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KiroMED Zéta gerincnyújtó pad 

 

SPECIÁLIS GERINCNYÚJTÓ ORVOSI ESZKÖZ, MELY HATÁSÁT A GERINC ÍZÜLETEINEK KÍMÉLETES 

HÚZÁSA RÉVÉN FEJTI KI. 

KiroGYM komplex gerincterápiás programmal. 

A KiroGYM tornával maximalizáljuk a pad hatékonyságát. Ezzel garantáltan gyorsabb 

eredményeket érhetsz el, újra élvezheted a fájdalommentes mozgás örömét. 

Gyógytornász állította össze és tanítja meg a helyes kivitelezését. A padon nyújtunk, erősítünk 

háton és hason egyaránt kezdő és haladó szinten is. 

A KiroMED orvostechnikai padok használatához minden vásárlónk megkapja ezt a speciális, 

otthoni kezelést nyújtó videó sorozatot. 

Elsősorban porckorongsérvek, isiász, lumbágó, csigolyaelcsúszás, gerincferdülés, csípő panaszok, 

izomrövidülés műtét nélküli gyógykezelésére, valamint ezeknek a betegségeknek a 

megelőzésére szolgál. Segítségével megállíthatóak azok a degeneratív folyamatok, melyek a 

gerinc leépülését okozzák.  

Orvostechnikai eszköz minősítéssel rendelkező fix acélvázas gravitációs gerincnyújtó pad. Hason 

fekve is használható, a deréktáji szakasz hatékonyabb nyújtásához. 

A fejlesztéseknek köszönhetően megnövelt teherbírással és élettartammal rendelkezik.  

A folyamatos terhelést könnyedén viseli, forgó alkatrészei nem kopnak el, erős görgőcsapágy 

biztosítja a minőségi működést. 

Állítható, igény szerint kivehető fejtámlával, stabilabb és kényelmesebb fekvőfelülettel 

rendelkezik, ezért nem válik kényelmetlenné a nyújtás közben. A bokánál csapos reteszeléssel 

rögzíthető lábbefogó szerkezet biztosítja a biztonságos terápiás kezelést. Lánccal rögzíthető 

dőlésszög, melynek előnye, hogy nagyon finoman lehet hangolni a végállást. 

A lánc stabilan biztosítja azt is, hogy nyújtás közben a kívántnál lejjebb ne billenjen, így teljes 

biztonságérzetet ad a kezelés alatt. 

Az egyedi fejlesztéseinknek köszönhetően a KiroMED Zéta gerincnyújtó padot hason fekve is 

lehet használni. A hason fekve történő nyújtás kifejezetten ajánlott azoknak, akiknél a lumbális 

szakaszon alakult ki porckorongsérv, vagy kimondottan a deréktájéki szakaszon vannak állandó 

fájdalmai. Jó szívvel ajánljuk még a lumbágóban, isiászban szenvedőknek.  
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A hason és háton fekve nyújtás teljesen eltérő érzés lehet azoknak, akik porckorongsérvvel élnek, 

ezért fontos, hogy lehetőséget biztosítsunk mindkét nyújtási forma használatához. Ezen felül 

hatékonyan kezeli a csípő és térd kopások általi fájdalmakat is. 

A legjobb választás otthoni kezeléshez a KiroMED Zéta orvostechnikai eszközünk. A magas 

teherbírásnak, illetve a minőségi alkatrészeknek köszönhetően szakemberek és terapeuták is 

bátran alkalmazhatják pacientúrájuk körében. 

Kategóriájában az egyetlen védjegy oltalom alatt álló mechanikus orvostechnikai eszköz, mely 

otthoni alkalmazásra is javasolt. 

Az összeszerelés megkönnyítéséhez videót biztosítunk, melyben lépésről, lépésre mutatjuk a 

folyamatot. 

KÖNNYED HASZNÁLAT MELYNEK TECHNIKÁJÁT VIDEÓBAN MUTATJUK MEG ÖNNEK. 

Mielőtt megkezdené a pad használatát, kérdezzen meg szakembert, orvosát az Ön egészségi 

állapotának legmegfelelőbb kezelési módról! 

A KiroMED Zéta orvostechnikai eszköz minősítéssel rendelkező gerincnyújtó pad, így a KiroMED 

Zéta gerincnyújtó padot 

- önkéntes egészségpénztári finanszírozásban is megvásárolhatja 

- vállalkozások, cégek elszámolhatják munkahelyi egészségmegőrző eszközként 

- SZÉP kártyával is fizethet. 

 

AJÁNDÉK KIROMED nyaknyújtó párna! 

Most megrendeléséhez egy kiegészítő eszköz adunk ajándékba! 

A nyaknyújtó párna hatékony segítséget nyújthat a nyakfájásos problémák kezelésében, lazítja a 

váll merevségét, valamint a fejfájást is enyhítheti. 

Kíméletes nyújtással tehermentesíti a nyaki csigolyákat. 

Egyszerűen, pumpálással tudja beállítani a kívánt húzóerőt. Használhatja napközben bármikor, 

akár irodai munka vagy otthoni teendők közben is. 

