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Το κέντρο ορθοπεδικών εφαρμογών δημιουργήθηκε το 2006 με έδρα την Λεμεσό και σκοπός του 
είναι να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες σε άτομα με ορθοπεδικά προβλήματα και αναπηρίες.

Σε συνεργασία με τις εταιρείες Otto-Bock από Γερμανία, Ossur από Ολλανδία, RSL Steeper και 
OrthoEurope από Αγγλία, L.T.I. (Liberating Technologies) και  Freedom Innovations από Αμερική, 
όπου στις περισσότερες έχουμε τα αποκλειστικά δικαιώματα, καταφέραμε να επανδρώσουμε 
στην Κύπρο ένα άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο κυρίως για την κατασκευή τεχνητών μελών και 
ορθωτικών βοηθημάτων.

Είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε απλά τεχνητά μέλη άνω και κάτω άκρων αλλά ακόμη και 
ηλεκτρονικά, μυοηλεκτρικά  ή βιονικά. Με τις πιο πάνω εταιρείες η συνεργασία μας είναι άριστη 
και έτσι όταν παρουσιαστεί μια πολύπλοκη ή δύσκολη κατασκευή μπορούμε άμεσα, να έχουμε την 
υποστήριξη τους, εδώ στην Κύπρο.

Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που έχουν οι Κύπριοι ασθενείς που θα μας προτιμήσουν, είναι η άμεση 
και προπαντός συνεχής συνεργασία που θα έχουν, για οποιεσδήποτε μετατροπές ή βελτιώσεις και 
μάλιστα χωρίς έξοδα μεταφοράς, διαμονής και προβλήματα επικοινωνίας για τους ίδιους. Δηλαδή 
ο ασθενής θα νιώθει σιγουριά και όταν χρειαστεί βοήθεια οποιανδήποτε ώρα και μέρα, σε λιγότερο 
από 24 ώρες θα ήμαστε δίπλα του βοηθώντας τον στο πρόβλημα του.

Η ομάδα που έχουμε δημιουργήσει εδώ στην Κύπρο απαρτίζετε από:
3 τεχνικούς ορθωτικής / προσθετικής 
1 φυσιοθεραπευτή με ειδίκευση στα άτομα με Ειδικές Ανάγκες 
1 φυσιοθεραπευτή με ειδίκευση στα άτομα με ακρωτηριασμούς
1 κινησιολόγο
1 λογοθεραπεύτρια
1 ψυχολόγο

Ο στόχος μας και το όραμα μας για το μέλλον:
να βοηθήσουμε τον άνθρωπο στην πλήρη αποκατάσταση του στο κοινωνικό σύνολο...
να δημιουργήσουμε σταθερές και μόνιμες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ασθενείς μας...
να ανεβάσουμε την Κύπρο στο επίπεδο των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών...
να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών μας...
και τέλος,

να πραγματοποιούμε ότι υποσχόμαστε.

Εισαγωγή



Ειδικά Ορθοπεδικά ένθετα πέλματα

Για την κατασκευή ορθοπεδικών πελμάτων, γίνεται πάντοτε ψηφιακό 
πελματογράφημα  δυναμικής ή στατικής πίεσης και κατόπιν συνεννόησης 
με τον θεράποντα ιατρό κατασκευάζεται το πέλμα.

Όταν υπάρχουν δυσμορφίες ή αγκυλώσεις στο πόδι όμως, παίρνουμε 
γύψινο εκμαγείο (καλούπι)  και κατασκευάζουμε το πέλμα αναλόγως 
της κάθε περίπτωσης. Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες πρώτες ύλες 
κατασκευάζουμε πέλματα για διαβητικούς με ανοικτά έλκη και πληγές 
ή και για ακρωτηριασμό δακτύλων, chopart, ή lisfianic.

Υποδήματα τύπου Kletzak

Κατασκευές ειδικών υποδημάτων με κνημοποδικό κηδεμόνα Kletzak, 
με ειδικά ελατήρια ανύψωσης του πέλματος στην περιοχή του 
αστραγάλου. Οι προδιαγραφές των υποδημάτων αυτών είναι οι ίδιες 
με των υποδημάτων ανισοσκελίας.

