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velikosti

   02 46 05 380     www.sportni-pripomocki.si

Verzija 3, leto 2019 
Vse cene so maloprodajne priporočene cene za slovenski trg in vsebujejo DDV.

 Najdi pravo velikost

primer izdelka na strani 12

Ustvarjeno v športu, narejeno za življenje.TM

Prilagodljivi, varni in udobni pripomočki 
športne medicine za vsakogar

2  GLEŽENJ        velikost ustreza 
                                  številki čevlja

UNIVERZALNA 
VELIKOST 36-46

3  GLEŽENJ        velikost ustreza 
                                  številki čevlja

UNIVERZALNA 
VELIKOST 36-49

1  KOLENO       merjeno okoli  
                              sredine kolena

X-SMALL 25-30 cm

SMALL 30-35 cm

MEDIUM 35-40 cm

LARGE 40-45 cm

X-LARGE 45-50 cm

5  KOLENO       merjeno okoli  
                              sredine kolena

UNIVERZALNA 
VELIKOST 30-50 cm

6  KOLENO       merjeno okoli  
                              sredine kolena

UNIVERZALNA 
VELIKOST 30,5-50,8 cm

0  KOLENO       merjeno okoli  
                              sredine kolena

SM/MD 30-40 cm

LG/XL 40-50 cm

B  KOLENO       merjeno okoli  
                              sredine kolena

UNIVERZALNA 
VELIKOST 35-50 cm

C  KOLENO       merjeno okoli  
                              sredine kolena

UNIVERZALNA 
VELIKOST 30-45 cm

4  KOLENO       merjeno okoli  
                              sredine kolena

UNIVERZALNA 
VELIKOST 30-45 cm

A  KOLENO    merjeno 18 cm nad  
                         in pod sredino kolena

                STEGNO MEČA

MD 48-50 cm 35-38 cm

LG 53-55 cm 38-40 cm

B  KOMOLEC    merjeno okoli  
                    zapestja in okoli bicepsa

ZAPESTJE BICEPS

UNIVERZALNA 
VELIKOST do 15 cm do 25 cm

D  KOLENO       merjeno okoli  
                              sredine kolena
SMALL 30-36 cm

MEDIUM 36-41 cm

LARGE 41-46 cm

X-LARGE 46-51 cm

SM/MD 17-27 cm

LG/XL 27-38 cm

3  KOLENO       merjeno okoli  
                              sredine kolena

UNIVERZALNA 
VELIKOST 25-55 cm

2  KOLENO       merjeno okoli  
                              sredine kolena

REGULAR 30-40 cm

LARGE 40-50 cm

X-LARGE 50-60 cm

2  KOMOLEC  merjeno okoli komolca

SMALL 17-25 cm

MEDIUM 25-30 cm

LARGE 30-33 cm

X-LARGE 33-38 cm

3  KOMOLEC  merjeno okoli komolca

SM/MD 17-30 cm

LG/XL 30-38 cm

4  KOMOLEC  merjeno okoli komolca

LARGE 30-33 cm

X-LARGE 33-38 cm

5  KOMOLEC  merjeno okoli komolca

UNIVERZALNA 
VELIKOST 17-35 cm

6  KOMOLEC  merjeno okoli komolca

UNIVERZALNA 
VELIKOST 25-45 cm

A  KOMOLEC  merjeno okoli komolca1  KOMOLEC  merjeno okoli komolca

SMALL 24-26 cm

MEDIUM 26-29 cm

LARGE 29-31 cm

X-LARGE 31-35 cm

XS SM MD LG XL
MOŠKI 36-39 39-41 41-43 44-46 46-48

ŽENSKA 38-40 40-42 42-45 45-47 47-49

1  GLEŽENJ  velikost ustreza številki čevlja



velikosti
mueller zelena linija

OSTANI V IGRI www.sportni-pripomocki.si     02 46 05 380   www.sportni-pripomocki.si     02 46 05 380  

 vsebina    Prodajni program
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   s 4-stranskim raztezanjem 

  8  hladilno-grelna terapija . podložne pene . ščitnik za obraz .    
                                                                                                     ustni ščitnik 

  11  kineziološki trakovi

 gleženj 12  opornice . stabilizatorji . manšete 
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25 stegno . golenica . meča . peta . roka . kompresijske hlačeposebnosti

drugo

4  ZAPESTJE  merjeno okoli zapestja

3  ZAPESTJE  merjeno okoli zapestja

UNIVERZALNA 
VELIKOST 15-30 cm

2  ZAPESTJE  merjeno okoli zapestja

SM/MD (reg) 12-16,5 cm

LG/XL (lg) 16,5-20 cm

1  ZAPESTJE  merjeno okoli zapestja

SMALL 15-17 cm

MEDIUM 17-20 cm

LARGE 20-22 cm

X-LARGE 22-25 cm

8  KOMPRESIJSKE ROKAVICE         
       merjeno okoli dlani

SMALL 16-19 cm

MEDIUM 19-21 cm

LARGE 21-24 cm

2  HRBET  merjeno okoli pasu

UNIVERZALNA 
VELIKOST 71-127 cm

1  HRBET  merjeno okoli pasu

REGULAR 71-127 cm

PLUS SIZE 127-178 cm

3  HRBET  merjeno okoli pasu

UNIVERZALNA 
VELIKOST 60-127 cm

4  HRBET  merjeno okoli pasu

UNIVERZALNA 
VELIKOST 81-129 cm

6  STEGNO merjeno okoli stegna

SMALL 53-58 cm

MEDIUM 58-63 cm

LARGE 63-68 cm

X-LARGE 68-73 cm

5  STEGNO merjeno okoli stegna

UNIVERZALNA 
VELIKOST 38-88 cm

7  MEČA merjeno okoli meč

REG (MD) 27-40 cm

LARGE 40-50 cm

C  KOMPRESIJSKE HLAČE   
       merjeno okoli pasu

MD 81-91 cm

LG 91-101 cm

XL 101-111 cm 

A  PALEC  merjeno okoli zapestja

UNIVERZALNA 
VELIKOST 13-26 cm

B  PETA  velikost po teži telesa

REGULAR do 80 kg

LARGE nad 80 kg

5  ZAPESTJE  merjeno okoli zapestja

REGULAR 15-20 cm

LARGE 20-22 cm
SM/MD 13-20 cm

LG/XL 20-25 cm



trening

PODBANDAŽNA PENA MWRAP®

• Uporablja se za zaščito kože pri 
uporabi bandažnega traku  

• Z njo lahko pričvrstite blazinice in 
hladilne vrečke

• Prav tako se lahko  
uporablja kot zaščitna pena  

pri pohodniških in smučarskih čevljih 
ter drugi športni obutvi.

              Posamično pakiranje: 6,9 cm x 19,5 m 430702 rumena  •  4,99 €Pakiranje v paketu: 7 cm x 27,4 m (48 rolic): 130702 naravna   •  89,99 €

10 rolic v paketu:  50102  7,6 cm x 4,5 m  •  24,99 €  
4590  small/medium 7,6 cm x 70,1 cm  •  14,99 € 

4591  large/x-large 7,6 cm x 1,4 m  •  15,99 €

• Nudi oporo in kompresijo pri športnih poškodbah 
• Z njim lahko pritrdite hladilne vrečke na 

poškodovano mesto  •  Je zelo kvaliteten in vzdržljiv 
• Lahko se uporablja tudi pri težavah s krčnimi žilami

• Elastičen povoj iz najlonskih vlaken  
• Udoben  •  Zračen  •  Primeren za večkratno uporabo  

• Enostaven za uporabo 

ELASTIČNI POVOJ ELASTIČNI POVOJ - ČUDEŽNI TRAK 

(Vse velikosti so elastične)

BANDAŽNI TRAK M-TAPE®

BANDAŽNI TRAK TEAR-LIGHT TAPE® DVOJNA PODBANDAŽNA PENA

BANDAŽNI TRAK EURO PLATINUM TAPE™

• Bandažni trak se uporablja za bandažo sklepov po 
poškodbah ali kot preventiva  •  Na voljo so različne 

velikosti in debeline  •  Bandažni trak se uporablja skupaj s 
podbandažno peno, ki jo namestimo pod trak  