MŰSZAKI ADATOK 

Testmagasság: 147 – 198 cm 

Terhelhetőség: max. 150 kg 

Alapterület: 76 x 116 cm 

Magasság: 140 cm 

Szállítási méret (csomagolva): 129 x 63,5 x 20,5 cm 

Súly: 29 kg 

Ára: 110. 000 Ft    A szállítás ingyenes! 
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KiroMED Delta gerincnyújtó pad 

 

SPECIÁLIS GERINCNYÚJTÓ ORVOSI ESZKÖZ, MELY HATÁSÁT A GERINC ÍZÜLETEINEK KÍMÉLETES 

HÚZÁSA RÉVÉN FEJTI KI.  

KiroGYM komplex gerincterápiás programmal. 

A KiroGYM tornával maximalizáljuk a pad hatékonyságát. Ezzel garantáltan gyorsabb 

eredményeket érhetsz el, újra élvezheted a fájdalommentes mozgás örömét. 

Gyógytornász állította össze és tanítja meg a helyes kivitelezését. A padon nyújtunk, erősítünk 

háton és hason egyaránt kezdő és haladó szinten is. 

A KiroMED orvostechnikai padok használatához minden vásárlónk megkapja ezt a speciális, 

otthoni kezelést nyújtó videó sorozatot. 

Elsősorban porckorongsérvek, isiász, lumbágó, csigolyaelcsúszás, gerincferdülés, csípő panaszok, 

izomrövidülés műtét nélküli gyógykezelésére, valamint ezeknek a betegségeknek a 

megelőzésére szolgál. Segítségével megállíthatóak azok a degeneratív folyamatok, melyek a 

gerinc leépülését okozzák. 

Orvostechnikai eszköz minősítéssel rendelkező, összecsukható vázrendszerű, gravitációs 
gerincnyújtó pad. Egyedi kialakítása lehetővé teszi a biztonságos, hason fekve végzett terápiás 
kezelést. Ez az alkalmazási forma, a deréktáji szakasz kiemelésével, hatékonyabb nyújtást 
eredményez a lumbális szakaszon. 

A KiroMED Delta összecsukható mechanikus gerincterápiás, orvostechnikai gerincnyújtó pad, 
mely a leggyakoribb gerincbetegségek, a kopásos és degeneratív elváltozások kezelésére lett 
fejlesztve. 

A folyamatos szakértői és vásárlói visszajelzések nyomán számos változtatást eszközöltünk a 
gerincnyújtó padon. A tovább fejlesztéseknek köszönhetően stabilabb, biztonságosabb 
működést értünk el. 

A KiroMED Delta megerősített vázszerkezettel, állítható, igény szerint kivehető fejtámlája az 

átlag magasságtól eltérők komfortérzetét szolgálja. Stabilabb és kényelmesebb fekvőfelülettel 

rendelkezik, ezért nem válik kényelmetlenné a nyújtás közben. A bokánál csapos reteszeléssel 

rögzíthető lábbefogó szerkezet biztosítja a biztonságos terápiás kezelést. Az Önnek 

legmegfelelőbb dőlésszöget lánccal rögzítheti, melynek előnye, hogy nagyon finoman lehet 

hangolni a végállást. A lánc stabilan biztosítja azt is, hogy nyújtás közben a kívántnál lejjebb ne 

billenjen, így teljes biztonságérzetet ad a kezelés alatt.  
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Az egyedi fejlesztéseinknek köszönhetően a KiroMED Delta gerincnyújtó padot hason fekve is 

lehet használni. 

A hason fekve történő nyújtás kifejezetten ajánlott azoknak, akiknél a lumbális szakaszon alakult 

ki porckorongsérv, vagy kimondottan a deréktájéki szakaszon vannak állandó fájdalmai. Jó 

szívvel ajánljuk lumbágóban, isiászban szenvedőknek. Hason fekve a csípőcsont jobban kiemeli 

a deréktáji szakaszt, így a lumbális ív megtartása egyszerűbb, kiemelhetőbb, mint háton fekve. 

Érzésben a hason és háton fekve nyújtás teljesen eltérő lehet azoknál, akik porckorongsérvvel 

élnek, ezért fontos, hogy lehetőséget biztosítsunk mindkét nyújtási forma használatához. 

Ezen felül hatékonyan kezeli a csípő és térd kopások általi fájdalmakat is.  

A gravitációs nyújtás egyértelműen hat a boka-térd és csípőízületekre, azonnal friss ízületi 
nedvet, kenőanyagot termel a porcok közé, olajozza a kopásnak és a legnagyobb terhelésnek 
kitett testrészeinket. 

A KiroMED Delta gerincnyújtó pad tökéletes választás azok számára, akiknek a lakás mérete nem 
engedi meg, hogy egy fix vázas gerincnyújtó pad kerüljön beállításra, de gerincterápiás eszközt 
keresnek problémáik otthoni kezelésére. 

Teherbírása folyamatos, mindennapos használatban 120 kg. 

