ortopedi, sporcu sağlığı ve rehabilitasyon ürünleri

Nefes alan örme teknolojisi

4910 Manucare Comfort C
6920 Genucare Comfort C plus
7920 Achicare Comfort C

3920 Epicare Comfort C plus

2910 Lumbocare Comfort C
6910 Genucare Comfort C
7910 Malleocare Comfort C

3910 Epicare Comfort C

Comfort line C

 Comfort ürünler, örme
teknolojisi ile üretilen
özel ürünlerdir.

 Nefes alabilen, hava
geçirgen yapısı ile
kullanıcıya uzun süreli
mükemmel bir rahatlık
ve uyum sunar.

 Kompresyon özelliği ve
masaj etkisi yaratan
pedleri ile son derece
konforludur.

 Anatomik olarak
şekillendirilmiş, vücudun
kıvrılıp bükülmesi
gereken yerlerde buna
izin verecek özellikte
tasarlanmıştır.

 Elastik özelliği ile giyim
kolaylığı sağlar, kullanıcı
uyumu mükemmeldir.

Fleksiyon/extansiyon
limitli aç ayarl
dizlik

Ekstansiyon Aç lar :
-15o, 0o, 15o, 30o,
45o, 60o, 75o

6320 Genucare ROM

genucare ROM

Endikasyonlar:
 post operative immobilizasyon
 diz yaralanmalar sonras immobilizasyon
 yaralanm ba lar n stabilizasyonu

Fleksiyon Aç lar :
0o, 15o, 30o, 45o, 60o,
75o, 90o, 105o, 120o

Etki Mekanizmas
 immobilizasyon
 kontrollü hareket/mobilizasyon
 diz ekleminin kolleteral stabilizasyonu
Özellikler:
 cilde dost, hava alabilen yumu ak bantlar
 kolay ayarlanabilen ROM eklem
 k r larak boy k saltmas na olanak sa layan yan barlar
 fleksiyon ve ekstansiyonda geni aç aral
 universal tek beden.

AirX
6741 GenucareAirX patella

6730 GenucareAirX ligament

AirX yüksek teknoloji ile
üretilen özel bir
dokumad r. Nefes
alabilen, hava geçirgen
yap s ile kullan c ya
mükemmel bir rahatl k ve
uyum sunar.
AirX ile üretilen destekler,
di er malzemelerin
aksine, cildin terlemesiyle
olu abilecek problem ve
rahats zl klara neden
olmaz.
AirX, ortopedi ve sporcu
sa l için mükemmel bir
çözümdür.

6750 GenucareAirX stable

6755 GenucareAirX stable open

Özellikleri:
 4-yöne esneyebilir
 yüksek hava geçirgenli i
sa lar
 nem transferi yapar
 hafiftir
 latex içermez
 s y ayarlar
 yüzeyi dayan kl d r
 y kanabilir.

6760 GenucareAirX hyperX

akıllı dokuma

Hava

Hava

Nem

Nem

4515 Manucare Comfort

Hava

Hava

Vapor

4525 Manucare Comfort plus

Comfort Polipropilen

nefes alan dokuma





4535 Thenarcare Comfort



polipropilen su itici
özelli i olan bir
polimerdir
Nefes al r: terleme ile
olu an nemin
dokumadan geçmesini
ve bedenin hava
almas n sa lar
Hijyeniktir, alerji yapmaz,
anti-bakteriyel özellik
gösterir
Polimer yap s nedeniyle
kir ve leke tutmaz
Günes s nlar na
dayan kl d r: UV katk
maddesi kullan larak
güne in zararl nlar n n
malzemeyi etkilemesinin
önüne geçilir.

4545 Manucare Comfort stable

 Nem tutmaz:

olu an nemin
dokumadan geçmesini
ve bedenin hava
almas n sa lar

 Cilde dosttur, bu
amaçla kullan lan di er
bütün stokinetlerden
çok daha konforlu ve
dayan kl d r

 Kullan c ya mükemmel
bir rahatl k sunar

1180 Soft collar Comfort

 Nefes al r: terleme ile

1170 Reinforced collar Comfort

Comfort Mikrofiber

1170 Reinforced collar

1180 Soft collar

Plastik destekli sünger boyunluk

Sünger boyunluk

Özellikler
Hava geçirgen mikrofiber
dokuma, yüksek yo unluklu
dayan kl sünger, polietilen
destek

1 :6
2 :8
3 : 10

Endikasyon
Servikal kas zorlanma
(incinme) ve spazmlar ,
servikal disk hernisi, tortikollis
Etki Mekanizmas
Boyun bölgesindeki yumu ak
dokular destekler, s ve
proprioseptif etki sa lar, boyun
hareketlerini her yöne çok az
limitler.