Υποδήματα

Για την κατασκευή ειδικών ορθοπεδικών υποδημάτων ανισοσκέλειας  
παίρνονται μέτρα κατόπιν λήψης εκμαγείου και  χρησιμοποιούμαι 
βοοειδές δέρμα πάχους 1,3mm ή  1,5 mm, εσωτερική δερμάτινη 
επένδυση πάχους 0,7mm και σόλα δερμάτινη πάχους 5mm ή  
κατασκευασμένη από πολυουρεθάνη. Η εσωτερική ανύψωση γίνεται 
κατόπιν συνεννοήσεως με τον θεράποντα ιατρό και κατασκευάζεται 
συνήθως με φελλό ή ελαφρύ συνθετικό υλικό.

Κατασκευές ορθωτικών βοηθημάτων

 

 

 



Για την κατασκευή των κηδεμόνων αυτών λαμβάνεται υπόψη η ηλικία του ασθενή, το βάρος και οι ανάγκες του 
καθενός ξεχωριστά. Κατόπιν παίρνουμε γύψινο πρόπλασμα (εκμαγείο), το διαμορφώνουμε και κατασκευάζουμε 
τον κηδεμόνα.

Α)
Παιδικοί κνημοποδικοί κηδεμόνες έσω υποδήματος από 
πολυπροπυλένιο 1-5 χιλ με εσωτερική αντιαλλεργική 
μαλακή επένδυση E.V.A.

Β)
κνημοποδικοί κηδεμόνες έσω υποδήματος από 
ανθρακονήματα και πλαστική ύλη για ενήλικες

Γ)
Μηροκνημοποδικοί κηδεμόνες από ντουραλουμίνιο ή 
ατσάλι, αρθρώσεις γόνατος ελεύθερες ή ασφαλείας με 
θερμοπλαστική  ή δερμάτινη θήκη μηρού και άρθρωση 
ποδοκνημικής τύπου Kletzak.

Δ) Μηροκνημοποδικοί κηδεμόνες από πολυπροπυλένιο ή ανθρακονήματα, εσωτερική μαλακή 
αντιαλλεργική επένδυση E.V.A, αρθρώσεις γόνατος ελεύθερες ή με ασφάλεια αναλόγως με 
την περίπτωση.

Ε) Μηροκνημικοί κηδεμόνες από πολυπροπυλένιο ή ανθρακονήματα, με εσωτερική μαλακή 
αντιαλλεργική επένδυση E.V.A, αρθρώσεις γόνατος ελεύθερες ή με ασφάλεια αναλόγως με 
τις ανάγκες του ασθενή.

Στ) Οσφυομηροκνημοποδικός κηδεμόνας ARGO. Ο πιο εξελιγμένος  κηδεμόνας/
ορθοστάτης βάδισης. Το σύστημα με τις φιάλες αερίου που υπάρχουν στις αρθρώσεις 
του γόνατος βοηθούν τον ασθενή με παραπληγία να σηκώνεται   και να κάθεται πιο 
εύκολα και απαλά. Το σύστημα ασφάλειας που υπάρχει στις αρθρώσεις του ισχίου 
επιτρέπουν την εύκολη απασφαλίσει, με αποτέλεσμα ο ασθενής να μπορεί να καθίσει. 
Το σύστημα βάδισης γίνεται με μετατόπιση βάρους και ταλάντευση.

Στις κατασκευές των κηδεμόνων κορμού και σπονδυλικής στήλης παίρνονται μέτρα πάντα με εκμαγείο. Οι 
κηδεμόνες αυτοί μπορεί να γίνουν διορθωτικοί για παιδιά με σκολίωση ή μετεγχειρητικοί για ενήλικες.

Στα παιδιά με σκολίωση γίνονται διορθωτικοί και παρακολουθούνται τα παιδιά από μια μικρή ομάδα από 
τεχνικούς, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό γίνονται οι ανάλογες 
διορθώσεις ή πιέσεις μέχρι να φτάσουμε στο καλύτερο αποτέλεσμα.

Νάρθηκες & Κηδεμόνες κάτω Άκρων

Κηδεμόνες Κορμού & Σπονδυλικής Στήλης



Κατασκευές τεχνητών μελών
Κάτω άκρα

Μετά την συγκατάθεση του χειρούργου ιατρού που παρακολουθεί τον ασθενή ξεκινά η ενδυνάμωση του 
ασθενή τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Ταυτόχρονα γίνεται σωστή επίδεση στο κολόβωμα για να 
αδυνατήσει και να πάρει το σωστό σχήμα.

