E motion
+

®

Kolekce aktivních soft bandáží z medi

medi. I feel better.

E+motion® –
OPTIMALIZOVÁNO
PRO POHYB.
E+motion je kolekce prémiových aktivních
soft bandáží z medi, ve kterých se spojuje
funkčnost s moderním sportovním
designem. Nyní s řadou inovativních
prvků – pro všechny, kdo očekávají
od zdravotnického prostředku více.
Bandáže E+motion jsou vhodné pro
každého, kdo tomu dává pravidelně
všechno – při sportu, v práci
i každodenním životě. Precizní podpora,
vysoká stabilita, perfektní padnutí –
v kombinaci s výjimečným vzhledem.

STOP DREAMING,
START DOING!

Perfektní podpora
při extrémní zátěži
Extra vysoká stabilita poskytovaná
bandážemi E+motion pomáhá zejména
během extrémních pohybů. Bandáže se
vyznačují extrémní flexibilitou
a elasticitou – pro perfektní a spolehlivé
padnutí bez sklouzávání.

Velmi
vysoká elasticita

Inovativní
aktivní vlákna

pro bezpečné a spolehlivé
padnutí i při extrémních
pohybech

pro perfektní prodyšnost
a odvod vlhkosti

Extra
vysoká stabilita

Funkční vlákna
merino vlny

Extra velké
komfortní zóny

pro obzvláště
pevnou podporu při
vysoké zátěži

pro zlepšenou
termoregulaci během
léta i zimy

pro větší volnost
pohybu a vysoký
komfort při nošení

Silikonové nopkování ve čtyřech oblastech horní
části bandáže pro pevné přilnutí bandáže k pokožce
při vysoké pohybové zátěži

Maximální úleva od tlaku na čéšku díky
široké silikonové pelotě

Genumedi®
E motion
+

®

Velká komfortní zóna
v oblasti zákolení pro větší
volnost pohybu

3D pelota z materiálu silicone
quartz pro masážní účinek
a redukci otoku – nyní ve třech
velikostech pro zlepšené
padnutí

Merino vlákno pro zlepšenou
termoregulaci během léta i zimy

K dispozici ve velikostech I–VI

Aktivní vlákna pro vylepšenou prodyšnost

Stabilizační dlaha a individuálně
nastavitelný pásek pro výraznou
úlevu od bolesti

Manumed active
E+motion®

Uvolnění zápěstního
výběžku loketní kosti díky
otvoru v pásku

Velká komfortní zóna
v oblasti palce pro větší
volnost pohybu

Merino vlákno pro zlepšenou
termoregulaci během léta
i zimy
Aktivní vlákna pro
vylepšenou prodyšnost

K dispozici ve velikostech I–IV

Široký a flexibilní horní lem pro
pevné přilnutí a pohodlné
padnutí bandáže

Velká komfortní zóna
v oblasti ohybu lokte pro
větší volnost pohybu

Epicomed

®

E motion
+

®

Odnímatelná páska pro
individuální nastavení
tlaku

3D pelota z materiálu silicone
quartz pro masážní účinek
a redukci otoku

Merino vlákno pro zlepšenou
termoregulaci během léta
i zimy

K dispozici ve velikostech II–VI

Aktivní vlákna pro
vylepšenou prodyšnost

Prodyšná 3D pelota Varioflex
z materiálu silicone quartz pro
masážní účinek a úlevu od bolesti
Merino vlákno pro
zlepšenou termoregulaci
během léta i zimy

Lumbamed plus
®

E+motion®

Ergonomické úchyty
pro snadné nasazování
bandáže

Aktivní vlákna pro
vylepšenou prodyšnost

Velká komfortní zóna
v oblasti boků pro větší
volnost pohybu

Unisex velikosti (I–V)

Levamed
E motion
+

®

3D pelota z materiálu silicone quartz
pro masážní účinek a redukci otoku
(tenký profil pro vysoký komfort při
nošení v obuvi)