Özellikler
Hava geçirgen mikrofiber
dokuma, yüksek yo unluklu
dayan kl sünger

1181 Soft collar Eco

1160 Philadelphia collar

Sünger boyunluk

Philadelphia boyunluk

cm

cm

0
1
2
3

1 :6
2 :8
3 : 10

Endikasyon
Servikal kas zorlanma
(incinme) ve spazmlar ,
servikal disk hernisi, tortikollis
Etki Mekanizmas
Boyun bölgesindeki yumu ak
dokular destekler, s ve
proprioseptif etki sa lar, boyun
hareketlerini her yöne çok az
limitler.

Özellikler
Pamuk dokuma, yüksek
yo unluklu dayan kl sünger

Endikasyon
Servikal travmalar, ameliyat
öncesi ve sonras , servikal
stabilizasyon gereken
durumlar, yumu ak doku
hasarlar
Etki Mekanizmas
Boyun bölgesini stabilize eder,
s etkisi yarat r ve boyun
bölgesindeki yumu ak dokular
destekler.

: 4
: 6
: 8
: 10

Özellikler
Ön ve arka bölümleri anatomik
olarak ekillendirilmi , X-ray
geçirgen plastozot

1150 Vitrafix collar

1140 Vitra collar

Çenelikli vitraten boyunluk

Çeneliksiz vitraten boyunluk

A

A
cm

B

Endikasyon
Servikal kas zorlanma
(incinme) ve spazmlar ,
servikal disk hernisi, tortikollis
Etki Mekanizmas
Boyun bölgesindeki artiküler
yap ve kaslar destekler,
boyun hareketlerini ön-arka
yönde k smen limitler.

Comfort

1 :6
2 :8
3 : 10

Endikasyon
Servikal kas zorlanma
(incinme) ve spazmlar ,
servikal disk hernisi, tortikollis
Etki Mekanizmas
Boyun bölgesindeki eklem
yap lar n ve kaslar destekler,
s ve proprioseptif etki
sa lar, boyun hareketlerini her
yöne k smen limitler.

cm

Comfort

cm

1
2
3
4

:
:
:
:

6-8
6-8
8-10
8-10

B

Özellikler
Yüksek yo unluk polietilen,
konfor sa layan ekstra yumu ak
deri kapl kenarlar

A

A

30-40
35-45
40-50
45-55

cm

B

Endikasyon
Servikal kas zorlanma
(incinme) ve spazmlar ,
servikal disk hernisi, tortikollis
Etki Mekanizmas
Boyun bölgesindeki artiküler
yap ve kaslar destekler,
boyun hareketlerini ön-arka
yönde k smen limitler.

1
2
3
4

:
:
:
:

6-8
6-8
8-10
8-10

B

30-40
35-45
40-50
45-55

Özellikler
Yüksek yo unluk polietilen,
konfor sa layan ekstra yumu ak
deri kapl kenarlar

1190 Nelson collar

1330 Clavicare

Nelson tipi boyunluk

Klavikula tespit bandaj
cm

A

A
cm

B

:
:
:
:

8-10
8-10
8-10
8-10

XS
S
M
L
XL

30-40
35-45
40-50
45-55

Etki Mekanizmas
Boyun bölgesindeki artiküler
yap ve kaslar destekler, s ve
proprioseptif etki sa lar, boyun
hareketlerini ön-arka yönde
k smen limitler.
Özellikler
Anatomik olarak ekillendirilmi
X-ray geçirgen plastozot

Endikasyon
Klavikula k r klar nda, omuz
eklemi yaralanmalar nda.
Etki Mekanizmas
Omuzlar normal pozisyonunda
tutarak klavikula k r klar nda
iyile meye destek olur,
omurgan n dik tutulmas n
sa lar.

Özellikler
Konforunu koruyan destekli ve
ayarlanabilir bantlar, yüksek
kaliteli ve dayan kl kuma , kolay
ve h zl giyilip ç kar labilen, pratik
velkro sistemi, s rt üstü yatarken
bile konforlu

3510 Armsling velcro

Acromio klavikula ortezi

Kol ask s

ro

cm

ac
Endikasyon
Akromioklavikülar eklemin
ç k k, zorlanma ve
yaralanmalar nda.
Etki Mekanizmas
Omuzlar normal pozisyonunda
tutarak klavikula k r klar nda
iyile meye destek olur.