Οι φυσιοθεραπευτές μας αναλαμβάνουν την ενδυνάμωση των μυών τόσο στο κολόβωμα όσο και στο καλό 
πόδι,  και προσπαθούν να φτάσουν τον ασθενή στο ίδιο επίπεδο ισορροπίας που είχε και πριν. Ταυτόχρονα 
η ψυχολόγος μας βοηθά τον ασθενή και του δίνει να καταλάβει ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει, αν και ο 
ακρωτηριασμός είναι σοβαρό πρόβλημα, οι ακρωτηριασμένοι κάτω άκρων, μπορούν να επανενταχθούν στην 
κοινωνία και να έχουν μια φυσιολογική ζωή.

Μετά από αυτή την διαδικασία που συνήθως μας παίρνει περίπου ένα μήνα, ξεκινά ταυτόχρονα και η 
δουλεία των τεχνικών μας. Φτιάχνετε μια απλή και πρόχειρη κατασκευή (προσωρινή πρόθεση), ούτος ώστε 
ο ασθενής να μπορέσει να περπατήσει αμέσως μετά τον ακρωτηριασμό, και να μπορεί πολύ πιο εύκολα να 
βρει την ισορροπία του, να ανέβει ψυχολογικά, αλλά και για να μην ξεχάσει τον τρόπο που περπατά.

Όταν τελικά είναι έτοιμος ξεκινάμε την διαδικασία για την κατασκευή της κανονικής πρόθεσης. Αφού το 
κολόβωμα έχει ξεπρηστεί και έχει φύγει το οίδημα ξαναπαίρνουμε μέτρα και του φτιάχνουμε την κανονική 
θήκη. Στο στάδιο αυτό ξεκινά η δουλεία του κινησιολόγου και του κινησιοθεραπευτή μας. Γίνεται εκμάθηση 
του ασθενή πως να χρησιμοποιεί την πρόθεση. Διδάσκετε δηλαδή ο ασθενής πως να μάθει να περπατά, 
πως να ανεβαίνει σκαλοπάτια, πως να κάθετε, πως να μπαίνει στο αυτοκίνητο του και γενικά πως θα 

επανενταχθεί στην κοινωνία.



2.Πέλμα: Μια ευρεία γκάμα διαφορετικών 
πελμάτων είναι διαθέσιμη για να καλύψει τις 
ανάγκες και του πιο απαιτητικού ασθενή.
Σταθερό πέλμα για ασθενείς που χρειάζονται 
ισορροπία κατά τη διάρκεια της βάδισής 
τους.
Δυναμικό πέλμα με απορρόφηση κραδασμών 
και ελαφρού τύπου επιστροφή ενέργειας.
Υπερδυναμικά πέλματα με διάταξη πλακών 
ανθρακονημάτων που προσφέρουν μέγιστη 
επιστροφή ενέργειας και είναι κατάλληλα 
για αθλητικές δραστηριότητες.

Ακρωτηριασμός τύπου Chopard

Σε αυτού του τύπου ακρωτηριασμούς γίνεται πρόθεση 
μέλους με τεχνική ποδοκνημική άρθρωση λειτουργική με 
σιλικόνη ή πλαστικό.

Η αισθητική και λειτουργική τελειότητα της πρόθεσης τύπου 
Chopard από σιλικόνη.

Ακρωτηριασμός κνήμης
Η πρόθεση κνήμης αποτελείτε από δυο μέρη, την θήκη και το πέλμα:

1.Θήκη: Η εφαρμογή του κολοβώματος σε 
αυτήν πρέπει να αποτρέπει σημεία πιέσεως 
και συνεπώς πόνο. Θήκες σιλικονης μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για ταλαιπωρημένα 
κολοβώματα καθώς και δραστήριους 
ασθενείς.

Εφαρμογή διακοσμητικού καλύμματος 
από σιλικόνη υψηλής ποιότητας, για 
άτομα με ειδικές απαιτήσεις. Εξασφαλίζει 
σταθερή εφαρμογή και τέλειο αισθητικό 
αποτέλεσμα.



Ακρωτηριασμός μηρού

Σε αυτού του τύπου τους ακρωτηριασμούς εφαρμόζεται θήκη σιλικόνης με 
ενσωματωμένους διάφορους τύπους γονάτων, αναλόγως με την ηλικία, την φυσική 
κατάσταση και το βάρος του ασθενούς.

Οι δυνατότητες κινήσεων και δραστηριοτήτων στις προθέσεις που εφαρμόζουμε 
στο Κέντρο μας είναι απεριόριστες. Η τεχνογνωσία μας και η τεχνολογία αιχμής που 
χρησιμοποιούμε, προς όφελος των ανθρώπων που αποκαθίστανται σε εμάς, μας 
κάνουν ασυναγώνιστους.

