Memory foam

Qmed Contour Pillow

pianka leniwa

Relaks i harmonia
Wypoczywaj zawsze kiedy to możliwe. Pozwól swojemu kręgosłupowi odpocząć. Czerp siłę i energię z komfortu jaki gwarantują poduszki Qmed wykonane z pianki leniwej – Qmed Memory Foam. Ta wysokiej jakości wiskoelastyczna pianka
reaguje na temperaturę ciała oraz masę, dostosowując się do indywidualnych potrzeb Twojego ciała. Umożliwia odpoczynek w ergonomicznej, prawidłowej pozycji, eliminując napięcia i uciski. Harmonia, którą uzyskasz, zaprocentuje ogólnym
lepszym samopoczuciem i brakiem dolegliwości bólowych.

Poduszka rehabilitacyjna do snu

Ponad 20 tysięcy specjalistów medycznych poleca poduszki Qmed®
Contour Pillow swoim pacjentom mającym problemy z bólami kręgosłupa, bezsennością, chrapaniem i napięciem nerwowym.
Odpowiednio dobrana pianka leniwa oraz właściwy kształt poduszki
zapewnia optymalne ułożenie głowy oraz podparcie i odciążenie odcinka szyjnego kręgosłupa w czasie snu. Poduszka łagodzi dolegliwości
związane z bólami kręgosłupa, problemy z bezsennością, chrapaniem
i napięciem nerwowym.
Dokładnie opracowany przez specjalistów kształt poduszki, odwzorowuje naturalny kształt szyi i głowy pozwalając na przybranie komfortowej
i najbardziej naturalnej pozycji podczas spania dla każdego użytkownika.
Wykonana z wiskoelastycznej pianki poliuretanowej, która dzięki swoim
właściwościom reaguje na temperaturę i ciężar ciała, idealnie dopasowuje się do kręgosłupa. Nie powoduje nadmiernej potliwości ciała.
Rozmiary: S – 57cm x 33cm x 9/5cm, M - 57cm x 33cm x 12/7cm,
L - 57cm x 33cm x 15/10cm. Każda poduszka posiada dwie powłoczki:
wewnętrzną bawełnianą i zewnętrzną wykonaną z froty. Kolor: ecri
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Qmed Pregnancy Pillow
Poduszka dla kobiet w ciąży

Poduszka spełnia funkcje profilaktyczne, lecznicze i poprawiające
komfort bytowania w okresie ciąży. Możliwy jest szereg jej zastosowań przez odpowiednie ułożenie: ogranicza presję ciężaru płodu na
odcinek lędźwiowy kręgosłupa.
Qmed Pregnancy Pillow polecana jest przez wielu specjalistów medycznych gdyż niweluje nadmierne napięcie powłok brzusznych
(zapobiega rozstępom), zapewnia pozycję najmniej uciskającą płód
i zapewniającą dobre dotlenienie płodu. Poduszka może być stosowana również po porodzie, jako podparcie dla dziecka w trakcie
karmienia w pozycji leżącej .
Poduszka wykonana jest ze specjalnej pianki z pamięcią „memory
foam”, która idealnie dopasowuje się do ciała ze względu na swoje
właściwości i kształt.
Rozmiar uniwersalny, posiada powłoczkę typu frota , kolor ecri.
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Qmed Butterfly Pillow

Poduszka rehabilitacyjna do snu

Ponad 20 tysięcy specjalistów medycznych poleca poduszki Qmed® Butterfly
Pillow wszystkim swoim pacjentom mającym problemy z bólami kręgosłupa,
bezsennością, chrapaniem i napięciem nerwowym.
Wnętrze poduszki składające się z mnóstwa mikrocząsteczek pianki leniwej, pełni taką samą funkcje jak sprężyna molekularna, dopasowując się
idealnie do ciała użytkownika, zapewniając optymalny komfort. Charakterystyczny kształt poduszki i zastosowana w niej najnowsza technologia
gwarantuje maksymalną ulgę w bólach szyi, ramion, mięśni i innych wywołanych stresem.
Dokładnie opracowany przez specjalistów kształt poduszki pozwala na
przybranie komfortowej i najbardziej naturalnej pozycji podczas spania dla
każdego użytkownika
Rozmiar uniwersalny, posiada powłoczkę typu frota , kolor ecri.
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Qmed Lumbar Support

Qmed Traveling Pillow

Poduszka lędźwiowa

Poduszka lędźwiowa zapewnia odpowiednie podparcie ortopedyczne dla
części lędźwiowej kręgosłupa, zmniejsza lub zapobiega dolegliwościom bólowym związanym z przeciążeniami i uszkodzeniami tej części kręgosłupa.
Polecana przez specjalistów medycznych wszystkim osobom, które spędzają
dużo czasu w pozycji siedzącej. Poduszka Qmed Lumbar Support zapewnia
optymalne utrzymanie kręgosłupa w anatomicznym położeniu, dzięki czemu
sprzyja likwidacji bólu odcinka lędźwiowego, powstającego podczas długotrwałego siedzenia. Może być stosowana w samochodzie, domu, pracy.
Zastosowanie poduszki lędźwiowej wpływa znacząco na zachowanie zdrowia, pełnej sprawności ruchowej i poprawę tym samym komfortu życia, minimalizując negatywny wpływ długotrwałego siedzenia. Poduszka posiada
regulowany pasek umożliwiający zamontowanie poduszki do siedzenia samochodu, krzesła czy fotela.
Poduszka wykonana jest ze specjalnej pianki z pamięcią „memory foam”, która
idealnie dopasowuje się do ciała ze względu na swoje właściwości i kształt,
doskonale wypełnieni przestrzeń między oparciem siedzenia a ciałem.
Rozmiar uniwersalny, powłoczka wykonana z materiału typu frota, kolor granatowy.
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Poduszka podróżna

