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QMED COMFORT - Kiváló minőségű me-
móriahabos fedőmatracok, alvó- és ké-
nyelmi párnák az egészséges és pihentető 
alváshoz.

A QMED ACTIVE mozgásterápiás esz-
közöket foglal magában:  akupresszú-
rás termékeket, különböző tornákhoz és 
edzésekhez nélkülözhetetlen labdákat és 
korongokat, valamint kézerősítő termé-
keket.

A QMED CARE a hallux valgus (bütyök) 
kezelésére szolgáló termékek almárkája, 
de megtalálhatóak köztük az otthoni ápo-
lás kiegészítő termékei is.

A QMED TAPELINE termékei a szorító típu-
sú ortéziseket kombinálják a célzottan fel-
helyezett erős és elasztikus kompressziós 
tape-pel (kompressziós szalag). 

A Meyra a megbízható német minőség 
névjegye a gyógyászati segédeszközök 
piacán. 

A Maxi Armor könnyű és jól szellőző járó-
talp gipszre.

A Tuli’s sarokcsészék és talpbetétek a 
járás könnyedségét adják vissza a külön-
böző anatómiai okokból sarokfájdalomtól 
szenvedőknek. 

Az egyedi kialakítású ProStretch nyújtó és 
erősítő eszközökkel az alsóvégtagi izmokat 
és ínszalagokat hatékonyan és egyszerűen 
lehet nyújtani és erősíteni.



QMED MEMÓRIAhAboS TERMÉKCSALÁD

QMED MEMÓRIAhAboS FEDŐMATRACoK

A QMED memóriahabos termékcsalád minden tagja az egyedi for-
maöntött gyártási technológiának köszönhetően kiváló minőségű ter-
mék, könnyen levehető és mosható huzattal, praktikus és esztétikus 
kereskedelmi csomagolásban. A hőre lágyuló, nyomásra érzékeny 
viszkoelasztikus poliuretán alapanyag lehetővé teszi, hogy a fekvőfelü-
let alakja teljesen hozzáigazodjon az adott testtáj formájához. 
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QMED fedőmatrac segítségével egészséges és pihentető alvófelületté 
alakíthat bármilyen kemény és egyenletes fekvőfelületet (pl. kókuszmat-
rac, rugós matrac, kihúzható kanapé). Ilyen felületeken alvási pozíciótól 
függetlenül testünk bizonyos – a testközépvonaltól leginkább kiálló – ré-
szein nyomási pontok keletkeznek, melyek az okozott diszkomfort érzés 
miatt az átlagosnál több alvás közbeni pozícióváltást, forgolódást ered-
ményeznek, a gerinc érintett szakaszain az ideális testhelyzetet módosít-
ják, túlzott izomfeszülést idéznek elő. Ez jelentősen rontja az alvás minő-
ségét és amennyiben tartósan fennáll, túlterhelt és fájdalmas területeket 
eredményez a gerinc egyes szakaszain. 
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Vastagság: 90x200 
cm

140x200 
cm

160x200 
cm

180x200 
cm

4 cm • • • •

6 cm • •

Az ideális fedőmatrac vastagság kiválasztásánál elsődlegesen a testal-
katot (testmagasság/testsúly) kell figyelembe venni.

Átlagos vagy vékony testalkat 4 cm
Erős testalkat  6 cm 

Sűrűség: 55 kg/m3

Méretek:



QMED Standard párna

QMED Standard Plus párna

QMED bamboo párna

QMED MEMÓRIAhAboS ALVÓPÁRNÁK

Anatómiai kiképzésű memóriahabos párna, melynek alapanyaga bam-
busz szénport tartalmaz. A bambusz szénpor antibakteriális, nedves-
ség- és szagelnyelő hatása kellemesebbé teszi az 
alvást, elnyeli az alvás során felsza-
baduló verejtéket. 
Méret: 52*32*11,5/9,5 cm
Sűrűség: 55 kg/m3

Memóriahabból készült anatómiai párna, elsősorban hanyatt fekvőknek. 
Helyes méretválasztás esetén a nyakat a párna magasabb oldala tá-
masztja alá, biztosítva a nyaki gerincszakasz 
egyenes helyzetét, ezáltal a nyakizmok teher-
mentesítését. 
Méret: 52*32*10/12 cm
Sűrűség: 55 kg/m3

Memóriahabból készült anatómiai párna hanyatt- és oldalt fekvőknek. A 
magasabb nyaki oldal íves kialakítása lehetővé teszi, hogy a fej oldalra 
fordulás esetén is a megfelelő helyre kerüljön 
(a párna alacsonyabb, vízszintes felülete).
Méret: 52*32*7/12 cm
Sűrűség: 55 kg/m3

QMED horkolásgátló párna

QMED Horkolásgátló párna a fejet és a nyakat (gégefőt) olyan pozícióban 
tartja alvás közben, amely elősegíti a szabad levegőáramlást. Csökkenti 
a horkolást, javítja az alvás minőségét és hatékonyan 
támasztja meg a fejet, nyakat, vállakat és a hát fel-
ső részét. A párna kétoldalú masszázs felülete 
javítja a párna szellőzését.
Méret: 57*36*11,5/8 cm
Sűrűség: 55 kg/m3
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QMED Vario párna

