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MÂNĂ ŞI PICIOR
Despre Companie

Produce Medicale

Compania Pani Teresa Medica S.A. este un producător de produse medicale textile şi
tricotate. Utilizarea celor mai moderne tehnologii şi a materiilor prime de cea mai bună
calitate compania Pani Teresa Medica S.A. şi-a dezvoltat poziţia de lider pe piaţa poloneză
şi este una dintre cele mai importante companii din Europa, distingându-se prin
producţia reală de la zero a produselor pe care le proiectează. Experienţa de peste 20 de
ani ne permite să furnizăm Pacienţilor o gamă largă de produse (peste 2500 de poziţii) de
calitate superioară, confirmată în plus de certificatele şi premiile obţinute.

Marca Pani Teresa reprezintă o linie de produse medicale, prosănătate şi de profilaxie
– centuri abdominale, centuri stomice, centuri postnatale, centuri inghinale,
centuri torano, premum şi centuri şi corsete lombare, gulere, curele de gât pentru
suportul mâinilor şi bandaje pentru articulaţii. Oferta atât de largă de produse
eficiente, confortabile şi uşor de utilizat a fost concepută pentru a diminua riscul de
complicaţii cu scopul de a grăbi însănătoşirea. Produsele Pani Teresa sunt de cea mai
înaltă calitate, uşor de utilizat şi oferă senzaţia de siguranţă.

PT 0101

Centură abdominală
universală „30”

PT 0102

Centură abdominală
universală „22”

PT 0115

Centură abdominală
universală „30” închisă

Centură abdominală
universală „24”

PT 0116

Centură abdominală
universală „22” închisă

PT 0105

Centură abdominală
stomică lăţ. 24 cm

Centură inghinală cu pelota
(partea dreaptă, partea stângă)

Bilaterală Centură
inghinală cu pelota

PT 0306

Bandaj elastic
încheietură mână - scurt

Slipuri hernie suspensorii

Suport braţ cu bandă
de stabilizare în jurul
torsului

Bandaj elastic pentru
cot

PT 0305

PT 0308

PT 0309

Bandaj elastic pentru
încheietura mâinii

PT 0307

PT 0221

Stabilizator plasă
încheietură mână
- dreapta, stânga
PT 0301

Bandaj elastic genunchi

Suport cu plasă

Bandaj elastic pentru
cot - fără cusături

Bandaj elastic pentru
încheietura mâinii - scurt

PT 0214

PT 0211

PT 0304

PT 0112

PT 0111

Chiloţi hernie damă

Suport de gât pentru
braţ

Neurosuport

Centură abdominală
bilateral

PT 0204

PT 0215

PT 0108

PT 0107

PT 0110

Curea de gât pentru
suportul braţului

Centură abdominală
post-natală

Centură abdominală
inghinală
(dreapta, stânga)

PT 0210

PT 0104

PT 0117

PT 0106

PT 0109

Centură abdominală
universală specială
„44”/ „52”

Centură abdominală
aerisire

Centură abdominală
stomică lăţ. 16 cm

PT 0103/44

PT 0102A

Bandaj elastic genunchi
- fără cusătură

PT 0303

PT 0302

Bandaj elastic pentru
gleznă - bandă cu velcro

Bandaj elastic gleznă,
şosetă - fără cusături

ABDOMEN
COLOANĂ VERTEBRALĂ

PRODUSE ANTIREUMATICE
MANA SI PICOR
Calitate şi tehnologie

Produse antireumatice cu chihlimbar

Compania se concentrează asupra eficacităţii ridicate a proceselor de producţie şi totodată
se concentrează asupra calităţii ridicate a produselor utilizate, cea mai mare precizie de
realizare, durabilitatea produselor, dar mai ales confortul de utilizare. Aceste acţiuni deosebesc
compania Pani Teresa Medica S.A. de concurenţă prin cel mai bun raport preţ Calitate.