Οι διαφορετικού τύπου προθέσεις προσφέρουν, ανάλογα με την περίπτωση, 
μεγάλη ευκολία κινήσεων στον ασθενή. Οι κινήσεις που γίνονται είναι πολλαπλές, 
και αυτό δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες από τους 
ακρωτηριασμένους, όπως η ποδηλασία, η κολύμβηση και άλλα αθλήματα.

Το κέντρο μας είναι πιστοποιημένο για την εφαρμογή των προθέσεων C-Leg (ηλεκτρονικό γόνατο) και του 
Rheo-Knee (βιονικό γόνατο).

Προσωρινή Θήκη Τελειωτική Θήκη





Κατασκευές τεχνητών μελών
Άνω άκρα

Και πάλι μετά την συγκατάθεση του χειρούργου ιατρού που παρακολουθεί τον ασθενή γίνεται επίδεση στο 
κολόβωμα και αναλαμβάνουν δουλεία οι φυσιοθεραπευτές και η ψυχολόγος της ομάδας μας.

Η μεγάλη διαφορά που υπάρχει στους ασθενείς με ακρωτηριασμό άνω άκρου είναι, ότι στα άτομα αυτά 
προσπαθούμε να βρούμε τους τρόπους για να τους ανεξαρτητοποιήσουμε όσο το δυνατό καλύτερα. Δηλαδή οι 
ασθενείς αυτοί να μπορούν με ένα χέρι να κουμπώσουν το κουμπί στο πουκάμισο που φορούν για παράδειγμα, 
να μπορούν να φάνε, να πηγαίνουν τουαλέτα κ.λ.π.

Όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία προχωρούμε στην κατασκευή μιας προσωρινής πρόθεσης και εκπαίδευση 
του ασθενή για να μάθει να λειτουργεί την πρόθεση. Αφού αδυνατίσει και το κολόβωμα γίνεται η κανονική 
πρόθεση και συνεχίζεται η εκπαίδευση μέχρι ο ασθενής να είναι έτοιμος.



Μυοηλεκτρικά

Για πρώτη φορά, πολλοί ασθενείς που στο παρελθόν μπορούσε 
να τους γίνει κοσμητική πρόθεση, τώρα μπορούν να έχουν 
πλεονέκτημα από τα λειτουργικά πλεονεκτήματα ενός System 
Electric Hand, χάρις στο Transcarpal Hand. Πολλά από τα 
υλικά του, έχουν επανασχεδιαστεί για να το κάνουν εξαιρετικά 
λειτουργικό. Η νέα τεχνική, που αντικαθιστά τον κανονικό 
ελασματοποιημένο κρίκο και μία νεωτεριστικά ανεπτυγμένη 
μονάδα καθοδήγησης, είναι εξαιρετικά χρήσιμες.
Προκειμένου να εφαρμοστεί μυοηλεκτρική πρόθεση, γίνεται 
Myotest όπου ανιχνεύονται τα σημεία εκείνα του κολοβώματος, 
τα οποία δίνουν την εντολή να λειτουργήσει η μυοηλεκτρική 
πρόθεση.

Διακοσμητικά

Σε αυτού του τύπου τους ακρωτηριασμούς οι εφαρμογές ποικίλουν, 
αναλόγως τις ανάγκες των ασθενών. Για τους ακρωτηριασμούς 
από τον καρπό και άνω μπορούμε να εφαρμόσουμε προθέσεις 
μυοηλεκτρικές ή κοσμητικές. Ενώ από τον καρπό και κάτω 
χρησιμοποιούμε κοσμητικές προθέσεις σιλικόνης.
Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει εφαρμογή μέλους όμοιου με 
το άλλο. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, η πολυετή πείρα 
στις προθέσεις, διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την απόλυτη 
ομοιότητα του μέλους. Η κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται ως 
μοναδική, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Σε προθετικές εφαρμογές δακτύλων, τα δάκτυλα είναι από 
σιλικόνη πρώτης ποιότητας και εφάπτονται βεντουζάροντας 
πάνω στο κολόβωμα.

Βιονικά

Η βιονική παλάμη της RSL Steeper be bionic τώρα και στη Κύπρο. Είναι η μοναδική παλάμη, 
τελευταίας τεχνολογίας, στην οποία μπορεί να κινήσεις μυοηλεκτρικά ανεξάρτητα το κάθε 
δάκτυλο.
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