TECHNOLOGIA

CHRISOFIX
W ORTOTYCE

FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE
• CHIRURGIA • NEUROLOGIA • ORTOPEDIA • REUMATOLOGIA

Chrisofix ® AG to szwajcarska firma założona przez doktora nauk medycznych
K. Bolla skupiająca dwa główne działy zlokalizowane
w Szwajcarii oraz na Węgrzech – technologiczny i produkcyjny.
Od początku założenia firma skupiała się na projektowaniu, wytwarzaniu
oraz dystrybucji innowacyjnych produktów
z zakresu ortotyki, objętych ogólnoświatowym patentem. Pierwszy
wniosek patentowy został złożony w 1995 roku, a już 3 lata po nim
powstały pierwsze cztery, w pełni funkcjonalne produkty.
W chwili obecnej oferta firmy obejmuje unikatowe na skalę światową rozwiązania dedykowane neurologii, ortopedii i traumatologii,
a także pierwszej pomocy medycznej. Kreatywność i innowacyjność
– to główne określenia, które najlepiej opisują Chrisofix – firmę, która
ciągle dąży do spełnienia oczekiwań pacjentów, a także ogólnie pojętego
rynku medycznego oferując produkty o prostych wzorach i niespotykanej
dotąd funkcjonalności oraz komforcie użytkowania.

Firma Timago to wiodący wytwórca i dostawca
sprzętu medycznego z wyłącznie polskim kapitałem.
Działa na terenie Polski oraz innych kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej od 1997 roku
stając się jednym z głównych dostawców kompleksowych rozwiązań w rehabilitacji.
Timago to także czołowa marka produktów rehabilitacyjnych oraz ortotycznych w przystępnych cenach, które gwarantują pacjentom najwyższą jakość
w zakresie wykonania, funkcjonalności, trwałości
i bezpieczeństwa użytkowania. Gama produktów
firmy jest ciągle poszerzana, tworzone są nowe linie
i wzory, a także unikalne rozwiązania. Stale dąży do
jak najpełniejszego zaspokojenia oczekiwań i potrzeb
pacjentów w kraju i za granicą. Dzięki temu Timago to
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zaufany partner w rehabilitacji.
Klienci firmy to przede wszystkim hurtownie medyczne, a także specjalistyczne sklepy zaopatrzenia
medycznego i rehabilitacyjnego. W chwili obecnej to
ponad 1000 stałych odbiorców.
Polityka firmy, jako kompleksowego dostawcy
rozwiązań medycznych w zakresie ortotyki i rehabilitacji oparta jest nie tylko na silnych relacjach partnerskich, lecz także na zapewnieniu merytorycznego
wsparcia dla partnerów biznesowych oraz grona medycznego. Wszystko po to, aby zapewnić pacjentom
najwyższy standard opieki.
Jako wiarygodny i rzetelny dostawca sprzętu medycznego jest też członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.

TECHNOLOGIA
Technologia Chrisofix łączy w sobie zalety stosowania
tradycyjnego unieruchomienia z komfortem użytkowania elastycznej ortezy. Produkty wykonane w tej
technologii zapewniają punktowe lub całościowe
unieruchomienie części ciała, a ich zakładanie nie
wymaga użycia wody, czy źródeł ciepła. Technologia

ta polega na wykorzystaniu opatentowanej lekkiej,
aluminiowej struktury umożliwiającej perfekcyjne
dopasowanie produktu do budowy anatomicznej
pacjenta, a także na doskonałej stabilizacji (zupełnie
niespotykanej w przypadku tradycyjnej stabilizacji
segmentarnej – jednoszynowej).

KORZYŚCI

• Wszystkie ortezy Chrisofix zapewniają punktowe
lub całościowe unieruchomienie, a ich założenie
zajmuje zaledwie minutę i nie wymaga użycia
wody lub ciepła

stabilizacja zaokrąglona

• Produkty można dopasować do indywidualnych
potrzeb pacjenta

• Produkty mogą być użytkowane wielokrotnie,

a ich ponowne zakładanie i dopasowanie nie
wpływa negatywnie na stabilizację i unieruchomienie danego odcinka ciała

stabilizacja półokrągła

• W czasie użytkowania ortezy możliwa jest stała
kontrola obrzęku oraz stanu trofiki skóry