XS
S
M
L

universal

Özellikler
Konforunu koruyan destekli ve
ayarlanabilir bantlar, yüksek
kaliteli ve dayan kl velkro
tutucu kuma , kolay ve h zl
giyilip ç kar labilen, pratik velkro
sistemi

Endikasyon
Subakromial dekompresyon,
genel omuz instabilitesi,
omuzu ilgilendiren yaralanma
ve incinmeler, rotator cuff
yaralanmalar , minor humerus
k r klar , cerrahi sonras
immobilizasyon
Etki Mekanizmas
Omuz kompleksini stabilize
eder, glenohumeral eklemin

:
:
:
:

20-25
30-36
36-42
42-48

inferior subluksasyon
/dislokasyonunu önleyici bir etki
yarat r.
Özellikler
Konforunu koruyan destekli ve
ayarlanabilir bantlar, yüksek
kaliteli ve dayan kl kuma , kolay
ve h zl giyilip ç kar labilen, pratik
velkro sistemi, gö üs band ile
ekstra stabilizasyon, ba parmak
ask s ile daha rahat kullan m

3410 Armsling classic

3411 Armsling light

Kol ask s

Kol ask s

cm

cm

S
M
L

Endikasyon
Humerus k r , omuz
yaralanmalar , kolun
stabilizasyonunu gerektiren
durumlar, önkolun alç l
durumlar

: 40-60
: 60-75
: 75-90
: 90-105
: 105-120

1335 Acromio clavicare

m

io

Endikasyon
Servikal disk hernisi, servikal
kas zorlanmas /spazmlar ,
postoperatif, boyundaki yap sal
bozukluklar

0
1
2
3

B

:
:
:

30-36
36-42
42-48

Etki Mekanizmas
Omuz kompleksini stabilize eder,
glenohumeral eklemin inferior
subluksasyon
/dislokasyonunu önleyici bir etki
yarat r.
Özellikler
Dayan kl ve ayarlanabilir
bantlar, hafif kuma

S
M
L

Endikasyon
Humerus k r , omuz
yaralanmalar , kolun
stabilizasyonunu gerektiren
durumlar, önkolun alç l
durumlar

:
:
:

30-36
36-42
42-48

Etki Mekanizmas
Omuz kompleksini stabilize eder,
glenohumeral eklemin inferior
subluksasyon
/dislokasyonunu önleyici bir etki
yarat r.
Özellikler
Dayan kl ve ayarlanabilir
bantlar, hava alabilen hafif ve
konforlu kuma

3511
Shoulder abduction 15

3512
Shoulder abduction 30/45

Omuz abdüksiyon yast

Omuz abdüksiyon yast

15 o

universal

Endikasyon
Post-operatif immobilizasyon,
rotator cuff tamiri sonras ,
subakromial dekompresyon,
konservatif omuz tedavisinde
immobilizasyon
Etki Mekanizmas
Omuz kompleksi için 15
derece abdüksiyonda özel bir
pozisyonlama sa lar,

universal

omuz subluksasyonunu önleyici
bir etki yarat r.
Özellikler
Konforunu koruyan destekli ve
ayarlanabilir bantlar, yüksek
kaliteli ve dayan kl velkro tutucu
kuma , kolay ve h zl giyilip
ç kar labilen, pratik velkro
sistemi, ayr labilir kol ask s

3513
Shoulder abduction
lateral
Omuz abdüksiyon yast

Endikasyon
Post-operatif immobilizasyon,
rotator cuff tamiri sonras ,
subakromial dekompresyon,
konservatif omuz tedavisinde
immobilizasyon
Etki Mekanizmas
Omuz kompleksi için 30 ya da
45 derece abdüksiyonda özel
bir pozisyonlama sa lar,

omuz subluksasyonunu önleyici
bir etki yarat r
Özellikler
Konforunu koruyan destekli ve
ayarlanabilir bantlar, yüksek
kaliteli ve dayan kl velkro tutucu
kuma , kolay ve h zl giyilip
ç kar labilen, pratik velkro
sistemi, ayr labilir kol ask s , 30
ya da 45 derecede opsiyonel
pozisyonlama.

1741 Velpocare uni
Omuz stabilizasyon ortezi
90 o

universal

Endikasyon
Post-operatif immobilizasyon,
rotator cuff tamiri sonras ,
subakromial dekompresyon,
konservatif omuz tedavisinde
immobilizasyon
Etki Mekanizmas
Omuz kompleksi için, yanlarda
90 derece abdüksiyonda özel
bir pozisyonlama sa lar, omuz

universal

subluksasyonunu önleyici bir
etki yarat r
Özellikler
Konforunu koruyan destekli ve
ayarlanabilir bantlar, yüksek
kaliteli ve dayan kl velkro tutucu
kuma , kolay ve h zl giyilip
ç kar labilen, pratik velkro
sistemi, ayr labilir kol ask s , özel
ekillendirilmi yast kla
mükemmel pozisyonlama.