• Bandažni trak Euro platinum ima večjo stopnjo lepljivosti

130104 2,5 cm x 9,1 m (48 rolic) bela  •  119,99 €   •  130105  3,8 cm x 13,7 m (32 rolic)  •  119,99 € 
130106  5 cm x 13,7 m (24 rolic)  •  119,99 €  •  Posamično pakiranje: 3,8 cm x 11,43 m; 430105 bela   

•  3,8 cm x 9,14 m  430827 bež; 430139 bordo; 430820 moder; 430822 rdeč; 430142 roza;  
430823 rumen; 430141 siv; 430826 vijoličen; 430821 zelen; 430824 črn  •  5,99 €

130626  3,8 cm x 6,8 m (32 rolic/paket) bel  •  119,99 €  
130632  5 cm x 6,8 m (24 rolic/paket)  •  119,99 € 

Rumena: 27017  •  Naravna: 27047  •  Modra: 27017   
•  Roza:  27017  •  7cm x 19,6 m, 2 rolici  •  7,99 € 

• Lahek elastičen lepilni trak - izjemno lepljiv in prilagodljiv  
• Se enostavno trga in odvija  

• Idealen za pričvrstitev kolenskih opornic, blazinic in  
hladilnih vrečk ali kot kompresijski trak 

• Uporablja se za zaščito kože pri uporabi bandažnega trak  
• Z njo lahko pričvrstite blazinice, nogavice in hladilne vrečke  

•  Prav tako se lahko uporablja kot zaščitna pena pri pohodniških  
in smučarskih čevljih in drugi športni obutvi

• Podbandažna pena je vsestranska, saj lahko z njo pričvrstite tudi 
manšete ali jo uporabite kot trak za koleno  •  Zadržuje tudi lase.

• Bandažni trak se 
uporablja skupaj s 
podbandažno peno, 
ki jo namestimo pod 
trak  •  Enostaven za 

uporabo  •  Se  
enostavno odvija 
• Sestava: 100 % 

bombaž, cinkov oksid.

130595  3,81 cm x 11,43 m (32 rolic)  •  119,99 € 
130596  5,1 cm x 11,43 m (24 rolic)  •  119,99 €

   02 46 05 380     www.sportni-pripomocki.si

 atletikatrening  trakovi . povoji . podbandažne pene

4

(Vse velikosti so elastične)

BREZ LATEKSA

BREZ LATEKSA
BREZ LATEKSA



trening

5 cm x 5 m rolica: 27367 modra;  
27467 bež; 28147 črna; 28277 roza  •  14,99 €

• Valovita oblika dvigne kožo in s tem se izboljša 
cirkulacija  •  Izdelan iz 100-% visoko kakovostnega 
bombaža  •  Brez lateksa, vodoodporen, zračen in 

elastičen  •  Vzdržuje prožnost kože in mišic 
• Je vsestransko uporaben  •  Vsaj  za  
1200 načinov uporabe  •  Prijemljivost  

traku je nežna in hipoalergena  
(ne povzroča alergij) 

• Je trpežen in ekonomičen  

KINESIOLOGY TRAK 

200901  113 g aerosol spray  •  11,99 € 
200902  283 g aerosol spray  •  14,99 €

20302  škarje  •  16,99 € 020301  škarje  •  15,99 € 

Nož: 100201  •  12,99 € 
Rezila: 100202 (10 rezil/paket)  •  19,99 € 

• Lepilni sprej,  
namenjen za pomoč pri 
nastavitvi bandažnega 
traku  •  Zlepi bandažni 
trak oz. podbandažno 
peno na kožo  •  Sprej 
je potrebno razpršiti z 
razdalje vsaj 10 cm na 

želeno mesto

• 18,4 cm dolge škarje s 
topim spodnjim rezilom 
za varno odstranjevanje 

bandažnih trakov in obvez

• Bandažni nož za 
varno in hitro  

odstranjevanje trakov,  
z rezilom iz nerjavečega 
jekla, ki se enostavno 

zamenja

• Nož za hitro  
in enostavno  
rezanje trakov  

• Iz nezlomljivega 
poliamida,  
z rezilom iz  

nerjavečega jekla

Nož: 200201  •   9,99 € 
Rezila: 200301 (10 rezil/paket)  •  7,99 €

• Močne bandažne 
škarje iz nerjavečega 
jekla • Primerne za 

rezanje trakov, blazin, 
oblačil 

 www.sportni-pripomocki.si     02 46 05 380  

 atletikatrening  pripomočki za bandažiranje

PODBANDAŽNI SPREJ

BANDAŽNE ŠKARJE - OJAČANE BANDAŽNE ŠKARJE - NAVADNE

BANDAŽNI NOŽ MCUTTER™ BANDAŽNI NOŽ M-TAPE™

5OSTANI V IGRI

BREZ LATEKSA



trening

19119 na voljo prazna  •  Velikost: 38 cm x 25 cm x 25 cm  •  169,99 € 

Zunanjost torbe obdaja lahek in vzdržljiv najlon z odsevnimi 
črtami za večjo vidljivost v mraku ali temi. Vsi pripomočki 
so prav tako izdelani iz lahkega najlona in proti razpokam 

obstojnega materiala TPU (termoplastičnega poliuretana), ki 
vzdrži temperature tudi pod lediščem. Odprta zasnova torbe 

omogoča, da s pomočjo zadrge lahko torbo popolnoma 
odprete, zato je še posebej priročna pri samem pakiranju. 
Vzdržljivi ročaji in zadrga znamke YKK, ki so zasnovani za 

dolgotrajno obstojnost in dolgo življenjsko dobo.

Zunanjost torbe obdaja lahek in vzdržljiv najlon z odsevnimi 
črtami za večjo vidljivost v mraku ali temi. Vsi pripomočki 
so prav tako izdelani iz lahkega najlona in proti razpokam 

obstojnega materiala TPU (termoplastičnega poliuretana), ki 
vzdrži temperature tudi pod lediščem. Odprta zasnova torbe 

omogoča, da s pomočjo zadrge lahko torbo popolnoma 
odprete, zato je še posebej priročna pri samem pakiranju. 
Vzdržljivi ročaji in zadrga znamke YKK, ki so zasnovani za 

dolgotrajno obstojnost in dolgo življenjsko dobo.

MEDICNSKA IN ATLETSKA TORBA HERO® REPONSE™

19114 črna; na voljo prazna  •  Velikost: 25 cm x 38 cm x 13 cm  •  239,99 €

19116 na voljo prazna  •  Velikost: 76 cm x 38 cm x 25 cm  •  339,99 €

Zunanjost torbe obdaja lahek in vzdržljiv najlon z odsevnimi črtami za večjo vidljivost v mraku ali temi. Vsi pripomočki so prav tako izdelani iz 
lahkega najlona in proti razpokam obstojnega materiala TPU (termoplastičnega poliuretana), ki vzdrži temperature tudi pod lediščem.

• prilagodljiv komplet z zamenljivimi dodatki
• lahek in vzdržljiv najlon zunanjosti, z odsevnimi črtami za lažjo vidljivost v mraku ali temi

• pripomočki izdelani iz lahkega najlona in proti razpokam obstojnega materiala TPU (termoplastičnega poliuretana), 
ki vzdrži temperature tudi pod lediščem

• odprta zasnova torbe omogoča, da s pomočjo zadrge lahko torbo popolnoma odprete, zato je še posebej priročna pri samem pakiranju
• vzdržljivi ročaji in zadrga znamke YKK, ki so zasnovani za dolgotrajno obstojnost in dolgo življenjsko dobo

Zunanjost torbe obdaja lahek in vzdržljiv najlon z 
odsevnimi črtami za večjo vidljivost v mraku ali temi. 

Vsi pripomočki so prav tako izdelani iz lahkega 
najlona in proti razpokam obstojnega materiala TPU 
(termoplastičnega poliuretana), ki vzdrži temperature 

tudi pod lediščem.

MEDICINSKA IN ATLETSKA TORBA HERO® PERFECT™

MEDICINSKA IN ATLETSKA TORBA HERO® TITAN™

   02 46 05 380     www.sportni-pripomocki.si

 atletikatrening  športno-medicinske torbe

            
*Antimikrobno delovanje je namenjeno zaščiti opore in ne zaščiti kože.

      

 
 

 
 

 
   

   

  

  
 

 

 
  

 
 

4-stranske raztegljive elastične opore.