PLUSZ AJÁNDÉKBA egy pár szivacshengert adunk a KiroMED Delta gravitációs gerincnyújtó 
padhoz, mely a lábbefogó tartozéka, és kopása esetén azonnal ki tudja cserélni. 

Az orvostechnikai KiroMED Delta gerincnyújtó padra kiemelkedő, 5 év garanciát vállalunk. 

Az összeszerelés megkönnyítéséhez videót biztosítunk, melyben lépésről, lépésre mutatjuk a 

folyamatot. KÖNNYED HASZNÁLAT MELYNEK TECHNIKÁJÁT VIDEÓBAN MUTATJUK MEG ÖNNEK. 

Mielőtt megkezdené a pad használatát, kérdezzen meg szakembert, orvosát az Ön egészségi 

állapotának legmegfelelőbb kezelési módról! 

MŰSZAKI PARAMÉTEREK 

Testmagasság: 147 – 198 cm 

Terhelhetőség: max. 120 kg 

Alapterület: 71 x 115 cm 

Magasság: 140 cm 

Összecsukva a 115cm szétterpesztés kb. 50 cm-re zárható. 

Szállítási méret (csomagolva): 

131 x 77,5 x 14 cm 

Súly: 24 kg 

Ár: 93 500 Ft    A szállítás ingyenes! 
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KiroMED nyaknyújtó párna 

 

A NYAKI FÁJDALOM ÉS A MEREVSÉG A LEGGYAKORIBB BETEGSÉG AZOK SZÁMÁRA, AKIK SOK 
IDŐT TÖLTENEK A SZÁMÍTÓGÉP ELŐTT. 

A nyaki fájdalom és a merevség a leggyakoribb betegség azok számára, akik sok időt töltenek a 
számítógép előtt. 

A nyaknyújtó párna különféle nyakproblémák kezelésére alkalmas felfújható eszköz, amely lazít 
a váll és a nyaki rész merevségén, és pihenteti az izmokat, szalagokat és porckorongokat. 

Rehabilitációs eszközként is alkalmazható artrózis és porckorong sérv esetén, kiegészítő 
kezelésként. Nagyon fontos, hogy nem helyettesíti a gerincnyújtó orvostechnikai eszközeinket! 

A KiroMED orvostechnikai eszközök kiegészítő termékeként tökéletes választás. 

A nyakra helyezve, felfújva enyhén emeli a nyakat, így fejti ki jótékony hatását. A nyaknyújtó 
párna rendszeres használatával a fejfájásos panaszok is hatékonyan csökkenthetők. Nyújtási 
magassága 2 cm-től 15 cm-ig terjed. 

HASZNÁLAT KÖZBEN A KÖVETKEZŐKRE FIGYELJEN ODA 

A nyakban semmilyen szorítást vagy kényelmetlenséget nem szabad éreznie. Ha a használat 
folyamán kábultságot, szédülést, hányingert vagy újszerű fájdalmat tapasztal, azonnal vegye le a 
nyaknyújtót! A gumicsövet ne tegye ki semmilyen húzó, szúró vagy vágó erőhatásnak! Tartsa 
elzárva erős hőhatástól, sugárzó napfénytől, nedvességtől, valamint olaj ne kerüljön az eszközre! 

TILOS az eszköz használata: nyaki ér problémákban vagy szív- és érrendszeri betegségben 
szenvedőknek, vérzékenység vagy daganatos betegség esetén, fertőző bőrbetegség esetén az 
eszközzel érintkező bőrfelületen, valamint vízben! 
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A NYAKNYÚJTÓ PÁRNA HASZNÁLATA 

• Kényelmesen ülve helyezze a nyaka köré úgy, hogy az eszköz nyitott oldala elől legyen, 
valamint a pumpa és a cső a bal oldalon legyen. 

• Kapcsolja össze a tépőzárakkal a két oldalt! 
• Ellenőrizze, hogy a pumpa melletti szelep zárva legyen (óra járásának megfelelően)! 
• Pumpálja az eszközt addig, amíg azt érzi, hogy már nem kell saját erővel tartania a fejét, 

az eszköz távolítja azt a vállától! 
• Zárja be a kék szelepet: gördítse le a pumpa irányába teljesen a recés hengert! (1. kép) 
• Maradjon így 5-15 percig! Fokozatosan növelje a használat idejét, kezdje 5 perccel, majd 

naponta 2 perccel emelje! 
• A nyújtás végeztével nyissa ki a kék zárat és nyissa ki lassan a pumpa fölötti szelepet, 

engedje ki a levegőt az eszközből, az óra járásával ellentétes irányba tekerve! (2. kép) 
• Használat során, ha szédül vagy rosszul érzi magát, rögtön engedje ki a levegőt, az óra 

járásával ellenkező irányba tekerve a szelep zárját. 

Amennyiben olyan egészségügyi problémái vannak, amely megkérdőjelezheti az eszköz 
használatát, konzultáljon előtte orvosával! Gyermek nem használhatja, gyermek elől elzárva 
tartandó! 

Ár: 9750 Ft    Szállítási költség: 1500 Ft 