Endikasyon
Humerus k r klar nda, omuzun
tam stabilizasyonu için
Etki Mekanizmas
Omuz kompleksini stabilize
eder, glenohumeral eklemin
inferior subluksasyon
/dislokasyonunu önleyici bir
etki yarat r.

Özellikler
Konforunu koruyan destekli ve
ayarlanabilir bantlar, yüksek
kaliteli ve dayan kl velkro tutucu
kuma , kolay ve h zl giyilip
ç kar labilen, pratik velkro
sistemi, gö üs band ile ekstra
stabilizasyon

3026 Shoulder support

3130 Epicare active

Omuzluk

Dirseklik

cm

cm

S
M
L

Endikasyon
Hafif dereceli omuz ç k klar ,
a r l omuz ve omuz bölgesinin
inflamatuar durumlar .
Etki Mekanizmas
Omuz kompleksi için koruyucu
bir pozisyon sa lar, omuz
çevresi yumu ak dokular
destekler, omuz bölgesinde

30/45 o

:
:
:

S
M
L
XL
XXL

28-32
32-35
35-38

sa lanan bas nçla ileri düzey
ödem olu umunu engeller,
proprioseptif geri bildirim sa lar.
Özellikler
Kolay ve h zl giyilip ç kar labilen,
pratik velkro ve ayarlanabilir
esnek bant sistemi, üst kol ve
omuz çevresini saran
mükemmel anatomik yap

Endikasyon
Tenosinovit osteoartirit, dirsek
a rs
Etki Mekanizmas
Dirsek eklemi için geni düzeyli
bir destek sa lar, dirsek
bölgesi yumu ak dokular

:
:
:
:
:

20-23
23-27
27-30
30-32
32-35

destekler, s özelli i ile iyile me
süreçlerine yard mc olur.
Özellikler
Anatomik olarak ekillendirilmi
yap , basit ve kullan l tasar m

3910 Epicare Comfort

3920 Epicare Comfort plus

Epikondilit destekli, örme
dirseklik

Knitted elbow support with silicon
pads and epycondilitis strap

cm

cm

S
M
L
XL
XXL

Endikasyon
Tenosinovit osteoartirit, dirsek
a r s , medial ve lateral
epikondilit, tenisçi dirse i
Etki Mekanizmas
Yaralanm tendon yap lar n n
do ru pozisyonlanmas na
destek olur, tendonlardaki
gerginli i azalt r, silikon ped ile
dirsek çevresi yumu ak
dokular destekler,
proprioseptif destek sa lar.

:
:
:
:
:

20-23
23-27
27-30
30-32
32-35

Özellikler
Anatomik olarak örülmü yap ve
yanlarda destekleyici silikon
pedler, dirsek ve dirsek içine
gelen extra konforlu bölgeler,
yüksek esnekli e sahip, hava
geçirgen comfort örme sistemi

S
M
L
XL
XXL

Endikasyon
Tenosinovit osteoartirit, dirsek
a r s , medial ve lateral
epikondilit, tenisçi dirse i
Etki Mekanizmas
Yaralanm tendon yap lar n n
do ru pozisyonlanmas na
destek olur, tendonlardaki
gerginli i azalt r, silikon ped ve
extra bant ile yumu ak
dokular destekler,
proprioseptif destek sa lar.

Özellikler
Anatomik olarak örülmü yap ve
yanlarda destekleyici silikon
pedler, dirsek ve dirsek içine
gelen extra konforlu bölgeler,
kompresyonu ayarlanabilen
epikondilit band , yüksek
esnekli e sahip hava geçirgen
comfort örme sistemi.

3135 Epicare active plus

Örme dirseklik

Epikondilit destekli dirseklik
cm

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

S
M
L
XL
XXL

20-23
23-27
27-30
30-32
32-35

Özellikler
Anatomik olarak örülmü yap ,
dirsek ve dirsek içine gelen extra
konforlu bölgeler, yüksek
esnekli e sahip, hava geçirgen
örme sistemi

Endikasyon
Tenosinovit osteoartirit, dirsek
a r s , medial ve lateral
epikondilit, tenisçi dirse i
Etki Mekanizmas
Yaralanm tendon yap lar n n
do ru pozisyonlanmas na
destek olur, dirsek çevresi
yumu ak dokular destekler,
proprioseptif destek sa lar, s
özelli i ile iyile me süreçlerine
yard mc olur.