Velká komfortní zóna
v oblasti horního nártu pro
větší volnost pohybu

Merino vlákno pro
zlepšenou termoregulaci
během léta i zimy

K dispozici ve velikostech I–V

Aktivní vlákna pro
vylepšenou prodyšnost

PROVĚŘENO ŠPIČKOVÝMI SPORTOVCI
OLYMPIJŠTÍ VÍTĚZOVÉ SE SPOLÉHAJÍ
NA medi

Official supplier of
the German National Ski Team

Od roku 2005 sponzoruje
společnost medi Německou
lyžařskou asociaci (DSV)
a každoročně poskytuje bandáže
více než 500 sportovcům a členům
realizačních týmů německých
lyžařských reprezentací.

CHYTRÉ KLIČKY,
PŘESNÉ TROJKOVÉ HODY,
RYCHLÉ REFLEXY

Bundesligový basketbalový tým medi
Bayreuth demonstruje všechny tyto herní
dovednosti na palubovce.
Produkty medi poskytují díky svým
funkčním vlastnostem optimální podporu.

Díky špičkovému vybavení z medi
získávají sportovci tu nejlepší
možnou podporu.

(zleva doprava): Eric Frenzel, Johannes Rydzek,
Björn Kircheisen (severská kombinace)

Andreas Seiferth
(pivot medi Bayreuth)

E+motion®
Přehled produktů
Genumedi®
E+motion®
Aktivní kolenní bandáž
se silikonovou pelotou
kolem čéšky

Lumbamed® plus
E+motion®
Stabilizační bederní pás
s integrovanou masážní
pelotou

oceánová modř / zelená
Model

číslo artiklu

Standard

K.100.90*

Extrawide

K.100.91*

oceánová modř / zelená
číslo artiklu K.210.90*

(d) cm

měření

f

15 cm
6“
5 cm
2“

d

měření
ženy

25–28

měření
muži

37–40

(f) cm
extrawide

velikost

–

*1

28–31

40–43

–

*2

31–34

43–46

46–49

*3

34–37

46–49

49–52

*4

37–40

49–52

52–55

*5

40–43

52–55

55–58

*6

boky
cm
76–86

Unisex

(f) cm

velikost
*1

86–98

*2

98–111

*3

111–125

*4

125–140

*5

pas
cm
66–76

velikost
*1

Epicomed®
E+motion®

oceánová modř / zelená

měření

číslo artiklu K.400.90*

Aktivní loketní bandáž
se silikonovými podpůrnými
pelotami a páskou
k nastavení tlaku

5 cm
2“

cm

velikost

20–23

*2

23–26

*3

26–29

*4

29–32

*5

32–35

*6

Manumed active
E+motion®

levá

pravá

cm

Aktivní bandáž zápěstí
se stabilizující dlahou

číslo artiklu
K.412.90*

číslo artiklu
K.413.90*

13–15

*1

15–17

*2

17–19

*3

19–21

*4

Levamed
E+motion®
Aktivní hlezenní bandáž
se silikonovými polštářky

oceánová modř / zelená

oceánová modř / zelená
číslo artiklu K.010.90*

měření

měření

zápěstí

cm

velikost

velikost

17–20

*1

20–22

*2

22–24

*3

76–88

*2

88–101

*3

24–26

*4

101–115

*4

26–28

*5

115–130

*5

Více informací:

Výrobce:
medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
mediD-95448
GmbH & Bayreuth
Co. KG
Medicusstraße
Germany 1
95448
Bayreuth
P +49
921 912-0
Germany
F +49 921 912-783
T +49export@medi.de
921 912-333
F +49www.medi.de/en
921 912-57
ortho@medi.de
www.medi.de

Distribuce (ČR, Slovensko):
MAXIS a.s., medi group company
Na Potůčkách 163
757 01 Valašské Meziříčí
T +420 571 633 510
info@medi-expert.cz
www.medi-expert.cz

Official supplier of
the German National Ski Team
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