Compania Pani Teresa Medica S.A. foloseşte calităţile naturale ale acestui mineral.
Produsele cu chihlimbar uşurează durerile reumatice, sprijină tratamentul modificărilor
degenerative, ameliorează procesele inflamatorii şi durerea reumatică, iar utilizarea
acestora în procesul de reabilitare asigură efectul de încălzire a articulaţiilor şi muşchilor.

PT 0501

Centură abdominală
antireumatică
cu chihlimbar
PT 0209A

Guler cervical
- ortopedic tip Schanza
- moale

PT 0209B

Guler cervical
- ortopedic tip Florida
- rigid
PT 0113

Centură Torako pentru
bărbaţi – pentru zona
toracică

PT 0114

PT 0224

Centură înaltă cu bretele
pentru suport axial

Centură ortopedică
lombară cu balene

Centură cu bretele
semirigidă înaltă

PT 0515

Bandaj universal
încheietură mână
cu chihlimbar
PT 0524

PT 0523

Pantaloni lenjerie
bărbăteşti lungi
- de lână
PT 0525

Cămaşă de damă cu
mânecă scurtă - de lână

Bandaj cot
antireumatic
cu chihlimbar

Bandaj gleznă
antireumatic ţesut
cu chihlimbar

Cămaşă bărbătească cu
mânecă scurtă - de lână

PT 0504

PT 0513

PT 0522

PT 0528

Cămaşă de damă
mânecă lungă - de lână

Bandaj cot
antireumatic ţesut
cu chihlimbar

Bandaj încheietură
mână antireumatic
peliculă cu chihlimbar

Cămaşă bărbătească
mânecă lungă - de lână

Bandaj încălzitor
pentru umeri
cu chihlimbar
PT 0511

PT 0503

PT 0521

PT 0220

Centură masaj simplă

Bandaj genunchi
antireumatic
cu chihlimbar

Bandaj încheietură
mână antireumatic
ţesut cu chihlimbar

Centură cu balene–
plasă

Centură lombară
antireumatică
cu chihlimbar
PT 0502

PT 0512

PT 0216

PT 0219

Centură masaj clasic

Bandaj genunchi
antireumatic ţesut
cu chihlimbar

Corset ortopedic înalt

Centură întărire protecţie

PT 0510

PT 0207

PT 0208

PT 0218

Centură cu balene
- simplă

Centură umeri
îndreptare

PT 0202

PT 0225

PT 0217

Centură cu balene

Centură postură dreaptă

Centură Torako pentru
femei - pentru cavitatea
toracică

PT 0201

PT 0206

PT 0514

PT 0508

Boxeri bărbăteşti
- de lână

PT 0527

PT 0526

Lenjerie de damă
cu picioare - de lână

Chiloţei de damă
- de lână

PICOR
PRODUSEMANA
BASISSIACTIVE®

TERAPIA DE COMPRESIE

BASIS ACTIVE®

CLASA 1 compresie 15-21 mmHg

Produsele BASIS ACTIVE® protejează împotriva contuziilor, asigură confortul
şi siguranţa de mişcare chiar şi în condiţii de efort sporit. Produsele sunt
proiectate şi executate cu gândul la persoanele cu un stil de viaţă activ.

INDICAŢII:
- umflături în timpul zilei de muncă
- senzaţia de oboseală şi de greutate a picioarelor pe timp de seară
- varice la picioare la părinţi, fraţi
- tulburări ereditare de coagulare a sângelui
- venele crăpate
- după începutul terapiei hormonale (pastile anticoncepţionale sau terapia de substituţie hormonală)
- vene vizibile pe membru, fără proeminenţe deasupra pielii

c

CONTRAINDICAŢII:
- ateroscleroza membrelor inferioare, boala Buerger, „piciorul diabetic”
PT 0407

Lungime A – G
(dresuri, ciorapi)
Până la 70 cm – scurţi
De la 71 cm – lungi

PT 0406

PT 0905

PT 0901

PT 0941

PT 0906

PT 0408

Lungime A – D
(ciorapi 3/4)
Până la 37 cm – scurţi
De la 38 cm – lungi

CULORI:
Centură abdominală

Dresuri medicinale strângere
clasa 1 compresie 15-21 mmHg

Ciorapi medicinali de compresie
clasa 1 compresie 15-21 mmHg

Ciorapi 3/4 medicinali clasa 1
de compresie 15-21 mmHg

Ciorapii 3/4 sunt fabricaţi în
două versiuni: cu vârf deschis
(degete libere) şi cu vârf închis.