A lekerekített oldala megfelelő alátámasztást nyújt a nyak és a fej számá-
ra hanyatt fekvés során, míg a nagyobb vízszintes felülettel rendelkező 
fele oldalt fekvés esetén biztosít tökéletes 
támasztást és a kar számára elegendő 
helyet a kényelmes és pihentető alvás-
hoz.
Méret: 60*40*13 cm
Sűrűség: 55 kg/m3

QMED Slim párna
Elsősorban hason alvók, vagy a rendkívül alacsony profilú párnákat ked-
velők számára kiváló választás. Vállainkat a párnacsúcsokra illesztve a 
mellkas alá helyezett párna fenntartja a háti gerincsza-
kasz anatómiai görbületét hason fekvés 
során is. Ezáltal segíti a hát- és de-
réktáji izmok ellazulását, támogatja a 
pihentető alvást. 
Méret: 54*48*11/6 cm
Sűrűség: 55 kg/m3

QMED Comfort párna

Hagyományos alakú memóriahabos párna. A hőre lágyuló, nyomásra 
érzékeny anyag lehetővé teszi, hogy mind hanyatt-, mind oldalt fekvés 
esetében tökéletes alátámasztást kapjon a gerinc 
nyaki szakasza.
Méret: 60*40*13 cm
Sűrűség: 55 kg/m3
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QMED Kid párna
Anatómiai kiképzésű memóriahabos párna 4 évnél 
idősebb gyermekek részére hanyatt  vagy oldalt  
fekvő testhelyzethez.
Méret: 40*25*8/6 cm
Sűrűség: 55 kg/m3



QMED Comfort Gél párna

Hűvös időben a párna meleg érzetet keltő memóriahab felülete biztosítja 
a maximális kényelmet, míg a nyári melegben a hűvös érintésű gél bo-
rítás segíti a nyugodt éjszakai alvást. Hanyatt- és 
oldalt fekvőknek ideális választás. 
Méret: 60*40*13 cm
Sűrűség: 50 kg/m3

QMED Levander párna

A párna hőre lágyuló és nyomásra érzékeny memóriahab anyaga a test 
hőjének hatására felveszi a fej és a nyak természetes vonalát. A levendula 
illata feszültségoldó, nyugtató hatású, így a gyógynö-
vény aromáját tartalmazó alvópárna enyhíti a fej-
fájást, megkönnyíti az elalvást és biztosítja 
a kényelmes, pihentető alvást. 
Méret: 70*40*13 cm
Sűrűség: 55 kg /m3
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QMED Cloud és QMED Cloud+ párna

A QMED Cloud hagyományos alakú párna hanyatt- és oldalt fekvők szá-
mára. Töltete finom és apró memóriapehely, így a tollpárnákhoz hasonló 
könnyű és lágy érzetet ad. A párna belső huzata hűsítő zselével átita-
tott memóriahabból készült. A hagyományos tollpárnákhoz hasonlóan a 
használatot követően érdemes felrázni, hogy a pelyhek átszellőzzenek és 
a párna visszanyerje eredeti alakját. A memóriahab töltet eloszlása ala-
kítható, a huzaton belül bármilyen kívánt formában 
elrendezhető.
Sűrűség: 40 kg/m3

QMED Cloud párna
Méret: 60*40*13cm
 
QMED Cloud+ párna
Méret: 70*50*13cm

QMED baby fejformáló párna

A párna ergonómikus kialakítása és a hőre lágyuló, nyomásra érzékeny  
memóriahab anyaga hozzájárul az alvás közbeni 
optimális fejtartáshoz, egyúttal kényelmes 
alvási pozíciót biztosít. A felfekvési 
pont alatti  nyomás csökkentésével 
elősegíti a koponyacsont szabályos 
növekedését és a  fej természetes 
formájának kialakulását.  Megelőzi 
ill. csökkenti a lapos- és rövidfejűség 
későbbi kialakulásának  lehetőségét. 
A párna használatát a 6 hónapnál fiatalabb 
gyermekek számára javasoljuk a megfelelő hatékonyság elérése 
érdekében.
Átmérő: 25 cm, Sűrűség: 35 kg/m3



QMED KÉNyELMI
TERMÉKEK

QMED Anatómiai ülőpárna

QMED Ékpárna

QMED Nyakpárna

QMED Deréktámasz

Az anatómiai kialakítás és a két különböző sűrűségű memóriahabból 
összeállított konstrukció maximális stabilitást és kényelmet biztosít, 
segít csökkenteni a hosszantartó ülés okozta deréktáji és farokcsonti 
nyomást. A nagyobb sűrűségű memóriahab keret egy puhább ülőfelü-
letet foglal magában. Ideális választás az ülőmunkát végzők számára. 
Kerekesszék kényelmének fokozására, illet-
ve ülésmagasítóként is használható. 
Méret: 46*41*7,5 cm
Sűrűség: 
Külső réteg: 110 kg/m3;
Belső réteg: 80 kg/m3

Aktív ülés során – amikor a gerincet nem a szék háttámlája stabilizálja – 
vízszintes ülőfelületen a medencecsont idővel hátra billen, ami a porcko-
rongok elülső részére túlzott nyomást gyakorol. Az ékpárna a medencét 
enyhén előre billenti, kiegyensúlyozva a porckorongokat érő terhelést, 
megőrizve a hát- és hasizmok közöt-
ti izomegyensúlyt, megelőzve az így 
kialakuló tartásproblémákat. 
Méret: 35*35*9/1 cm 
Párna anyaga: heterogén habszivacs