• Ortezy Chrisofix nie powodują niekorzystnych

punktowych ucisków, dlatego komfort użytkowania jest na maksymalnie wysokim poziomie, bez
uszkodzeń skóry

stabilizacja segmentarna
jednopłaszczyznowa

• Ortezy Chrisofix wpływają na maksymalizację

efektu stosowania ortotyki w leczeniu i rehabilitacji pacjentów

• Produkty znajdują zastosowanie w neurologii,
ortopedii i traumatologii, a także pierwszej
pomocy medycznej

stabilizacja segmentarna
dwupłaszczyznowa
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WŁAŚCIWOŚCI
1

Głównym komponentem produktów Chrisofix jest bardzo cienki, a przy tym lekki i wytrzymały aluminiowy
rdzeń otoczony wewnątrz, jak i na zewnątrz wyściółką
z bawełny i pianki polietylenowej posiadający następujące
właściwości:

• Jest przepuszczalny dla promieni RTG
• Można go indywidualnie dopasować w zakresie
nawet najmniejszych cech budowy anatomicznej
• Posiada perforowaną strukturę – przepuszczalną
dla ciepła i wilgoci
• Jest łatwy w utrzymaniu i użytkowaniu

2

1

wewnętrzna wyściółka

2

aluminiowy rdzeń

CECHY

3

• Perfekcyjna stabilizacja półkolista
• Możliwość regulacji stabilizacji
• Natychmiastowa gotowość do użycia
• Możliwość regulacji kształtu
• Wielokrotność użytkowania
• Lekkość i wygoda stosowania
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opaski stabilizujące

4

pianka polietylenowa

PORÓWNANIE
WŁAŚCIWOŚCI

GIPS

CHRISOFIX

ORTEZY i SZYNY

Stabilizacja półkolista

TAK

TAK

NIE

Stabilizacja zaokrąglona

TAK

TAK

NIE

Regulacja stabilizacji

RACZEJ NIE

TAK

RACZEJ TAK

Gotowość do użycia

NIE

TAK

TAK

Regulacja kształtu

TAK

TAK

NIE

Indywidualne dostosowanie

NIE

TAK

TAK

Wielokrotność użytku

NIE

TAK

TAK

RACZEJ NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

RACZEJ NIE

TAK

RACZEJ NIE

NIE

TAK

TAK

Lekkość i wygoda

Niska czasochłonność

Przepuszczalność dla RTG
Przepuszczalność dla powietrza
i wilgoci
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REF-70

ORTEZA NA
RĘKĘ i PRZEDRAMIĘ
(uniwersalna)

ZASTOSOWANIE

• Ostre lub przewlekłe zespoły bólowe kości
nadgarstka
• Zapalenia lub uszkodzenia aparatu więzadłowego
• Pęknięcia lub złamania w obrębie stawów
nadgarstka
• Zmiany zwyrodnieniowe w stawie
nadgarstkowym
• W celu stabilizacji stawu nadgarstkowego i dłoni.
Rozmiar

Pomiar

Kod rozmiaru

M

8 – 9cm

70 6 111 176

L

9cm <

70 8 111 176

POMIAR
Szerokość dłoni na wysokości kości śródręcza II-V.
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REF-71

ORTEZA NA RĘKĘ
i PRZEDRAMIĘ
(szyna uniwersalna)
ZASTOSOWANIE

• Schorzenia neurologiczne centralnego lub
obwodowego układu nerwowego, w tym:
◦◦Opadanie porażenne ręki
◦◦Przykurcze w stawach nadgarstkowym, śródręcznopaliczkowych i paliczkowych
• Ostre lub przewlekłe zespoły bólowe kości nadgarstka
• Zapalenia lub uszkodzenia aparatu więzadłowego
• Pęknięcia lub złamania w obrębie stawów nadgarstka,
• Zmiany zwyrodnieniowe,
• W leczeniu zachowawczym oraz po zabiegach
operacyjnych
• Po zdjęciu opatrunku gipsowego
• W celu stabilizacji stawu nadgarstkowego, dłoni
i palców.

Rozmiar

Pomiar

Kod rozmiaru

S

16,5 – 17,5cm

71 4 111 176

M

17,5 – 19cm

71 6 111 176

L

19cm <

71 8 111 176

POMIAR
Długość dłoni od stawu nadgarstkowego do końca
najdłuższego palca.
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REF-73

ORTEZA NA RĘKĘ
i PRZEDRAMIĘ z ujęciem kciuka
(szyna kierunkowa)
ZASTOSOWANIE

REF-74

• Schorzenia neurologiczne centralnego lub obwodowego
układu nerwowego, w tym:
◦◦Opadanie porażenne ręki
◦◦Przykurcze w stawach nadgarstkowym, śródręcznopaliczkowych i paliczkowych
• Ostre lub przewlekłe zespoły bólowe kości nadgarstka
• Zapalenia lub uszkodzenia aparatu więzadłowego
• Pęknięcia lub złamania w obrębie stawów nadgarstka,
• Zmiany zwyrodnieniowe,
• W leczeniu zachowawczym oraz po zabiegach operacyjnych
• Po zdjęciu opatrunku gipsowego
• W celu stabilizacji stawu nadgarstkowego, dłoni, palców
i kciuka.