Pozabite, kar ste mislili o elastičnih oporah!
•  Krožno tkanje ustvarja usmerjeno 360° kompresijo
•  Poseben vzorec pletenja
•  Deluje antimikrobno* 
•  Udobno pletenje – brez odtisov na koži
•  Daljša dolžina za boljše prileganje

Manšeta za koleno
Zagotavlja toploto in čvrsto oporo pri nestabilnih, artritičnih ali 
poškodovanih kolenih. Po meri pletena opora obdaja pogačico 
in zmanjšuje pritisk nanjo.

Manšeta za komolec
Ima 2 blazinici z gelom, ki pomagata pri lajšanju bolečin.

Manšeta za gleženj 
Zagotavlja oporo za nestabilne, artritične, otekle in poškodovane 
gležnje. Oblikovana je kot stopalo, kar omogoča boljše prileganje.
Ustreza številki čevlja.

SM/MD 6527 (Moški 39-42 Ženska 36-40)
LG/XL 6528 (Moški 43-48, Ženska 41-45)

SM/MD 6413 (30,4-39,3 cm)
LG/XL 6414 (39,3-48,2 cm)
Cena: 29,99 €

SM/MD 6333 (20,3-26,6 cm)
LG/XL 6334 (26,6-33,0 cm)
Cena: 21,99 €

Muellerjeve elastične opore odlikuje unikaten 
4 – stranski raztegljiv dizajn, ki nudi vrhunsko udobje 
brez ščipanja, stiskanja in gubanja kože.

Obdani z oporo!

Brez lateksa, z antimikrobnim delovanjem*

Cena: 21,99 €

6



trening

OSTANI V IGRI www.sportni-pripomocki.si     02 46 05 380  

 atletikatrening  supplies . kits . first aid

            
*Antimikrobno delovanje je namenjeno zaščiti opore in ne zaščiti kože.

      

 
 

 
 

 
   

   

  

  
 

 

 
  

 
 

4-stranske raztegljive elastične opore.

Pozabite, kar ste mislili o elastičnih oporah!
•  Krožno tkanje ustvarja usmerjeno 360° kompresijo
•  Poseben vzorec pletenja
•  Deluje antimikrobno* 
•  Udobno pletenje – brez odtisov na koži
•  Daljša dolžina za boljše prileganje

Manšeta za koleno
Zagotavlja toploto in čvrsto oporo pri nestabilnih, artritičnih ali 
poškodovanih kolenih. Po meri pletena opora obdaja pogačico 
in zmanjšuje pritisk nanjo.

Manšeta za komolec
Ima 2 blazinici z gelom, ki pomagata pri lajšanju bolečin.

Manšeta za gleženj 
Zagotavlja oporo za nestabilne, artritične, otekle in poškodovane 
gležnje. Oblikovana je kot stopalo, kar omogoča boljše prileganje.
Ustreza številki čevlja.

SM/MD 6527 (Moški 39-42 Ženska 36-40)
LG/XL 6528 (Moški 43-48, Ženska 41-45)

SM/MD 6413 (30,4-39,3 cm)
LG/XL 6414 (39,3-48,2 cm)
Cena: 29,99 €

SM/MD 6333 (20,3-26,6 cm)
LG/XL 6334 (26,6-33,0 cm)
Cena: 21,99 €

Muellerjeve elastične opore odlikuje unikaten 
4 – stranski raztegljiv dizajn, ki nudi vrhunsko udobje 
brez ščipanja, stiskanja in gubanja kože.

Obdani z oporo!

Brez lateksa, z antimikrobnim delovanjem*

Cena: 21,99 €

 4-stransko raztezanje  koleno . komolec . gleženj

Nova
zmogljiva
tkanina

omogoča
360-stopinjsko 

kompresijo

7



trening

050304  (rolica z ročajem, 10 cm x 900 cm)  •  7,99 €

• Enostavna za uporabo, 
ekonomična (10,1 cm x 900 cm) 
folija, s katero pritrdimo vrečke 
in blazinice za terapijo na kožo

• Vedno prekrijte ali zavijte 
hladilno-grelno vrečko, preden 

jo položite na kožo

• Vrečka za večkratno  
uporabo je idealna za 

hladno ali toplo terapijo  
• Pri zdravljenju manjših 
prask, udarnin, mišičnih 

bolečin, izvinov, glavobolov, 
zobobolov, lažjih opeklin in 

pikov insektov

6621  premer 22 cm   •  14,99 €

330104  15,4 x 22,8 cm  •  6,99 €

• Namenjena je hladni terapiji  •  Umiri bolečino in ublaži oteklino po udarcih, izvinih, nategih  
• Napolnimo jo lahko s kockami ledu, zdrobljenim ledom ali hladno vodo  •  Ne vsebuje lateksa 

• Široka odprtina je namenjena lažjemu polnjenju

   02 46 05 380     www.sportni-pripomocki.si

 atletikatrening  hladilno-grelna terapija

STRECH FOLIJA ZA PRITRJEVANJE EZ-WRAP™HLADILNO-GRELNA VREČKA

VREČKA ZA LED

8



trening

30202  400 ml sprej  •  11,99 € 030102  14 cm x 22 cm  •  2,99 € 

• Hitro ohladi kožo in ublaži oteklino  •  Priročen sprej je  
enostaven za nanašanje  

• Hladilna snov hitro izhlapeva, kar pomaga zmanjševati  
oteklino in bolečino pri udarninah, oteklinah, mišičnih 

bolečinah, izvinih in izpahih

INSTANT HLADILNA VREČKAHLADILNI SPREJ

• Hladilni učinek vrečke se sproži takoj,  
ko vrečko stisnemo 

• Je za enkratno uporabo 
• Ni je potrebo hladiti

• Deluje približno 45 min

131005    •  1,99 €

• izjemno lahek
• zračne blazine absorbirajo udarce in 

tako omogočajo večjo zaščito
• ne ovira govora in dihanja

• tanka kompozicija
• je udoben in trpežen

• brez lateksa
• na voljo v prozorni barvi

 atletikatrening  hladilno-grelna terapija . ustni ščitnik 

OSTANI V IGRI www.sportni-pripomocki.si     02 46 05 380  9

USTNI ŠČITNIK
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Priporočamo starejšim od 12 let



trening

080202  2 rolici v škatli; 0,16 cm x 7,6 cm x 7,6 cm  •  59,99 €

• Penasta obloga na  
perforirani rolici,  

ki se enostavno trga

191202  5 kom. v paketu  •  27,99 €

   02 46 05 380     www.sportni-pripomocki.si

 atletikatrening  podložne pene . ščitnik za obraz

• Tamponi za nos so namenjeni za ustavljanje krvavitev v nosu 
• So navlaženi in se razširijo ter takšni ustvarjajo pritisk,  

ki pomaga ustaviti krvavitev  •  Vsak tampon je pakiran posamično

PODLOŽNA PENA HEEL & LACE™

TAMPONI ZA NOS

84457  univerzalna velikost  •  69,99 €

• Ščitnik za obraz omogoča uporabniku, 
da ostane aktiven.  •  Zaščiti in podpre 
poškodovan nos ali druge poškodbe na 

obrazu.  •  Obrazni ščit je narejen iz močne, 
prozorne plastike za zaščito pred udarci in 

omogoča popolno vidljivost.

ŠČITNIK ZA OBRAZ

10



trening

blikovan je tako, da povečuje naravni pretok 
krvi okrog mišic. MUELLER KINESIOLOGY TRAK 
odlikuje revolucionarni valovit vzorec visoke 
prijemljivosti (adhezije), ki se giblje skupaj s kožo  
in mišicami v času vašega okrevanja.

Na voljo je v 4 različnih barvah.
(modri, bež, črni in roza). 

O

Občutite gibanje               vaših mišic

Poveča mobilnost in pospeši 
regeneracijo mišic 

blikovan je tako, da povečuje naravni pretok 
krvi okrog mišic. MUELLER KINESIOLOGY TRAK 
odlikuje revolucionarni valovit vzorec visoke 
prijemljivosti (adhezije), ki se giblje skupaj s kožo  
in mišicami v času vašega okrevanja.

Na voljo je v 4 različnih barvah.
(modri, bež, črni in roza). 