A memóriahabból készült párna tökéletesen idomul a nyak formájához 
és méretéhez. Ideális ülő helyzetben való pihenéshez, TV nézéshez vagy 
hosszabb utazáshoz. A nyaki gerincszakasz kényelmes megtámasztá-
sával lehetővé teszi a nyakizmok ellazulását, biztosítja a nyugodt pihe-
nést. Segítségével elkerülhető a fej oldalra billenése 
okozta izomfeszülés és fájdalom, illetve az al-
vásból való hirtelen felriadás. 
Méret: 30*29*9 cm
Sűrűség: 55 kg/m3

A munkahelyen, az autóban és otthon is használható deréktámasz 
formája és a memóriahab anyag biztosítja a lumbális gerincszakasz 
kiegyensúlyozott ortopédiai megtámasztását. Segít a korábbi derékpa-
naszok, sérülések vagy a túlterheléséből adódó fájdal-
mak csökkentésében és megelőzésében. Javítja a 
testhelyzetet és az órákon át elhúzódó ülés okoz-
ta negatív hatásokat.
Méret: 34*33*12 cm 
Sűrűség: 55 kg/m3
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QMED Térd- és lábtámasztó párna

QMED Félhenger párna

QMED hengerpárna

A QMED Térd-és lábtámasztó párna hőre lágyuló és nyomásra érzékeny 
memóriahab anyaga mindenki számára ideális nyomáscsökkentést biz-
tosít. Speciális kiképzésű formája összecsukott állapotban oldalt fekve 
térdtámaszként használva biztosítja a medence- és combcsont ideális 
helyzetét, ezáltal tehermentesítve az izomzatot a medence és a gerinc 
deréktáji szakaszán. Kinyitott állapotban 
alsó lábszár támaszként a láb izmait teher-
mentesíti.
Mérete összecsukott állapotban: 
25*20*17 cm;
kinyitott állapotban: 
50*20*8,5 cm
Sűrűség: 35 kg/m3

A QMED Félhenger párna ergonómiai tervezése és memóriahab anyaga 
révén számos területen alkalmazható eszköz. Használható 
a fej, nyak, váll, láb, boka és a hát alátámasztására, 
valamint ideális a gerinc megfelelő megtá-
masztására, akár alvó pozícióban is. 
Ülőhelyzetben deréktámasznak is 
kiváló.
Méret: 42*18*10 cm
Sűrűség: 35 kg/m3

Ideális TV nézés, utazás vagy alvás közben. Használható nyak, láb, 
derék vagy térd alá támasznak a kényelmes pihenés elősegítésére. A 
huzatra erősített rugalmas heveder segít-
ségével az ülés fej- vagy háttámlájához 
rögzíthető.
Méret: 12*26,5 cm
Sűrűség: 55 kg/m3

QMED Flex párna

A QMED Flex párna egy többfunkciós memóriahab párna, mely a belse-
jében található hajlékony és formatartó csuklópánt segítségével tartósan 
felveszi a kívánt formát. Használható a fej, a hát, a láb megtámasztására. 
A memóriahab hőre lágyuló és nyomásra érzékeny anyag, hatékonyan 
tehermentesíti a gerinc különböző szakaszait (nyak, hát, ágyék-kereszt-
csont), ezáltal enyhítheti a fejfájást, hátfájást, derékfájást. Bármilyen 
testhelyzetben használható. Kényelmesebbé teszi a pihenést otthon, 
munkahelyen vagy utazás közben.
Méret: 10*63,5 cm
Sűrűség: 35 kg/m3



QMED MoZGÁSTERÁPIA
A QMED Aktív mozgásterápiás termékcsalád felfújható termékei min-
den ízület és az ízületet támogató mélyizomrendszer erősítésére illetve 
nyújtására megoldást kínálnak. Az akupresszúrás termékek az idegvég- 
ződések stimulálásával és a vérkeringés fokozásával járulnak hozzá 
az egészség megőrzéshez. A QMED márka kiváló minőségű termé-
kei a terápiás rendelők kiemelt igénybevételére és otthoni használatra  
egyaránt ideálisak.

Kéz- és ujjerősítő terápiás gyurma rehabilitációs célokra, valamint az 
ujjak mozgástartományának, a kézfej izomerejének fejlesztésére mű-
tétek, kézsérülések után, illetve egyes reumatikus panaszok esetén, 
szakember által egyénre szabott intenzitású és ismételt számú gya-
korlatokhoz. A préselő mozgás javítja 
a kéz vérkeringését, erősíti a kéz 
kisizmait, egyidejűleg javítja a kis-
ízületek mobilitását csökkentve a 
gyulladást és a stresszt. 
A fémdoboz átmérője: 8 cm
Súly: 85 gr
Anyagösszetétel: 100 % szilikon
Gyenge: Sárga; 
Közepes: Piros; 
Erős: Kék

