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Szukaliśmy nowych idei, poczucia wolności. Znaleźliśmy ortezę tułowia Tarta® . 
Ergonomiczna, stworzona na bazie doświadczenia profesjonalistów od utrzymywania 
prawidłowej postawy ciała z naciskiem na design i nowoczesne materiały. Każdego dnia 
odkrywamy nieograniczone możliwości tego systemu.  Tarta® wychodzi na przeciw 
oczekiwaniom, od estetycznego designu, możliwości  adaptacyjnych do indywidualnych 
potrzeb osób niepełnosprawnych ale również jest znakomitym rozwiązaniem dla wszystkich 
ludzi spędzających dłuższy czas w pozycji siedzącej. Każdy może korzystać z tego 
innowacyjnego rozwiązania. Teraz czas na ciebie.

Kąt nachylenia każdego kręgu można regulować w zakresie 10°, co pozwala np. na 
dopasowanie całego szkieletu ortezy do różnych stopni skoliozy. Kąt nachylenia 
poszczególnych żeber również można ustawiać. Żebra są wykonane z aluminium i można je 
naginać z milimetrową dokładnością tak aby idealnie pasowały.

Orteza

 ...

   fantastycznie 
wypełnia rolę ustabilizowania , 
prawidłowego podparcia i odciążenia 
kręgosłupa u osób z utrwalonymi wadami 
jak: skolioza, lordoza,kifoza 

®TARTA Orteza

 ...

   spełnia 
również rolę aparatu do korygowania 
wad kręgosłupa we wczesnej fazie 
ich rozwoju. Szczególnie ważne 
w profilaktyce dziecięcej 

®TARTA



Jedną z podstawowych ortezy Tarta® która przyciąga uwagę jest szeroki 
wachlarz rozwiązań i zdolności adaptacyjnych do indywidualnych potrzeb 
dzięki odpowiedniej ilości tzw. kręgów oraz różnej długości i kształtu 
żeber. Można zastosować również różne modele  poduszek. To wszystko 
sprawia, że możesz skonstruować swoje unikalne oparcie.

cech 

Wszystkie wykorzystane materiały zostały starannie wyselekcjonowane, 
przemyślane i dopracowane w taki sposób aby wyciągnąć z nich maksymalny 
potencjał. Sprążysta stal użyta jako rdzeń tzw. kręgosłupa umożliwia 
zapamiętywanie pozycji po odkształceniu , gwarantuje odpowiednią 
elastyczność i wytrzymałość. Bardziel elastyczna górna część oparcia 
pozwala na naturalne ruchy tułowia, przy jednoczesnej kontroli postawy. 
Jeśli zablokuje się dolne kręgi uzyska się bardzo ważne wsparcie lędźwiowe. 
Blokować można wszystkie kręgi niezależnie. poduszki przymocowane są do 
żeber przy pomocy taśmy VELCRO co powoduje , że można je w sposób bardzo 
łatwy pozycjonować indywidualnie. Materiał wykorzystany do wykonania 
poduszek jest oddychający i gwarantuje maksymalny komfort.

Jest wiele miejsc gdzie człowiek 
siedzi często przez długi czas. 
Tarta® zawsze zadba o naszą 
prawidłową postawę. W salonie na 
sofie podczas relaksu, oglądania TV 
lub czytania dobrej książki

Jest wiele dyscyplin sportowych gdzie 
Tarta® robi różnicę. Testujemy wiele 
rozwiązań aby wesprzeć najlepszą 
wydajność.

Łatwe do zamontowania na 
wózku aby zapewnić idealną 
postawę siedzącą.

Stal sprezysta
do zapamietywania
oryginalnej pozycji

Wszystkie pojedyncze
czesci daja sie w 
l atwy sposób 
regulowac oferujac
maksimum 
adaptowalnosci

Rózne rodzaje
zeber stwarzaja
perfekcyjny poziom
komfortu



Orteza TARTA ® jest synonimem włoskiej ekspresji i wyobraźni, badawczego podejścia oraz wiodącego na 
świecie designu. Użyte zaawansowane materiały tworzą estetyczny i piękny kształt, tworzą produkt , 
który polepsza jakość życia oraz powiększa przestrzeń zastosowań. Wszyscy jesteśmy inni , indywidualni 
i mamy indywidualne potrzeby. TARTA ® została tak zaprojektowana aby można ją było modelować i 
zaadoptować do twoich indywidualnych potrzeb. 

Tak jak dobre ubrania szyje się na wymiar tak ortezę TARTA ® oprócz tego , że można modelować kształt i 
dopasowywać do indywidualnych potrzeb użytkownika można wybrać pomiędzy czterema podstawowymi 
rozmiarami S, M, L, XL. Dodatkowo można wybrać pomiędzy wersją STANDARD ze średnio obejmującymi tułów 
żebrami ( taka wersja oferuje użytkownikowi komfortowe i stabilne podparcie) a wersją CONTOUR, kształt 
której został zainspirowany specjalistycznymi fotelami wykorzystywanymi w super sportowych 
samochodach. takie fotele gwarantują maksymalną stabilizację boczną i podparcie tułowia dzięki różnym 
długościom i zgięciom poszczególnych żeber. Z TART-ą znajdziesz najwłaściwsze dla siebie rozwiązanie.

System mocowania ortezy Tarta® do wózka jest tak obmyślony aby nie stwarzał żadnego problemu. 
Specjalne zaczepy do wózków krzyżakowych pozwalają w łatwy sposób je zamontować na różnych 
rozmiarach rury i doregulować pozycję oparcia tak aby spełniała oczekiwania użytkownika. Do wózków 
sportowych na sztywnej ramie wykorzystuje się specjalny uchwyt przykręcany do belki za oparciem.
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