Odpowiednio wyprofilowana poduszka zapewnia stabilizację odcinka
szyjnego kręgosłupa z zachowaniem jego fizjologicznej krzywizny oraz
odciąża struktury kostno stawowe, więzadłowe i mięśniowe.
Zalecana przez specjalistów medycznych dla dzieci i dorosłych w stanach
przeciążeniowych odcinka szyjnego kręgosłupa związanych z nadmiernym napięciem mięśni szyi i karku, w przypadku niestabilności kręgów
szyjnych, chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa a także jako profilaktyka
zmian przeciążeniowych i strukturalnych. Idealna na długie podróże samochodem, samolotem czy pociągiem.
Nie zawiera latexu – wykonana z wiskoelastycznej pianki poliuretanowej,
która dzięki swoim właściwościom reaguje na temperaturę i ciężar ciała,
idealnie dopasowuje się do kręgosłupa. Nie powoduje nadmiernej potliwości ciała.
Rozmiar uniwersalny, powłoczka wykonana z materiały typu frota, kolor
granatowy.
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Qmed Safty Control Grip
Bezpieczny uchwyt
przyssawkowy

Uchwyt przyssawkowy to urządzenie służące do asekuracji oraz
wspomagania samoobsługi pacjentów z zaburzeniami motorycznymi w obrębie kończyn dolnych (po zabiegach chirurgicznych, urazach, długotrwałym unieruchomieniu), z zaburzeniami równowagi
oraz dla pacjentów geriatrycznych. Pomocne w codziennych czynnościach takich jak wchodzenie i wychodzenie z wanny, poruszanie
się w łazience czy kuchni. Uchwyt utrzymywany jest poprzez silne
podciśnienie (próżnię) wytwarzane pod przyssawkami.
Maksymalna nośność: 75kg obciążenie pionowe, 50kg poziome,
40kg ukośne
Antypoślizgowe wykończenie uchwytu Wymiary 400x93x95mm,
waga ok. 600g.
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Qmed Maternity Belt
Pas poporodowy

Pas poporodowy wzmacnia rozciągnięte powłoki brzuszne po porodzie.
Regularne stosowanie pasa oraz wykonywanie zestawów prostych ćwiczeń
pozwoli na szybszy powrót do poprzedniej sylwetki sprzed ciąży. Pas ten może
być stosowany jako profilaktyka występowania przepukliny poporodowej
po porodzie operacyjnym (cesarskie cięcie) jak i po innych operacjach jamy
brzusznej.
Pas został wykonany z elastycznej, rozciągliwej taśmy dzięki czemu umożliwia
bardzo dobre dopasowanie do ciała. Wykorzystany materiał posiada zdolność
odprowadzenia wilgoci z powierzchni skóry i nie utrudnia oddawania ciepła
z miejsca przylegania pasa. Pas zapinany przy pomocy miejsc czepnych co
zwiększa możliwości regulacyjne.
Rozmiary S (obwód 72-82), M (obwód 78-88), L (obwód 84-94).
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Qmed Anti-Burst Gym Ball
Piłka rehabilitacyjna do ćwiczeń

Qmed Exercise Bands
Taśmy rehabilitacyjne

Produkty Qmed to wysokiej jakości produkty medyczne codziennego
użytku, które poprzez swoją formę i funkcję zapewniają: Relaks, Zdrowie i Sprawność Fizyczną.
Piłka rehabilitacyjna przeznaczona jest do terapii w celu wzmocnienia
mięśni grzbietu, zwiększenia ruchomości w stawach, poprawy kondycji
i koordynacji ruchowej, w schorzeniach neurologicznych, a także w korekcji wad postawy.
Piłka rehabilitacyjna Anti-Burst Gym Ball polecana jest przez wielu specjalistów jako nieodzowny element treningu dla osób chcących zachować sprawność fizyczną, a także dla kobiet w ciąży i osób w podeszłym
wieku.
Piłka Anti-Burst Gym Ball to bezpieczny produkt. Materiał, z którego wykonana jest piłka oraz system ABS zapobiegają rozerwaniu i nagłej utracie
powietrza nawet podczas mechanicznego uszkodzenia. Piłka przeznaczona do użytku wewnątrz na twardej i płaskiej powierzchni. Wytrzymała
na obciążenie do 150kg.
Uwaga: Nie nadmuchiwać powyżej maksymalnej dopuszczalnej wielkości zaznaczonej na opakowaniu. Dokonaj pomiaru średnicy piłki. Piłkę
trzymać z daleka od ostrych przedmiotów, nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca. Przed rozpoczęciem nowych zestawów ćwiczeń
zalecana jest konsultacja z rehabilitantem lub fizjoterapeutą.
Rozmiary: - 55cm (czerwona), 65cm (zielona), 75cm (niebieska), 85cm
(srebrna).
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Wytwórca:
mdh sp z o.o.
ul. Ks.W.Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
tel. +48 42 674 83 33
fax.+48 42 299 69 29
email: profilaktyka@mdh.pl
www.inflexinfo.pl,
www.memoinfo.pl

Dystrybutor:

