NFZ /M.057
Gorset stabilizująco-unieruchamiający.

NFZ /Ł.054

indywidualny

Gorset odciążająco-stabilizujący.
SET

Wytwórca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyrobach. Zdjęcia umieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu.
Informacje zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą stanowić decyzji dotyczących podjęcia lub niepodjęcia leczenia czy też innych procedur medycznych.
Interpretacji powinien dokonać lekarz specjalista.

BASIC SET
ERH 35/K
STR. 16

ERH 38

ERH 35

ERH 43
STR. 19

STR. 17

ERH 38/1

STR. 34

ERH 36

STR. 35

ERH 42

STR. 23

ERH 34

STR. 39

STR. 37

ERH 48/1

STR. 42

ERH 63

STR. 54

STR. 55

data wydania: listopad 2015

STR. 52

ERH 49/1

STR. 24

ERH 47/1

ERH 62

STR. 50

ERH 49

wytwórca: Erhem sp. j. / ul. Puszkina 6, 39-200 Dębica / Tel.: (14) 681 23 80 / Fax: (14) 681 23 85 / poczta@erhem.pl / www.erhem.pl