Corset lombar cu balene

PT 0910

Bandaj pentru genunchi
fără cusătură ţesut

PT 0963

Stabilizator genunchi
cu şine

PT 0951

PT 0962

CLASA 2 compresie 23-32 mmHg
INDICAŢII:
- varice cu umflături
- cheaguri de sânge în venele de suprafaţă şi de profunzime
- după inflamaţia trombotică a venelor (cu umflături şi durere)
-p
 rofilaxia ante şi postoperatorie în cazul inflamaţiei venoase
trombotice
- umflarea după contuzii, fracturi şi entorse
- umflarea ganglionilor limfatici
- umflarea picioarelor şi varice la femeile însărcinate
- picioare umflate, dureroase, „grele”

c

Stabilizator genunchi

Orteza genunchi trasă,
fără şine

PT 0944

Orteza genunchi
stabilizare cu benzi

PT 0914

Stabilizator plasă
genunchi cu şine

PT 0909

PT 0902

CONTRAINDICAŢII:
- ateroscleroza membrelor inferioare, boala Buerger, „piciorul diabetic"
Lungime A – G
(dresuri, ciorapi)
Până la 70 cm – scurţi
De la 71 cm – lungi

PT 0401

PT 0403

Bandaj tricotat gleznă
fără cusătură

PT 0405

Stabilizator gleznă tras

PT 0967

Lungime A – D
(ciorapi 3/4)
Până la 37 cm – scurţi
De la 38 cm – lungi

Stabilizator gleznă
cu bandă

PT 0942

Stabilizator gleznă ortopedic - stânga,
dreapta
PT 0908

PT 0903

CULORI:

Ciorapi medicinali clasa 2 compresie
23-32 mmHg

Dresuri medicinale clasa 2
compresie 23-32 mmHg

Ciorapi 3/4 medicinali clasa a 2-a
de compresie 23-32 mmHg

Ciorapii 3/4 sunt fabricaţi în
două versiuni: cu vârf deschis
(degete libere) şi cu vârf închis.
Orteza stabilizatoare
gleznă

PT 0413
INDICAŢII:
- mod activ de viaţă (activitate fizică, muncă, sport)
- imobilizare îndelungată pe timp de călătorii
- senzaţia de oboseală şi greutate a picioarelor resimţită în special seara
- umflarea membrelor inferioare
- profilaxia trombozei venoase
Ciorapi medicinali
Travel socks

PT 0404

Bandaj cot fără cusătură
tricotat

PT 0943

Stabilizator cot
- „cot de tenis”

PT 0904

Stabilizator cot - stânga,
dreapta

PT 0968

PT 0952

INDICAŢII ŞI INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE:
- profilaxia antitrombotică la pacienţi
înainte, în timpul şi după intervenţia
chirurgicală
- utilizaţi strict conform recomandărilor şi
sub supravegherea unui medic specialist
Ciorapi perioperatorii profilactici
13-18 mmHg

Bandaj tricotat pentru
încheietura de la mână
fără cusătură

Stabilizator încheietură
mână scurt

Stabilizator încheietură
mână cu şină - cu plasă

Orteză pentru mână şi
antebraţ de corectare
deformare mână

PT 0102

PT 0102

PANI TERESA MEDICA S.A.
ul. Powidzka 50
Gutowo Małe
62-300 Września
Poland
tel. +48 61 43 88 200
e-mail: sekretariat@pani-teresa.com.pl
www.pani-teresa.com.pl