O

Občutite gibanje               vaših mišic

Poveča mobilnost in pospeši 
regeneracijo mišic 

11



42130 x-small; 42131 small; 42132 medium;  
42133 large; 42134 x-large   •  56,99 €

43001 small; 43002 medium; 43003 large;  
43004 x-large  •  44,99 €

4571 univerzalna velikost  •  44,99 € 44547 univerzalna velikost  •  29,99 €

• Je izjemno udobna, 
lahka in na dotik zelo 
mehka. Izdelana iz 
visoko zmogljivega  

materiala Hydracinn® 
(brez lateksa in  

neoprena)  
• Hydracinn®  
material je zelo 

kvaliteten, odporen 
na vlago in omogoča 
vzdrževanje telesne 

toplote med gibanjem  
• Vsebuje tudi  

antimikrobno zaščito*
• Primerna za levi 
in desni gleženj

*Antimikrobno delovanje 
je namenjeno zaščiti opore 

in ne kože. 

• Nogometna opornica 
za gleženj se priporoča 

za podporo šibkih in 
poškodovanih gležnjev, 
v času rekreacije (igranju 
nogometa, teka, pri igrah 
z loparjem, gimnastiki,…) 

• Visok sprednji razrez 
in ozko dno omogočata 

udobno gibanje in 
fleksibilnost gležnja 

• Vstavljen togi plastični 
material na obeh straneh 

pomaga pri dodatni 
podpori gležnja, mrežast 

ortopedski vložek pa 
daje večjo zračnost

• Prilagodljiva opornica za levi ali desni gleženj je oblikovana tako, da se 
popolnoma prilagodi in prilega stopalnemu loku  •  Vertikalna raztegljiva 
elastika in horizontalna raztegljiva elastika čez Ahilovo tetivo omogočata 

normalno upogibanje stopala in narta  •  Opornica ne ovira gibanja stopala 
pri skokih, hitrosti in gibčnosti   •  Primerna za levi in desni gleženj 

• Prilagodljivi prožni trakovi omogočajo individualno nastavitev kompresije
• Prečni kroj zmanjšuje možnost zdrsavanja in gubanja

• Brezšivni kroj preprečuje vnetja in odrgnine   •  Odprta peta omogoča  
prijetno in udobno prileganje  •  Primerna za levi in desni gleženj

gleženj gleženj  opornice . stabilizatorji . manšete

   02 46 05 380     www.sportni-pripomocki.si

Hg80® OPORNICA ZA GLEŽENJ S TRAKOVINOGOMETNA OPORNICA ZA GLEŽENJ XLP

ATF OPORNICA ZA GLEŽENJ STABILIZATOR ZA GLEŽENJ 

12

BREZ LATEKSA
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43330 x-small; 43331 small; 43332 medium;  
43333 large; 43334 x-large  •  56,99 €

• Ta opornica  
podpira in ščiti  

oslabljen ali  
poškodovan gleženj  

• Je idealna pri izvinih in 
izpahih ter omogoča polno 
gibanje  •  Mehak, upogljiv 
vinil se prilagaja vašemu 

stopalu  •  Je lahka in 
udobna, kar omogoča 

celodnevno nošnjo 
• Primerna za levi 
in desni gleženj

ATF®2 OPORNICA ZA GLEŽENJ [črna]

1
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43360 x-small; 43361 small; 43362 medium;  
43363 large; 43364 x-large  •  56,99 €

Črna: 46641 small; 46642 medium;  
46643 large; 46644 x-large  •  59,99 €Črna: 4552 univerzalna velikost  •  44,99 €

• Edinstvena 
samonastavljiva  

opornica za gleženj nudi  
optimalno zaščito sklepa 

pred izvini in izpahi  
• Vstavljene vezi in ATF 
jermene dopolnjuje še 
učvrstitev z vezalkami  

• Opornica  
zagotavlja  

fleksibilnost sklepa, 
zato je omogočeno 
neovirano gibanje  

• Ne vsebuje lateksa 
• Primerna za levi in 

desni gleženj

• Opornica za gleženj nudi optimalno zaščito skočnega 
sklepa (gležnja) pred izvini in izpahi  •  Nedrseči navzkrižni 

trakovi so prilagojeni tako, da preprečujejo drsenje 
opornice  •  Hkrati zagotavljajo čvrsto, udobno prileganje 

in omogočajo dolgotrajno podporo
• Ta zgibna opornica je izjemno lahka, udobna in nudi povečano zaščito  

pred poškodbami ter varuje šibak ali poškodovan gleženj  •  Jermen omogoča 
enostavno natikanje in snemanje  •  Prilega se vsem vrstam obutve  •  Primerna  
je za oba gležnja.  •  Zgib opornice omogoča polno vertikalno mobilnost, zato  

je še posebej primerna za odbojko, košarko in podobne športe

gleženj gleženj  opornice . stabilizatorji . manšete

OSTANI V IGRI www.sportni-pripomocki.si     02 46 05 380  

ATF®2 OPORNICA ZA GLEŽENJ [bela]

OPORNICA ZA GLEŽENJ - THE ONE®

OPORNICA ZA GLEŽENJ - LITE™

13
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Črna: 964SM small; 964MD medium; 
964LG large; 964XL x-large   •  18,99 €

Črna: 4541 univerzalna velikost  •  21,99 € 

Črna: 47631 small; 47632 medium;  
47633 large; 47634 x-large  •  10,99 € 

• Dovršen material nudi ustrezno 
oporo, kompresijo in toploto ter 

ohranja polno gibljivost  
oslabljenih ali poškodovanih 

gležnjev  •  Raztegljiv najlon na 
obeh straneh omogoča  

enostavno natikanje in snemanje
• Primerna za levi in desni gleženj

• Lahkotno jo namestimo in snamemo.  
• Neoprenski material ohranja telesno toploto 

  •  Pomaga pri zdravljenju in fleksibilnosti  
• Primerna za levi in desni gleženj

• Uporablja se pri togih,  
šibkih ali bolečih gležnjih  
• Daje oporo gležnju ter 

ohranja sklep gibljiv 
• Pletivo preprečuje  

zdrs in gubanje 
• Primerna za levi in  

desni gleženj

NOVA

GENRACIJA

Z garancijo za sproščeno, varno  
ter udobno gibanje in rekreacijo

nova
generacija

gleženj gleženj  opornice . stabilizatorji . manšete

   02 46 05 380     www.sportni-pripomocki.si

NEOPRENSKA MANŠETA ZA GLEŽENJ

NEOPRENSKA MANŠETA ZA GLEŽENJ

ELASTIČNA MANŠETA ZA GLEŽENJ

14
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2333SM small; 2333MD medium;  
2333LG large; 2333XL x-large  •  89,99 €

3333REG regular; 3333LG large; 3333XL x-large  •  79,99 €

• Izredno močni, patentirani 
tritočkovni šarnirji omogočajo 

neomejeno, naravno gibanje kolena
• Nastavljivi jermeni omogočajo 

individualno nastavitev kompresije
• Opornik pogačice stabilizira  

in ščiti pogačico
• Popolnoma obšiti robovi z mehkimi 
šivi preprečujejo draženje in odrgnine
  •  Raztegljiv najlon na obeh straneh 
za enostavno natikanje in snemanje
• Primerna za levo in desno koleno

• Izredno močni, patentirani tritočkovni  
šarnirji omogočajo neomejeno,  

naravno gibanje kolena
• Nastavljivi jermeni omogočajo  

individualno nastavitev kompresije
     •  Opornik stabilizira in ščiti pogačico

  •  Popolnoma obšiti robovi z mehkimi šivi 
preprečujejo draženje in odrgnine

• Primerna za levo in desno koleno

• Močni, patentirani tritočkovni 
šarnirji omogočajo neomejeno, 

naravno gibanje kolena
• Nastavljivi jermeni omogočajo 

individualno nastavitev 
kompresije

• Odstranljiv opornik pogačice 
stabilizira in ščiti pogačico; 
lahko se oblikuje v želeno 

obliko, kar omogoča 
individualno utirjanje opornice in 

nastavitev
• Posebno dolga za  

maksimalno stabilnost  
in zaščito

• Možnost zaklepanja 
šarnirjev za popolno 

imobilizacijo in nastavljive 
zapore pri 10, 20 in 30° za 
omejitev gibanja, če se 

uporablja kot rehabilitacijska 
opora (orodje priloženo)