QMED Kézerősítő gyurma - Theraputty

Marok, ujj- és kézerősítésre alkalmas gél labda, mely összenyomás 
után újra felveszi eredeti alakját. Javítja az ujjak finommoz-
gásait, koordinációját, élénkíti a helyi vérkeringést, segíti 
a kéz kisizmainak erősítését, fejleszti a markoló erőt. 
Használata egyedülálló lehetőségeket biztosít a kéz-
sérültek rehabilitációjában, illetve egyéb, manipu-
lációt fejlesztő foglalkozásokban.
Átmérő: 5 cm
Extra lágy: rózsaszín; 
Lágy: kék; 
Kemény: narancssárga

QMED Kézerősítő gél labda

Könnyen használható, pumpával szabályozható keménységű fitnesz és 
rehabilitációs eszköz masszázshoz, reflexpontok sti-
mulálására, kéz– és lábtornához, izomerő csökkené-
se elleni gyakorlatokhoz. Tüskéivel kellemes vérbő-
séget okoz a kezelt testfelületen, így javítja 
a vérkeringést, lazítja a feszes izmokat. 
Összetétel: PVC
7 cm — Zöld;
8 cm —  Sárga; 
9 cm — Piros

QMED Tüskés masszázslabda
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QMED Tüskés masszázshenger

A QMED Tüskés masszázshenger egy egyszerűen használható fitnesz és 
rehabilitációs eszköz, mely ideális teljes testmasszázs és reflex-
pontok stimulálásának végzésére. A henger ergonómikus 
alakjával, valamint tüskéivel kellemes vérbőséget okoz 
a kezelt testfelületen. A reflexzónák stimulálásá-
val jótékony hatással van a belső szervek 
működésére, továbbá segítséget nyújt 
a stressz által kiváltott izomfeszülések 
csökkentésében. 
Méret: 17 * 7 cm
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Az ülőpárna használata aktiválja és erősíti a 
gerinc helyes testtartásért felelős izmait, 
így csökkentve a tartós ülés okozta 
derék- és hátpanaszokat. Lábmasz-
százshoz is ideális eszköz, serkenti a 
vérkeringést, csökkenti a stresszt és 
a tompultság érzését.
Tartozék: pumpa
Teherbírása: 200 kg
Átmérő: 33 cm

QMED Dinamikus ülőpárna

A QMED Egyensúlyozó korong – a QMED Dinamikus ülőpárnához hason-
lóan – egy sima és egy tüskés felülettel rendelkezik. Matt felületű anyaga 
kevésbé lágy, erősebb a formatartása, ami ideális 
a teljes testsúlyos egyensúlyozó gyakorlatok 
kivitelezéséhez. A rajta végzett gyakorla-
tok intenzíven erősítik a mélyizmokat, 
fejlesztik az egyensúlyt, a stabilitást 
és a koordinációt. Tüskés felülete 
használható lábmasszázsra és a 
vérkeringés serkentésére.
Tartozék: pumpa
Teherbírása: 200 kg
Átmérő: 33 cm

QMED Egyensúlyozó korong

QMED Standard SMR szivacshenger

A QMED Standard SMR szivacshen-
ger segítséget nyújt az izompó-
lyában létrejött fájdalmas trigger 
pontok ellazításában, hozzájárul 
az ízületek mozgástartományának 
növeléséhez, segít megelőzni a 
sportsérüléseket, helyreállítani az 
esetlegesen felborult izomegyensúlyt, 
támogatja a sérülések utáni regenerációt. 
Méret: 45 * 15 cm 

QMED Terápiás SMR henger (narancssárga/fekete)

QMED Terápiás SMR henger speciális 3 dimenziós 
felülete a mélyebb szöveteket is eléri. Rendsze-
res otthoni és/vagy edzőtermi használata 
elsősorban sportolók számára ajánlott 
intenzív testmozgást követően. 
Méret: 33 * 14 cm 

QMED Duoball masszázslabda

QMED Duoball masszázslabda az izmok mobilitásának és rugalmas-
ságának javítását szolgáló eszköz. Speciális alakja lehetővé 
teszi a nehezen hozzáférhető, valamint a párhuzamos 
lefutású izomcsoportok pontos és mélyreható 
masszírozását a nyakcsigolyák, a mellkas és a 
hát területén, de váll-, kar- és lábmasszázsra is 
tökéletes választás. Ideális bármilyen sportedzést 
követően, illetve az ülő- és állómunkát végzők szá-
mára izomnyújtásra és -lazításra.
Méret: 16 * 8 cm



A hagyományos fizioballok minden előnyével és tulajdonságával ren-
delkező termék előnye a hasonló termékekhez ké-
pest, hogy sérülés esetén nem reped ki, hanem 
nagyon lassan leereszt. 
Teherbírása: 150 kg  
Tartozék: pumpa

Átmérő / ajánlott testmagasság: 
55 cm (piros) / 155-169 cm
65 cm (zöld) / 170-184 cm
75 cm (kék) / 185-200 cm
85 cm (szürke) / 200 cm felett

Kis helyigényű eszköz, amely kiváló társunk lehet erősítő, zsírégető, 
stretching és pilates edzésekhez, valamint kar- és 
mellizom, belső comb- és farizom erősítéshez, de 
medence- és gátizom gyakorlatokhoz is. Sérülés 
esetén lassan ereszt le. 
Teherbírása: 100 kg  
Tartozék: fúvócső+2 szelepzáró tüske