Rozmiar

Pomiar

Kod rozmiaru
- lewa

Kod rozmiaru
- prawa

S

16,5 – 17,5cm

74 4 111 178

73 4 111 178

M

17,5 – 19cm

74 6 111 178

73 6 111 178

L

19cm <

74 8 111 178

73 8 111 178

POMIAR
Długość dłoni od stawu nadgarstkowego do końca najdłuższego palca.
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REF-77

ORTEZA STAWU
ŁOKCIOWEGO z ujęciem ręki
(z regulacją kątową)
ZASTOSOWANIE

• Schorzenia neurologiczne centralnego lub
obwodowego układu nerwowego
• Złamania i pęknięcia śród-stawowe stawu łokciowego
• Stany zapalne ostre lub przewlekłe stawów łokciowego
i /lub nadgarstkowego
• Ostre lub przewlekłe stany zapalne kości przedramienia
i/lub ramienia
• W leczeniu zachowawczym oraz po zabiegach
operacyjnych
• Po zdjęciu opatrunku gipsowego
• W celu stabilizacji ramienia, stawu łokciowego,
przedramienia i stawu nadgarstkowego przy
jednoczesnym ograniczeniu supinacji i pronacji
przedramienia.

Rozmiar

Pomiar

Kod rozmiaru

S

26 – 30cm

77 4 111 177

M

30 – 34cm

77 6 111 177

L

34cm <

77 8 111 177

POMIAR
Długość od łokcia do wysokości stawów
śródręczno-paliczkowych.
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REF-60

ORTEZA NA
ZŁAMANE ŻEBRA
• Unieruchomienie i precyzyjna, miejscowa izolacja
żeber w następstwie: złamań, pęknięć, stłuczeń.

Zastosowanie ortezy wpływa na:

• Natychmiastowe obniżenie dolegliwości
bólowych,
• Izolację uszkodzenia żeber w bardzo precyzyjny
sposób,
• Przyspieszenie powrotu do pełnych funkcji
oddechowych,
• Obniżenie ryzyka komplikacji,
• Skrócenie procesu leczenia i rehabilitacji.
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Rozmiar

Wymiar

Kod rozmiaru

S

17 x 12 cm

60 4 126 104

M

17 x 17 cm

60 8 126 104

WYNIKI BADAŃ
24h
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72h

(p<0.05)

Zaraz po założeniu ortezy zauważono znaczną
redukcję odczucia bólu.

-3,5

800
600

Zmiany (ML) w funkcjach czynności życiowych
(FVC) po przyjęciu do hospitalizacji i założeniu ortezy. Wyraźna różnica jest widoczna na
wszystkich pomiarach (p< 0.01)
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0
-200
1-2h

24h

48h

72h

Okres hospitalizacji uwzględniony w dwóch badaniach dotyczy grupy 72 pacjentów, u których
zdiagnozowano od 2-7 złamanych żeber.

Próba losowa

Legenda:

Próba
retrospekcyjna

Chrisofix

Metaanaliza

Inne
ORTEZY CHRISOFIX
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DLACZEGO CHRISOFIX?
Produkty Chrisofix łączą korzyści ortez z stabilizacją
opatrunków unieruchamiających, lecz...
...w przeciwieństwie do tradycyjnych ortez
produkty Chrisofix:

• Zapewniają lepsze unieruchomienie stawu
• Mogą być dopasowane do indywidualnych potrzeb
w ciągu minuty

• Mogą być dopasowane bezpośrednio na pacjencie
• Maksymalizują efekt terapeutyczny stosowania ortotyki
• Zapewnia wysoki komfort użytkowania.
...w przeciwieństwie do opatrunków unieruchamiających
produkty Chrisofix:

• Obniżają koszty leczenia
• Mogą być założone w minutę, oszczędzając czas personelu
medycznego

• Pozwalają na lepszą dbałość o higienę skóry
• Są lekkie i wygodne
• Mogą być wielokrotnie stosowane przez jednego pacjenta.

Dystrybutor:

Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12,
43-316 Bielsko-Biała, Poland
tel. +48 33 499 50 00,
fax +48 33 499 50 11
www.timago.com, info@timago.com

Powyższe dane mają charakter wyłącznie informacyjny