• Popolnoma obšiti robovi z 
mehkimi šivi preprečujejo 

draženje in odrgnine
• Odprt zadnji del  

proti gubanju
• Primerna za levo in  

desno koleno

koleno koleno  opornice . stabilizatorji . manšete . trakovi

OSTANI V IGRI www.sportni-pripomocki.si     02 46 05 380  

ŠARNIRNA KOLENSKA OPORNICA

ŠARNIRNA KOLENSKA OPORNICA

ŠARNIRNA KOLENSKA OPORNICA - TRITOČKOVNA

59011 small; 59012 medium; 
59013 large; 59014 x-large  •  99,99 €5333 MD-LG  •  115,99 €

• Opornica je narejena iz 
visokozmogljivega 

materiala Hydracinn® 
brez lateksa in neoprena  

•  Opornica je odporna na 
vlago in omogoča 

vzdrževanje telesne 
toplote med gibanjem

• Notranji del opornice je 
nedrseč  •  Patentirana 

stranska šarnirja 
zagotavljata maksimalno 

podporo in zaščito kolena, 
obenem pa zagotavljata 
neovirano gibanje kolena  

• Opornik pogačice 
stabilizira in ščiti pogačico

• Nastavljivi trakovi 
zagotavljajo stabilnost 
opornice, kar omogoča 

kolenu pravilen položaj  •  
Tkanina sestoji iz 

protimikrobnega ščita in 
tako preprečuje neprijetne 

vonjave ob nošnji 
opornice  

• Primerna za levo in 
desno koleno

Hg80® KOLENSKA OPORNICA S TRAKOVI

1

59111 small; 59112 medium; 
59113 large; 59114 x-large   •  79,99 €

Hg80® OPORNICA ZA KOLENO

1

• Je izjemno udobna lahka in  
na dotik zelo mehka opornica.  

• Izdelana iz visoko zmogljivega 
materiala Hydracinn® (brez 

lateksa in neoprena).  
• Hydracinn® material je zelo 
kvaliteten, odporen na vlago in 
omogoča vzdrževanje telesne 

toplote med gibanjem.

15
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2313MD medium; 2313LG large;  
2313XL x-large;  •  69,99 €

56427 univerzalna velikost  •  49,99 €

Bež: 57637 univerzalna velikost  •  39,99 €

57227 univerzalna velikost  •  29,99 €

59857 univerzalna velikost  •  43,99 €

54211 small; 54212 medium; 
54213 large; 54214 x-large  •  69,99 €

• Podporne jeklene vzmeti na obeh 
straneh dajejo čvrsto oporo in 

ohranjajo polno gibljivost
• Opornik pogačice stabilizira in 

varuje pogačico
• Nastavljivi jermeni omogočajo 

nadzorovano kompresijo
• Popolnoma obšiti robovi z mehkimi 
šivi preprečujejo odrgnine in drsenje

• Odprta patela preprečuje 
zdrse in drži pogačico na 

mestu, prilagodljive jeklene 
vzmeti pa dajejo podporo 
kolenu na obeh straneh  •  
Samonastavljiva pasova 

zagotavljata primerno 
kompresijo. 

• Stabilizator je priporočljiv 
za manjše izpahe, natege in 

pri artritisu kolena  •  
Lahkotno ga namestimo in 

snamemo

•  Enostavno natikanje in snemanje.
•  Stranske fleksibilne jeklene vzmeti zagotavljajo 
maksimalno podporo in zaščito kolena, obenem 

zagotavljajo neovirano gibanje kolena  •  Anatomsko 
oblikovana odprtina za pogačico zmanjša pritisk na 
pogačico  •  Opornik pogačice s polovično cevjo 
stabilizira in ščiti pogačico  •  Nastavljivi trakovi 

zagotavljajo stabilnost opornice, kar omogoča kolenu 
pravilen položaj  •  Tkanina sestoji iz protimikrobnega 
ščita in tako preprečuje neprijetne vonjave ob nošnji 

opornice, odporna je na vlago in omogoča vzdrževanje 
telesne toplote med gibanjem  •  Ne vsebuje lateksa

•  Primeren za levo in desno koleno

• Odprtina v predelu pogačice 
dodatno stabilizira pogačico
• Patentirani prožni jermeni 

omogočajo individualno nastavitev 
kompresije

• Obšiti robovi z mehkimi šivi 
zagotavljajo trpežnost in udobje ob 

nošnji  •  Obrobe zmanjšujejo 
možnost gubanja v kolenskem 

pregibu  •  Oblazinjena zaščita z 
dvojno plastjo ob kolenu

• Dvojni kolenski trak obenem zmanjšuje 
možnosti zdrsov kvadricepsa, ki 

povzročajo erozijo pod površino pogačice, 
in je učinkovit:  •  Pri artritičnem kolenu, 
obravnavi hondromalacije, skakalnem 
kolenu, patelofemoralnem sindromu, 
iliotibialnem sindromu vezi, dislokaciji 

pogačice, vnetju pogačice, zdrsu 
kvadricepsa, pri Osgood-Schlatterjevi 
bolezni in  •  Ob podpori tekaškemu 
kolenu, ob večjih obremenitvah ter 

nekaterih drugih kroničnih kolenskih 
sindromih  • Primeren za levo in desno 

koleno

• Opornica je oblikovana po vzorcu 
peščene ure in ima na obeh straneh 

nedrseče, valovite trakove,  
ki onemogočajo drsenje opornice  

• Poudarjeni okrogli del na opornici 
vsebuje lahek gel in daje večjo  

udobnost in hkrati podporo pogačici 
ter še dodatno stabilizira  

in ščiti pogačico  
• Jeklene vzmeti na obeh straneh 
opornice dajejo oporo kolenu in 

omogočajo neovirano gibanje kolena  
•  Priporoča se za oporo pogačici  

in za oporo bolečemu in  
nestabilnemu kolenu  

• Primerna za levo in desno koleno 
• Priložena vrečka za shranjevanje

koleno koleno  opornice . stabilizatorji . manšete

   02 46 05 380     www.sportni-pripomocki.si
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STABILIZATOR POGAČICE Z OPORO ZA STRANSKE VEZI

STABILIZATOR ZA KOLENO

STABILIZATOR ZA KOLENO

MANŠETA ZA KOLENO S TRAKOVI

KOLENSKI TRAK MAX

Hg80® KOLENSKI STABILIZATOR
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57927 univerzalna velikost  •  24,99 €

52641 small; 52642 medium; 
52643 large, 52644 x-large  •  19,99 € Črna: 53457 univerzalna velikost  •  23,99 €

59131 small; 59132 medium; 
59133 large; 59134 x-large  •  19,99 €

• Pomaga pri lajšanju bolečin 
nazunanji strani kolena, 

povezanih z iliotibialnim (ITB) 
sindromom - tekaško koleno 

• Teksturiran neopren 
preprečuje zdrs kolenskega 
traku, izboljša zračnost ter 

nadzoruje vlago

Manšeta daje oporo in ščiti 
nestabilno koleno. Ne moti pri 
športu in rekreaciji. Zagotavlja 
fleksibilnost sklepa. Material 
omogoča visoko udobnost 

nošenja, je prepusten za zrak, 
nudi primerno kompresijo in 
toploto, ki pri preobremenitvi 

preprečujeta ponovno 
poškodbo. Priporoča se 

uporaba pri bolečih, šibkih, 
poškodovanih ali artritičnih 

kolenih. Enostavno natikanje in 
snemanje.

• manšeta je narejena iz 
trpežnih materialov, z 

raztegljivimi, z najlonom 
obšitimi robovi in dvojnimi šivi

• manšeta je zasnovana po 
principu dolgega rokava od 
spodnjega dela stegna do 
zgornjega dela golenice

• primerna za levo in desno 
koleno

Daje oporo in ščiti nestabilno 
koleno. Ne moti pri športu in 

rekreaciji. Zagotavlja 
fleksibilnost sklepa. Material 
omogoča visoko udobnost 

nošenja, je prepusten za zrak, 
nudi primerno kompresijo in 
toploto, ki pri preobremenitvi 

preprečujeta ponovno 
poškodbo. Priporoča se 

uporaba pri bolečih, šibkih, 
poškodovanih ali artritičnih 

kolenih. Enostavno natikanje 
in snemanje.

• odprtina v predelu pogačice 
dodatno stabilizira pogačico
• obšiti robovi z mehkimi šivi 

zagotavljajo trpežnost in 
udobje ob nošnji

• primerna za levo in desno 
koleno

• Manšeta je narejena iz trpežnih 
materialov, z raztegljivimi, z 

najlonom obšitimi robovi in dvojnimi 
šivi  •  Manšeta je zasnovana po 

principu dolgega rokava od 
spodnjega dela stegna do 
zgornjega dela golenice

• Primerna za levo in desno koleno
• Odprtina v predelu pogačice 

dodatno sprošča pritisk na 
pogačico

univerzalna velikost: 991 rdeča; 992 črna; 993 modra; 994 rumena; 
995 zelena; 996 oranžna; 997 roza  •  16,99 €

• Ta nastavljivi trak je namenjen 
boljšemu utirjanju in dviganju 

pogačice, kar se doseže z blagim 
pritiskom na kito pod pogačico

• Cevast vstavek nudi enakomeren 
pritisk in deluje na bolečino  

pri hondromalaciji (nadraženi 
pogačici), vnetju pogačice in 
Osgood-Schlatterjevi bolezni

koleno koleno  opornice . stabilizatorji . manšete . trakovi

OSTANI V IGRI www.sportni-pripomocki.si     02 46 05 380  

KOLENSKI TRAK ITB

MANŠETA ZA KOLENO Z ZAPRTO POGAČICO STEZNIK ZA KOLENO Z ODPRTO POGAČICO

MANŠETA ZA KOLENO Z ODPRTO POGAČICO

KOLENSKI TRAK
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4540S/M small/medium; 4540L/XL large/x-large  •  44,99 €

Črna: 53691 small; 53692 medium; 53693 large; 53694 x-large  •  69,99 € 

427S/M small/medium; 427L/XL large/x-large  •  27,99 €

Črna: 55251 small; 55252 medium; 55253 large; 55254 x-large  •  10,99 €

Črna: 51237 univerzalna velikost  •  44,99 €

Par: 4535 univerzalna velikost  •  19,99 €

• Opornica ne vsebuje 
neoprena 

• Jeklene vzmeti 
zagotavljajo podporo za 

obe strani kolena 
• Udobne notranje obloge  

• Nastavljivi jermeni 
omogočajo individualno 
nastavitev kompresije

• Stranske stabilizacijske jeklene vzmeti zagotavljajo 
maksimalno podporo in zaščito kolena, obenem zagotavljajo 

neovirano gibanje kolena • Opora iz gela nudi dodatno 
podporo pogačici • Stabilizator nudi primerno in osredotočeno 

kompresijo • Je odporen na vlago in omogoča vzdrževanje 
telesne toplote med gibanjem • Tkanina sestoji iz protimikrobnega 
ščita in tako preprečuje neprijetne vonjave ob nošnji opornice  

• Stabilizator ne vsebuje lateksa in neoprena
• Primeren za levo in desno koleno

• Lahek stabilizator nudi  
oporo togemu, oslabljenemu  

ali bolečemu kolenu s pomočjo 
upogljivih jeklenih vzmeti  
• Izdelan je iz zračnega  
elastičnega materiala  

• Podporne jeklene vzmeti na  
obeh straneh nudijo čvrsto oporo  

in polno gibljivost  
• Odprt sprednji del pomaga 

zmanjševati pritisk na pogačico
     •  Popolnoma obšiti robovi 

zagotavljajo trpežnost

• Uporablja se pri togih,  
šibkih ali bolečih kolenih  

• Daje oporo kolenu  
ter ohranja sklep gibljiv 

• Pletivo preprečuje zdrs in gubanje
• Za levo ali desno koleno

•  Odprtina v predelu pogačice dodatno 
stabilizira pogačico •  Patentirani prožni 

jermeni omogočajo individualno 
nastavitev kompresije  •  Obšiti robovi z 

mehkimi šivi zagotavljajo trpežnost in 
udobje ob nošnji  •  Obrobe zmanjšujejo 
možnost gubanja v kolenskem pregibu

•  Oblazinjena zaščita z dvojno  
plastjo ob kolen • Primerna za levo in 

desno koleno

• Univerzalni, posebno 
dolgi ščitniki za koleno 
ščitijo pred udarninami, 

modricami in odrgninami  
• Elastičen material 

omogoča enostavno 
natikanje in snemanje  
ter odlično prileganje 

koleno koleno  opornice . stabilizatorji . manšete

   02 46 05 380     www.sportni-pripomocki.si

 Hg80®  OPORNICE

V i s o ka  z m o g l j i vo s t ! 

SVET  
ŠPORTNE  
MEDICINE

Udobne zračnosti Hg80® opornic ni mogoče zanikati. 
Sedaj smo to odlično tehnološko linijo izdelkov        
Mueller Hg80® še razširili.

  • Varovalni mikrobni ščit varuje pred rastjo mikrobov

  • Opora iz gela usmerja pritisk na ključne podporne točke

  • Prožne vzmeti pomagajo podpirati obe strani kolena

  • Brez gubanja ali zategovanja
 
V svetu športne medicine Mueller sledimo trendom, 
inovacijam in se prilagajamo vsakdanjim potrebam 
rekreativnih in profesionalnih športnikov. 

OSTANI
V IGRI

Zastopnik: 
Medis-M d.o.o.
Limbuška cesta 78B 
2000 Maribor
Kontakt:

T: 02 46 05 380
F: 02 46 05 382
M: 041 858 078
 
E: info@medis-m.si

S: www.medis-m.si

NOVO

NOVO

ELASTIČNA OPORNICA ZA KOLENO

KOLENSKI STABILIZATOR OMNIFORCE 

ELASTIČEN STABILIZATOR ZA KOLENO

ELASTIČNA MANŠETA ZA KOLENO

MANŠETA ZA KOLENO S TRAKOVI 4WAY

ŠČITNIKI ZA KOLENO
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,99 €

Ustvarjeno v športu, narejeno za življenje.TM

MUELLER Hg80®

Premium šarnirna tritočkovna 
kolenska opornica 

59011 SM
59012 MD
59013 LG
59014 XL

MUELLER Hg80®

Opornica za gleženj s trakovi
 

42130 XS
42131 SM
42132 MD
42133 LG
42134 XL

MUELLER Hg80®

Premium kolenska opornica 

59111 SM
59112 MD
59113 LG
59114 XL

MUELLER Hg80®

Opornica za teniški komolec
 

79018 SM/MD
79010 LG/XL

MUELLER Hg80®

Kolenski stabilizator
 

54211 SM
54212 MD
54213 LG
54214 XL

MUELLER Hg80®

Opornica za zapestje

74618 REG
74619 LG



74618 regular; 74619 large  •  39,99 €

961 univerzalna velikost  •  11,99 €

4505 univerzalna velikost  •  13,99 €

307 small/medium; 308 large/x-large  •  21,99 €

Desna: 86271 small/medium;  86273 large/x-large  •   29,99 € 
Leva: 86272 small/medium; 86274 large/x-large  •  29,99 €

400SM small; 400MD medium; 
400LG large; 400XL x-large   •  14,99 €

Črna: 76058 regular; 76059 large  •  9,99 €

• Opornica, izdelana iz visoko  
zmogljivega materiala  

Hydracinn® (brez lateksa in  
neoprena)  •  Hydracinn® material 
je zelo kvaliteten, odporen na vlago 

in omogoča vzdrževanje telesne 
toplote med gibanjem

• Osnovni rokav je iz antimikrobnega 
 materiala, zračen in zelo mehak na 

dotik ter omogoča visoko  
udobnost nošenja*  •  Priložena 

vrečka za shranjevanje

• Podpira šibko ali poškodovano 
zapestje  •  Manšeta se  

enostavno namesti, priročna 
elastična zanka nam dopušča, da 

manšeto zlahka namestimo  
z eno roko  •  Sklep ohranja  

gibljiv in je udobna za nošenje  
• Enostavno natikanje  

in snemanje  •  Primerna  
za levo in desno zapestje

• Mehka neoprenska manšeta, 
ki pomaga podpirati šibko ali 

poškodovano zapestje, hkrati pa 
ohranja polno gibljivost  
• Z odprtino za palec  

za enostavno natikanje  
in prileganje  

• Luknjičast material povečuje 
zračnost in udobnost za  

celodnevno nošnjo  •  Primerna  
za levo in desno zapestje

• Lajša bolečino in oteklino pri sindromu  
karpalnega kanala ter nudi podporo  
šibkemu, poškodovanemu zapestju  

• Lahka in udobna za celodnevno nošnjo  
• Dva nastavljiva trakova za individualno prileganje
• Zračen material za udobno celodnevno nošnjo
• Dolžina odstranljive jeklene žličke (16,5 cm) in 
dve stranski deščici zagotavljajo čvrsto oporo

• Oblazinjenje nudi dodatno udobje
• Primerna za levo ali desno zapestje  

• Dva nastavljiva trakova za  
individualno prileganje  •  Primerna  

za levo in desno zapestje

• Podpira šibko ali poškodovano zapestje, hkrati omogoča nemoteno gibanje palca in kazalca 
• Namenjena je za lajšanje bolečine in otekline pri težavah povezanih s sindromom karpalnega kanala  

• Lahka in udobna opornica je primerna za celodnevno nošnjo in uporabo tudi čez noč  
• Dodatno udobje omogoča mehka podloga.