A QMED Peanut ball kiválóan alkalmas a gerinc háti és deréktáji sza-
kaszának tornáztatására, testtartás, törzs-, hát-, far-, alhasi és comb-
izom erősítő gyakorlatok végzésére. A 
klasszikus, több irányban is elmozduló 
fitneszlabdákkal ellentétben csak 
egyirányú mozgásra képes, formájá-
ból adódóan csak előre-hátra gurul, 
ezáltal az eszköz nagyobb stabilitást 
és biztonságot nyújt. Durranásmen-
tes, sérülés esetén fokozatosan le-
ereszt. Tartozék: pumpa
Teherbírása: 150 kg

QMED Peanut ball 50x100 cm

QMED Softball 25-30 cm

QMED Fizioball
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QMED Gumiszalag hurok szett (5db, 50x5cm) 

A QMED Gumiszalag hurok szett 5 különböző színű és ellenállású 
szalagból áll, amelyek tökéletesen alkalmasak a teljes
testet átmozgató funkcionális edzések eszközeként 
és a különböző progresszív ellenállási szintet 
nyújtó gyakorlatokhoz.
A szalaggal végzett gyakorlatok 
hozzájárulnak az izomzat erő-
sítéséhez úgy, hogy közben az 
ízületeket védik a negatív beha-
tásoktól. Nagy előnye a klasszikus 
súlyzókkal szemben, hogy nincs a 
gyakorlatoknál holtpont, a gumiszalag 
folyamatos terhelést biztosít az izmoknak.

A félkemény, tartós anyagból készült tüskés felületű, felfújható félgömb, 
erőteljes izommunkát eredményez, így kiváló láb-
torna és egyben talpmasszírozó eszköz. Ajánljuk 
lábdeformitások (lúdtalp, bütyök, stb.) megelőzé-
sére és korrekciós tornájához, illetve egyensúlyér-
zék és mozgáskoordináció fejlesztéséhez. 
Teherbírása: 100 kg
Átmérő: 16 cm

QMED Egyensúlyozó süni (2 db/doboz)



A QMED Akupresszúrás szőnyegen való járás, illetve állás stimulálja a 
talpon található idegvégződéseket, így segíti a szervezet méregteleníté-
sét, ezáltal erősítheti az immunrendszert és fiatalosítja az elmét. Az aku-
presszúrás szőnyeg kiváló lábgya-
korlatok végzésére, egyenetlen 
talajon való járásra, így gyermekek 
lúdtalp megelőző lábtornájához is 
megfelelő választás.

Méret: 173*35 cm

A QMED Akupresszúrás matrac 210 darab, egyenként 42 nyomási pont- 
tal rendelkező virág alakú műanyag lemezke segítségével stimulálja az 
akupresszúrás pontokat, így javítja a test szerveinek működését és ser-
kenti a természetes, fájdalom csillapító hatású endorfin termelését. A 
matrac segít a mély relaxációban, növeli a test oxigénfelvételét, javítja 
az emésztést és az alvást. Reumás panaszok, nyak- és hátizom feszülés 
esetén is ajánlott. 

Méret: 74*41 cm

QMED Akupresszúrás matrac

A QMED Akupresszúrás nyakpárna természetes módon csillapíthatja a 
stresszt, a fájdalmat, vagy a rossz közérzetet fej-, vagy nyakfájás esetén, 
illetve oldja a vállöv és a gerinc nyaki szakaszán jelent-
kező izomfeszültséget. Huzata 100 % organikus 
pamutból készült, míg tüskéi mérgező anya-
goktól mentes ABS műanyagból.

Méret: 30*23*9,5 cm

QMED Akupresszúrás nyakpárna

A QMED Akupresszúrás matrac és párna 100 % organikus pamutból és 
mérgező anyagoktól mentes ABS műanyagból készült praktikus és esz-
tétikus egészségmegőrző eszköz. A párna a gerinc anatómiai görbüle-
teinek megfelelően a nyaki és a deréktáji szakaszon alkalmazható. A két 
különálló termék egy praktikus hordtáskában kapható.

Méretek:

matrac 64*42,5*2,5 cm, 

párna 15*39*10 cm

QMED Akupresszúrás matrac és párna

QMED Akupresszúrás szőnyeg
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A nagylábujj és a lábközép számára kialakított 
cső alakú, rugalmas anyagból készült termék.  
A nagylábujj belső oldalán lévő szilikon bélés 
jelentősen csökkenti a hallux valgus okozta 
fájdalmat, enyhíti a szűk lábbeli okozta felszí-
ni dörzsölődést, elősegíti az irritált bőrfelszín 
gyógyulását.
Oldaliság és méret: univerzális

QMED GoNDoSKoDÁS
Lábunk a teljes vázrendszerünk alapja, így az 
anatómiai struktúra megőrzése és helyreállí-
tása a legtöbb mozgásszervi betegség terá-
piájának a része. A QMED Care termékcsalád 
széleskörű megoldást kínál a láb boltoza-
tainak és a lábujjak megfelelő helyzetének 
biztosítására.  Az otthon ápolási termékek 
könnyen alkalmazható, praktikus megoldást 
kínálnak minden tartósan fekvő vagy mozgá-
sában akadályozott beteg részére.

QMED harántemelő párna
A Qmed Harántemelő párna a lábujjak mögötti 
talppárnáknál található harántboltozat anatómi-
ai pozíciójának biztosítására szolgál. Az emelés 
hatására kiegyenesednek a lábujjak, így a lábuj-
jakat ért dörzsölés és helytelen terhelés megszű-
nésével megelőzi, illetve lassítja a kalapácsujj és 
bütyök kialakulását. 
Átmérő: Kicsi (18 cm) / Nagy (20 cm)

QMED hallufit nagylábujj lazító
Rugalmas ízület lazító eszköz hallux valgus ke-
zelésére, melynek segítségével meglazíthatja 
a nagylábujj körüli kötött izomzatot, nyújthatja 
a megrövidült ínszalagokat. A Qmed HalluFit 
elősegíti a nagylábujj anatómiai helyzetének 
visszaállítását, jelentősen növeli a hallux valgus 
korrekciójára tartósan viselt eszközök hatékony-
ságát (pl. HalluStop hallux valgus kezelő, Hallux 
Valgus éjszakai sín).
Méret: univerzális

QMED hallux Valgus éjszakai sín
A lábujjak alapos átmozgatását, az izmok lazí-
tását követően az anatómiai szerkezetű éjszakai 
sín az öregujj alapízületének hatékony korrekci-
ójára használható. A tépőzáras rögzítő pántok 
segítségével a pontos illeszkedés mellett a sín 
dőlésszöge is szabályozható.
Oldaliság: jobb / bal
Méret: univerzális

QMED hallustop hallux Valgus kezelő
Nappal és éjszaka is viselhető korrekciós esz-
köz, mely segíti a harántboltozat anatómiai 
helyzetének visszaállítását, ami tehermentesíti a 
talppárnákat. Az állítható pozíciójú kis hevederek 
segítségével a nagylábujjat a kívánt pozícióban 
rögzítheti.
Oldaliság: jobb / bal
Méret: univerzális

QMED hallux Valgus védő
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Maxi Armor Járótalp gipszre

A Maxi Armor járótalp gipszre környezetbarát EVA habszivacsból ké-
szült, melynek kiemelkedő rugalmassága által és a tépőzárak segítsé-
gével állítható a járótalp belső magassága és a hossza. A járótalp jól 
szellőzik, megelőzve a láb izzadását. A külső talpon található gyémánt 
formájú mintázat a járás közbeni jobb tapadást segíti elő.

Főbb tulajdonságok:
•	Gördülő	talp
•	Innovatív	kialakítás	lábujjvédelemmel
•	Környezetbarát	EVA	habszivacs
•	A	gipszhez	optimalizált	formatervezés
•	Gyors	tépőzár	állítási	lehetőség
•	Mosható	és	gyorsan	száradó	anyag
Anyagösszetétel: 100 % EVA habszivacs
Méret: S, M, L, XL

A tapadókorongok alatt képződő vákuum segítségével egyszerűen és 
gyorsan, szerszám nélkül felszerelhető tökéletesen sima és s z e n y -
nyeződésmentes üveg- vagy csempefelületekre, amit 
nem károsít. A fali kapaszkodó könnyen eltávolítható 
a kioldó fülek segítségével. Ajánlott a fürdőszo-
bai és folyosói közlekedés biztonságának 
javítására, ha az alsó végtag motoros 
funkciói károsodtak vagy korlátozottak, 
egyensúlyzavar esetén illetve idős korban.
Méret: 29*9,5*8 cm

Az otthonápolás fontos eszköze az ágykapaszkodó létra, amely a 
tartósan ágyban fekvő beteg vagy idős ember ön-
álló felülését segíti. A felülést segítő létra 4 fokos, 
az erős műanyagból készült fokok szélessége 19 cm. 
A 3 m hosszú ágykapaszkodó létra végét hozzá kell 
kötni az ágy lábához, esetleg a plafonra lehet erősíteni. 
A létrafokok végén található zárókupakok a sötétben fluo-
reszkálnak, így a beteg a sötétben is könnyen megtalálja az 
eszközt.
Méret: 300*19 cm

Bőrbarát külső szövettel borított újrafelhasználható gél párna. Hideg 
terápiához a fagyasztóban kell hűteni, meleg terápiához a mikrohullá-
mú sütőben kell melegíteni. A hideg terápiát ajánljuk fog- és fejfájás 
csökkentésére, kisebb zúzódások, könnyű sérülések vagy izom rán-
dulások, bőrgyulladás, rovarcsípés, illetve enyhe vérzéses sérülések 
kezelésére. Hőterápiás kezeléssel csök-
kenthető a lumbágó, ülőidegzsába, reuma, 
krónikus sérülések okozta izomfájdalom, 
menstruációs görcs, valamint az ízületi me-
revség. Kiváló továbbá sport sérülések te-
rápiájára, a vérkeringés serkentésére, vagy 
stresszoldó relaxáció során. 
Méretek:  30*19 cm; 15*10 cm

QMED hideg-meleg terápiás gélpárna

QMED Ágykapaszkodó létra

QMED Mobil fali kapaszkodó
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QMED TAPELINE TERMÉKCSALÁD

QMED o-TAPE Sport térdszorító
+ kompressziós tape

Térdízület stabilizálása kereszt- és oldalszalag diszfunkció esetén
- laza térd oldalszalagok vagy korábbi szalag-
  sérülés okozta térd instabilitás esetén
- a térdízület túlterheléses szindrómái okozta
  térdfájdalom esetén
Méret: M, L, XL, XXL

Használat: Csukló sérülések utókezelésére, 
csuklógyulladásra, degene-ratív csukló rend-
ellenességek esetén, csuklóvédőként sérülés 
utáni újbóli sportoláshoz vagy szakmai tevé-
kenységhez.
- Tépőzárral rögzíthető
- Univerzális eszköz egy méretben

MEyRA MEDICAL Csuklórögzítő

TA
P

E
LI

N
E

M
E

y
R

A

A QMED TAPELINE termékei a szorító típusú ortéziseket kombinálják a 
célzottan felhelyezett erős és elasztikus kompressziós tape-pel (komp-
ressziós szalag). A kompressziós szalag támogatja illetve tehermen-
tesíti a sérült vagy laza ínszalagokat, javítja a vérkeringést, tónusban 
tartja az izomzatot.

QMED o-TAPE térdszorító
+ kompressziós tape

ultravékonyí, rugalmas, lélegző anyag rugalmas, lélegző anyag

A könnyen felhelyezhető és szabályozható 
csípőrögzítő ortézis bal és jobb oldalra egy-
aránt alkalmazható. A QMED Csípőrögzítő 
ortézis hatékony eszköz a csípőízület sérü-
lésének vagy rendellenességének kezelése 
ill. rehabilitációja során. Megtámasztja az 
instabil csípőízületet, valamint biztosítja a 
lágy szövetek kompresszióját.

Méretek: S,M,L,XL

QMED Csípőrögzítő ortézis

MEyRA MEDICAL Foot-rise peroneus stabilizáló

Használata: A peroneus izom beideg-
zésének károsodása okán felmerülő 
járáskárosodás megelőzése érdekében 
indokolt. Az ortézis használható cipővel 
(átlátszó műanyaglap segítségével) vagy 
mezítláb (a lábfejet körbeölelő tépőzáras 
elem segítségével).
Méret: Boka körméret (cm) – kb. 5cm-re a 
bokacsont fölött



QMED o-TAPE térdszorító
+ kompressziós tape

Sarokcsésze
normál
igénybevételre

Gél sarokcsésze
normál 
igénybevételre

Sarokcsésze 
fokozott
igénybevételre

Gél sarokcsésze
fokozott 
igénybevételre

TULI’S SARoKCSÉSZÉK

A TULI’S Sarokcsésze használata azonnal enyhíti a következő tüneteket:
- Talpi bőnye gyulladásából adódó fájdalmat 
   (Plantar Fasciitis); 
- Az Achilles-ín gyulladás okozta fájdalmat;
- Az alsó lábszár elülső felén (sípcsont környékén) 
  terhelés következtében kialakuló fájdalmat.

A TULI’S Gél szabadalmaztatott, hőre lágyuló pré-
mium minőségű rugalmas anyag, mely rendkívül 
tartós és higiénikus. Így akár műtéti heggel vagy 
mezítlábas viselet során is alkalmazható.

TULI’S PoLAR bEARS Gél sarokcsésze sarkantyúra

A lágy és kényelmes gél sarokcsésze körbeöleli a sarkat, miközben a 
nyomást áthelyezi és eloszlatja a sarok külső élein. A testhőmérséklet-
re enyhén lágyuló anyag felveszi a sarok 
formáját. 
•	Tehermentesítés	2x	lágyabb	betéttel.
•	A	kétféle	anyagminőség	kombinációja	
a sarokütődés erőhatásait a sarokcsont-
ról a környező szövetek felé helyezi át.
Méretek:  Közepes (80 kg alatt);
  Nagy (80 kg fölött)
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SARKON FORDUL A FÁJDALOM

TULI’S So SoFT Gél sarokcsésze fokozott igénybevételre

Alacsony profilú gél sarokcsésze, melynek finom borítása egész napos 
komfortos viseletet tesz lehetővé.
Ajánlott lábbeli: bármilyen cipőbe, akár zokni nélkül is 
Sarokemelés terhelt állapotban: 3-5 mm 
Rendszeres használata ajánlott:
•	akár	ortopédiai	(sarok,	Achilles-ín)	műtéteket	követően
•	sportolók	számára	
•	munkavégzés	során	fokozott	lábterhelésnek	kitett	felhasználók	számára	
•	nagy	túlsúllyal	élők	számára

Méretek: közepes (80 kg alatt), nagy (80 kg felett)



TULI’S So SoFT Ütéscsillapító talpbetét

Az egyedülálló TULI’S So Soft ütéscsillapító 
talpbetét egy puha bevonattal rendelkező teljes 
hosszúságú TuliGEL™ anyagból készült talp-
betét, mely egész napos védelmet nyújt a fájó 
és fáradt lábaknak. A TULI’S kétrétegű, cellás 
szerkezetű ütéscsillapító talpbetét elnyeli a já-
rás terhelési fázisa során keletkező erőket és 
visszaadja azokat a tehermentesítési fázisban. 
Működési elve hasonló, mint a talpon található 
egészséges szövetállományé.

Ajánlott lábbeli: bármilyen típusú cipőbe
Ideális viselet bárkinek, aki 
•	állómunkát végez 
•	előnyben részesíti a vékony talpú lábbeliket
•	szeretné csökkenteni a járás során fellépő 

erőhatások fájdalmas következményei

Méret: univerzális, mely könnyedén kedvenc 
lábbelije méretére szabható.