• Izjemno kakovostna neoprenska sestava 
zadržuje telesno toploto in omogoča 

primerno kompresijo  •  Dvojno zapiranje 
na ježka preprečuje, da bi se manšeta lepila  
in omogoča uporabniku prilagoditev tenzije

• Priporoča se pri lažjih izvinih,  
izpahih in artritičnem zapestju

• Oklepajoč kroj in nastavljivi trakovi nudijo 
enakomerno kompresijo in podporo, kar 

pospešuje zdravljenje in  
ohranja sklep gibljiv  •  Primerna  

za levo in desno zapestje

• Daje čvrsto, udobno oporo 
šibkemu, togemu ali bolečemu 

zapestju  •  Unikatno tkanje 
omogoča enakomerno kompresijo 

in ohranja polno gibljivost med  
aktivnostjo  •  Je udobna in se 

odlično prilega  •  Posebno dolga 
manšeta za večjo podporo  •  
Ojačani robovi za trpežnost  

• Primerna za levo in  
desno zapestje

* Protimikrobno zaščita je  
na zunanji strani opornice.

zapestje zapestje  opornice . manšete

OSTANI V IGRI www.sportni-pripomocki.si     02 46 05 380  

Ustvarjeno v športu, narejeno za življenje.TM

Hg80® OPORNICA ZA ZAPESTJE

ELASTIČNA ZAPESTNA MANŠETA Z ZANKO

ZAPESTNA MANŠETA

OPORNICA ZA ZAPESTJE - STABILIZACIJSKA

OPORNICA ZA ZAPESTJE - ZELENA LINIJA

NEOPRENSKA ZAPESTNA MANŠETA

ELASTIČNA ZAPESTNA MANŠETA
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75217 univerzalna velikost  •  26,99 € 417S/M small/medium; 417L/XL large/x-large  •  25,99 € 

Črna: 4521 univerzalna velikost  •  19,99 € 

Par: Črna: 4111LG large; 4111XL x-large  •  6,99 € 

• Enostavna namestitev 
• Hydramesh® tekstura 

preprečuje zdrs in pomaga pri 
odvajanju znoja  

• Razširjena pokritost za 
dodatno podporo  •  Osnovni 

zunanji del opornice je iz 
antibakterijskega materiala* 

• Neoprenska manšeta z 
dodatnim oblazinjenim 
vstavkom zagotavlja 
zaščito in oporo med 
kontaktnimi športi in 

drugimi športnimi 
aktivnostmi  

• Enostavno natikanje in 
snemanje

• Visoko kakovostna neoprenska manšeta, enostavna za natikanje 
• Zapiranje na ježka omogoča individualno prilagoditev opore. Prilagodljivi 

trakovi zagotavljajo ustrezno prileganje z minimalnim gubanjem in drsenjem
• Mehka neoprenska sestava zadržuje telesno toploto, s čimer pomaga lajšati 

bolečine in ohranja komolec gibljiv
• Primerna za levi in desni komolec

• Lahek, zračen in elastičen material nudi udobje, ojačani  
robovi in podaljšan rokav pa zagotavljajo povečano oporo

• Odlično ščiti pred odrgninami, prav tako pa  
nudi kompresijo komolcu, podlaktim ali golenici  

• Uporablja se lahko tudi za zaščito meč in golenice

komolec komolec  opornice . manšete . rokavi

   02 46 05 380     www.sportni-pripomocki.si

NASTAVLJIVA MANŠETA ZA KOMOLEC OBLAZINJENA KOMOLČNA MANŠETA

NEOPRENSKA KOMOLČNA MANŠETA

ELASTIČNI ROKAV ZA KOMOLEC

22
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* Protimikrobno zaščita je na zunanji strani opornice.



Črna: 819 univerzalna velikost  •  22,99 € 
Bež: 820 univerzalna velikost  •  22,99 €

Črna: 70007 univerzalna velikost  •  23,99 €

79018 small/medium  •  26,99 € 
79019 large/x-large  •  26,99 €

• Opornica zagotavlja  
kompresijo, ki lajša bolečino  

in neudobje v komolcu 
• Notranja penasta blazinica 

omogoča kompresijo čez  
mišice iztegovalke 

• Opornica je lahka, izdelana  
iz zračne tkanine

• Priporočena je uporaba pri 
dejavnostih, kjer se gibi ponavljajo 

• Opornica daje čvrsto in  
hkrati udobno oporo  

• Primerna je za celodnevno nošnjo

414SM small; 414MD medium; 
414LG large; 414XL x-large  •  9,99 €

Črna: 74181 small; 74182 medium; 
74183 large; 74184 x-large  •  10,99 € 

Uporablja se pri togih, 
šibkih ali bolečih komolcih. 

Daje oporo komolcu ter 
ohranja sklep gibljiv. Pletivo 
preprečuje zdrs in gubanje. 
Primerna je za desni in levi 

komolec.

• Posebno dolga manšeta z obrobo nudi udobje in dobro prileganje  
•  Raztegljiv najlon na obeh straneh omogoča enostavno natikanje in  

snemanje, močni, dvojni šivi in ojačani robovi pa  
zagotavljajo trpežnost 

NEOPRENSKA MANŠETA ZA KOMOLEC

ELASTIČNA KOMOLČNA MANŠETA                           

1

• Mehka neoprenska 
sestava nudi udobje in 

lajša bolečine v komolcu  
• Enostavna za natikanje, 

lahka in trpežna  
• Ta prilagodljiva opornica 
učinkovito lajša bolečine 

pri teniškem komolcu  
• Prav tako učinkovito lajša 

bolečine podlakti in 
komolca, ki so posledica 

aktivnosti kot so 
vrtnarjenje, golf in bowling  

•  Je lahka, trpežna in 
udobna, kar omogoča 

celodnevno nošnjo

• Rokav za komolec je iz 
lahke in udobne tkanine, 
ki je oblikovana tako, da 
se razteza in prilagodi 

obliki roke  
• Elastični zgornji del 

preprečuje zdrs  
• Primeren za kolesarje  

in košarkarje

komolec komolec  opornice . manšete . rokavi

OSTANI V IGRI www.sportni-pripomocki.si     02 46 05 380  

B

OPORNICA ZA TENIŠKI KOMOLEC

ROKAV ZA KOMOLEC Hg80® OPORNICA ZA TENIŠKI KOMOLEC
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4581 univerzalna velikost  •  44,99 €

86741 univerzalna velikost  •  69,99 €

68127 univerzalna velikost   •  34,99 € 68147 univerzalna velikost   •  39,99 €

• Osem podpornih jeklenih 
vzmeti se prilagodi hrbtenici  

in nudi čvrsto oporo  
ledvenemu delu

• Primeren je za moške in ženske
• Glavni elastični trak je širok 

22,8 cm in nudi obsežno oporo
• Zunanji elastični trakovi so 
široki 10 cm in omogočajo 

prilagajanje tenzije

• Močan pas za hrbet in 
trebuh je namenjen pri 

bolečinah v spodnjem delu 
hrbta in pri šibkosti  

trebušnih mišic  
• S pasom dosežemo 
kompresijo na predelu 
abdomna in ledvenem 

predelu  
• Togi in udobni podporni 

plošči dajeta stabilno 
podporo spodnjemu  

delu hrbta

• Izdelan za udobno nošenje.  
• Neoprenski podporni pas se tesno prilagaja in s tem 
pomaga ustvariti trdno in čvrsto oporo vašemu hrbtu.  
• Je zelo udoben in primeren za celodnevno nošenje.  

• Uporabnikom dovoljuje, da ostanejo aktivni.