TULI’S Fájdalomcsökkentő talpbetét

A TULI’S Fájdalomcsökkentő talpbetét egy teljes hosszúságú talpbetét, 
amit kifejezetten a talpat érintő fájdalmas tünetek csökkentésére tervez-
tek. A boltozatemelés ideális a lúdtalp okozta fájdalom, a TULI’S sza-
badalmaztatott többrétegű cellás technológiája pedig a sarokfájdalom 
enyhítésére.  A sarokcsont és az előláb alatti speciális kialakítású párnák 
rugalmas alátámasztást biztosítanak, a 4°-os szögben kifelé döntött sa-

roktámasz elősegíti a helyes testtartást és járásképet. Ultra 
vékony kialakítása és könnyű súlya miatt szinte minden típusú 
lábbeliben kényelmes viselet. 
Rendszeres használata ajánlott:

 •	Plantar	fasciitis:	a	talpon	végighúzódó	izomköteg	gyulladá-
sa esetén

 •	sarokfájdalom	esetén	
 •	 amennyiben	 hosszanti	 lábboltozata	 alátámasztás	 igényel	

(lúdtalp, bokasüllyedés) 
 •	amennyiben	 lába	tartós	és	 intenzív	terhelésnek	van	kitéve	

pl. állómunkát végez, jelentős túlsúllyal él, sportol
Méretek:     S (36-38);       M (39-41);       L (42-44);     XL (45-47)
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TULI’S GAIToRS tehermentesítő 3/4-es talpbetét 

Az egyedülálló TULI’S Tehermentesítő 3/4-es talpbetét kiválóan elnye-
li a sarok talajjal való érintkezésekor keletkező ütődést. Karbonszálas 
anyaga stabil és rugalmas alátámasztást nyújt a lábboltozatnak. A  
3/4-es betéthossznak köszönhetően nem emeli meg az előlábat, így 
nem szűkíti le a lábbeli belső terét. Bármilyen típusú lábbeliben hord-
ható.

Rendszeres használata ajánlott: 

•	amennyiben	hosszanti	lábboltozata	alátámasztást	igényel	 
   (lúdtalp, bokasüllyedés) 
•	amennyiben	állómunkát	végez	
•	tartáshibából	eredő	hátfájdalom	
   esetén 
•	Plantar	fasciitis:	a	talpi	kötőszövetes	
   lemez gyulladása esetén 
•	sarok	fájdalom	esetén	
Méretek: 35-37; 38-40; 41-43; 44-47



PRoSTRETCh erősítő és nyújtó eszköz

•	Mindennapos	használatra	
•	Használata	rugalmas	talpú	cipőben	
javasolt 
•	Max.	teherbírás:	114	kg
Használatához javasolt cipőméret: 
34 – 46

PRoSTRETCh Plus erősítő és nyújtó eszköz

•	 Az	 állítható	 saroktámasz	 segítségével	 fokozható	 a	 nyújtás	mértéke	
illetve rögzíthető a láb méretének megfelelő ideális pozíció 
•	Levehető	 lábujj	emelő,	ami	 további	nyújtást	 tesz	 lehetővé	a	 lábujjak	
alátámasztásával 
•	Szélesebb	 lépőfelület,	 ami	 fokozza	
a stabilitást 
•	 A	 könnyített	 struktúrának	 köszön- 
hetően kisebb a termék súlya 
•	Max.	teherbírás	136	kg
Használatához javasolt cipőméret: 
 34 – 48
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Nyújtsd a maximumot
Testünk egymással szorosan együttműködő alkotórészek csodálatos 
hálózata. Amikor az izmok, ízületek és ínszalagok hálózatában töké-
letes az összhang, mozgásunk könnyed és fájdalommentes. Ha bár-
melyik alkotóelem meggyengül vagy sérül, a hálózat többi tagjának 
működése kényszerpályára kerül, hiszen saját feladataik mellett meg-
próbálják átvenni a kiesett funkciókat is. Tartós túlterhelés esetén fel-
borul az izomegyensúly, a túlzottan megrövidült, illetve megnyúlt izmok 
működése során könnyen megindul a több ízület fájdalmas tüneteiben 
végződő láncreakció.

A sérülések kezelésének legjobb módja annak megakadályozása, hogy 
a sérülés bekövetkezzen. Sok sérülés megelőzhető az alsó végtagon 
található izomzat és ínszalagok erejének, egyensúlyának és rugalmas-
ságának javításával. 
A PROSTRETCH és a PROSTRETCH Plus erősítő- és nyújtó eszközök

CoMbhAJLíTÓ 
IZoM

KÉTFEJű 
LÁbIKRA 

IZoM

AChILLES - íN

TALPI 
bŐNyE

rendkívül hatékonyak a vádli, a comb-
hajlító izom, az Achilles-ín, és a talpi 
kötőszövet nyújtása terén, illetve a 
boka és a lábujjak mozgástartományá-
nak növelésében. 

Az eszközökkel végzett gyakorlatok min 
degyike intenzíven erősíti a lábszár iz-
mait. A gyakorlat végzés - megszakítás 
nélkül - minél hosszabb ideig tart, an-
nál jobban fejleszti az állóképességet. 

Az izomerő és az állóképesség fejlesz-
tésével csökken az izomfáradtságból 
eredő sérülések kockázata.