• Unikaten  
način zapiranja 

z eno roko 
• Togi plošči  

dajeta podporo 
spodnjemu delu 

hrbta

255 regular;  •  59,99 € 
64179 plus size;  •  65,99 €

• Odstranljiva ledvena blazinica oblazini in pritiska  
na ledveni predel ter s tem nudi oporo

• Dodatno stabilnost zagotavljajo fleksibilne jeklene opore vzdolž hrbtenice
• Notranji plastični del preprečuje zvijanje in gubanje opore

• Individualna nastavitev z dvojnimi zunanjimi elastičnimi trakovi

hrbet hrbet  pasovi . opornice

   02 46 05 380     www.sportni-pripomocki.si
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OPORNI PAS ZA HRBET

NASTAVLJIV PAS ZA HRBET IN TREBUH - ZELENA LINIJA

PODPORNI PAS NASTAVLJIV PAS ZA HRBET IN TREBUH

OPORNI LEDVENI PAS ZA HRBET
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4491 univerzalna velikost  •  22,99 €

444SM small; 444MD medium  •  24,99 € 
444LG large; 444XL x-large  •  24,99 €

4601 small; 4603 medium; 4604 large   •  par 19,99 € Bež: 4518 univerzalna velikost  •  29,99 €  

983MD medium; 983LG large  •  44,99 €
330REG regular  •  29,99 € 

330LG large  •  29,99 €

posebnosti posebnosti  stegno . golenica . meča . roka

OSTANI V IGRI www.sportni-pripomocki.si     02 46 05 380  

• Lajša bolečine pri vnetju pokostnice  
• Omogoča uporabniku, da ostaja  

polno aktiven  •  Nudi blago kompresijo  
in čvrsto podpira mišice in mehko tkivo 
spodnjega dela noge  •  Stimulira krvni 

obtok in ohranja toploto, hkrati pa kontrolira 
odvečno tekočino  •  Dva glavna penasta 

trakova absorbirata udarce in s tem 
zmanjšujeta pritisk na kite in mehka tkiva  

ter držita manšeto na mestu
• Enostavna za uporabo in prileganje

• Nastavljivi trakovi omogočajo 
nadzorovano kompresijo  
in individualno prileganje

• Popolnoma obšiti robovi z mehkimi šivi 
preprečujejo draženje in odrgnine
• Enostavno natikanje in snemanje

• Mehak neopren 
zadržuje telesno toploto, 

s tem pospešuje krvni 
obtok ter lajša bolečine in 

pospešuje zdravljenje
• Manšeta je nastavljiva in 

omogoča individualno 
prileganje  •  Popolnoma 
obšiti robovi zagotavljajo 

trpežnost

• Posebno dolga manšeta, ki 
se prilagaja obliki stegna,

    nudi stalno, enakomerno 
kompresijo za podporo 

poškodovanih mišic
• Zelo trpežna, s popolnoma 

obšitimi, raztegljivimi 
najlonskimi robovi

• Nastavljiva kovinska deščica 
za podporo in stabilnost
• Oblazinjen palčni del za 

absorpcijo udarcev

• Nudi kompresijo in podporo 
pri oslabljenih ali bolečih 

dlaneh in zapestjih, hkrati pa 
ohranja polno gibljivost   
• Idealna za uporabo 

pri artritisu ali sindromu 
karpalnega kanala  •  

Primerna za levo ali desno 
zapestje

NEOPRENSKA STEGENSKA MANŠETA NEOPRENSKA STEGENSKA MANŠETA

KOMPRESIJSKA MANŠETA ZA MEČA CHO-PAT®

MANŠETA ZA MEČA IN GOLENICO

KOMPRESIJSKA ROKAVICA OPORNICA ZA PALEC
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BREZ LATEKSA

4601 univerzalna velikost  •  16,99 €

46027 univerzalna velikost  •  18,99 €

• Daje oporo roki in 
omejuje njeno gibanje, 

s čimer pomaga pri  
zdravljenju boleče  

ali poškodovane roke  
in komolca  

• Primeren za levo  
ali desno roko 

  •  Lahka, udobna in 
nastavljiva opora je 

oblikovana za pomoč pri 
težavah, ki so povezane s 

plantarnim fasciitisom 
(petni trn)  

• Mehka udobna blazinica 
izvaja blago kompresijo na 
petnem loku in s tem lajša 

težave pri petnem trnu  
• Prilega se vsakem čevlju. 

posebnosti

   02 46 05 380     www.sportni-pripomocki.si

 posebnosti  roka . peta . kompresijske hlače

59102 medium; 59103 large; 59104 x-large;  •  34,99 €

• Kompresijske hlače omogočajo podporo in 
kompresijo v predelu abdomna, stegenskih in 

zadnjičnih mišic ter aduktorjev 
• Lahka kompresija podpira mišice, kar vodi k 

zmanjševanju tveganja za poškodbe 
• Hlače ohranjajo telesno temperaturo in s tem 

omogočajo konstantno ogretost mišic  
• Zračen material omogoča visoko udobnost 

nošenja 

KOMPRESIJSKE HLAČE

B

Brez  
lateksa

Za izdelke iz Mueller zelene linije plastenke PET spremenimo v tkanino.

1

PLASTENKA

OD PLASTENK DO TKANINE: ZELENI PROCES

OdObRILa 
MaTI  
NaRava.

2

LUSKE

3

DROBCI

4

PREJA

5

TKANINA

Mehka in vzdržljiva zunanja tkanina 

Jedro je narejeno iz nenaftnih materialov 

67% podloge je narejene  
iz recikliranih plastenk 

 
Zelena linija

Naravi prijazne opornice in manšete

v Mueller zeleni liniji boste našli enako kakovost 
kot pri vseh izdelkih Mueller. Znamka Mueller je svetovni 
proizvajalec v športni medicini in uporablja okolju prijazne 
materiale.

Izdelki Mueller zelene linije so izdelani iz materialov, 
ki ne vsebujejo nafte. Notranja podloga je izdelana iz 
recikliranih plasticnih plastenk PET. Embalažo je mogoce 
reciklirati. Celo crnilo na embalaži bazira na sojini osnovi.  
S tem kažemo svoj odnos do narave. 

 
Mueller® Zelena linija

NOSILEC ZA ROKO

PODPORA ZA PETO

B
Pro: 971REG regular; 971LG large  •  19,99 € 

Standard: 970REG regular; 970LG large  •  19,99 €

• Ta lahek vložek ščiti 
pred bolečinami, ki so 
posledica pritiskov na 
peto  •  Uporablja se 
kot vložek v petnem 
delu čevlja, kjer je 

potrebna absorpcija 
udarcev  •  Stolpiči 
celic, ki absorbirajo 
udarce, podvajajo in 
pospešujejo naravno 

sposobnost absorpcije 
udarcev

VLOŽEK ZA PETO - PRO & STANDARD

Pro

Standard

26
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materiale.

Izdelki Mueller zelene linije so izdelani iz materialov, 
ki ne vsebujejo nafte. Notranja podloga je izdelana iz 
recikliranih plasticnih plastenk PET. Embalažo je mogoce 
reciklirati. Celo crnilo na embalaži bazira na sojini osnovi.  
S tem kažemo svoj odnos do narave. 

 
Mueller® Zelena linija



Mueller Sports Medicine, Inc. 
One Quench Dr., PO Box 99, Prairie du Sac, WI 53578 USA

www.muellersportsmed.com   sportcare@muellersportsmed.com

800-356-9522  608-643-8530  Order by fax 800-852-4334
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UPAM SI VEČ

Filip Flisar
Svetovni prvak v smučarskem krosu

ŠPORTAJ 
VARNO IN 
OSTANI  
V IGRI! 

MUELLER® 
športnomedicinske pripomočke 

podpirajo najuspešnejši  
slovenski športniki

Igor Poznič 
Strokovnjak na področju športne medicine 
 

T: 02 46 05 380 
F: 02 46 05 382 
M: 041 858 078

Mueller Sports Medicine, Inc 

One Quench Dr., PO BOX 99, Prairie du Sac, WI 53578 USA

www.muellersportsmed.com

 
 

E: info@medis-m.si, igor@medis-m.si 
S: www.medis-m.si
www.sportni-pripomocki.si

Trgovina in posredništvo d.o.o.

Trgovina in posredništvo d.o.o.