:
:
:
:
:

20-23
23-27
27-30
30-32
32-35

Özellikler
Anatomik olarak ekillendirilmi
yap , kompresyonu
ayarlanabilen portatif velkro
sistemli epikondilit band ve
pedler, daha fazla uyum için
ayarlanabilir üst kol geni li i

3125 Epicare plus

3120 Epicare

Epikondilit band (çift pedli)

Epikondilit band (tek pedli)

universal

Endikasyon
Medial ve lateral epikondilit,
epikondilitis humeri (tenisçi
dirse i)
Etki Mekanizmas
Yaralanm tendon yap lar n n
do ru pozisyonlanmas na
destek olur, proprioseptif
destek sa lar.

20-23
23-27
27-30
30-32
32-35

3911 Epicare Easy

cm

Endikasyon
Tenosinovit osteoartirit, dirsek
a r s , medial ve lateral
epikondilit.
Etki Mekanizmas
Dirsek çevresi yumu ak
dokulara destek sa lar,
proprioseptif etki gösterir.

:
:
:
:
:

Özellikler
Kullan m kolay ve etkili tasar m,
kompresyonu ayarlanabilen
velkro sistemi ve portatif pedler

universal

Endikasyon
Medial ve lateral epikondilit,
epikondilitis humeri (tenisçi
dirse i)
Etki Mekanizmas
Yaralanm tendon yap lar n n
do ru pozisyonlanmas na
destek olur, proprioseptif
destek sa lar.

Özellikler
Basit, kullan m kolay ve etkili
tasar m, kompresyonu
ayarlanabilen velkro sistemi ve
portatif ped

4330 Thenarcare form

4325 Manucare form

Termoplastik destekli başparmak
tespit ateli

Termoplastik destekli el bilek ateli

cm

XS
S
M
L
XL

Endikasyon
Ba parma n dejeneratif
durumlar , dequarvein,
osteartirit, travmatik
problemler
Etki Mekanizmas
Ba parma n CMP ve MCP
eklemlerini destekler.

sol/sağ

S
M
L
XL

Endikasyon
Tenosinovit, karpal
instabiliteler, CTS, el bile i
k r klar nda alç sonras ,
romatoid artrit, gonglion a r s ,
el bile i yumu ak doku
travmalar
Etki Mekanizmas
El bile ini volar ve dorsaldan

14-16
16-18
18-20
20-22

:
:
:
:

destekler, stabilize eder.
Özellikler
Mükemmel konfor ve uyum için
ki inin anatomik yap s na uygun
ekillendirilen termoplastik
splint, kolay giyilip ç kar labilen
pratik velkro sistemi

4511 Manucare D

4521 Manucare D plus

El bilek ateli

Ba parmak destekli el bilek ateli
sol/sağ

S
M
L
XL

:
:
:
:

sol/sağ

cm

14-16
16-18
18-20
20-22

Özellikler
Yüksek konfor ve uyum,
anatomik olarak ekillendirilmi
el ve bile e tam oturan yap ,
ekillendirilebilir termoplastik
splint

S
M
L
XL

Endikasyon
MCP eklem sorunlar , CMC
eklem dejenerasyonlar ,
dequarvein, karpal tünel ve
dequarveinin beraber oldu u
durumlar
Etki Mekanizmas
Bile i ve ba parma destekler.

:
:
:
:

14-16
16-18
18-20
20-22

Özellikler
Yüksek konfor ve uyum,
anatomik olarak ekillendirilmi
el ve bile e tam oturan yap ,
ekillendirilebilir termoplastik
splint

4531 Thenarcare D

4541 Manucare D stable

Ba parmak tespit ateli

El bilek ateli ekstra destek bantl

cm

cm

sol/sağ

S
M
L
XL

Endikasyon
Ba parma n dejeneratif
durumlar , dequarvein,
osteoartirit, travmatik
problemler
Etki Mekanizmas
Ba parma n CMP ve MCP
eklemlerini destekler.

13-14
14-16
16-18
18-20
20-22

:
:
:
:
:

Özellikler
Mükemmel konfor ve uyum için
ki inin anatomik yap s na uygun
ekillendirilen termoplastik
splint, kolay giyilip ç kar labilen
pratik velkro sistemi

cm

Endikasyon
Tenosinovit, karpal
instabiliteler, CTS, el bile i
k r klar nda alç sonras ,
romatoid artrit, gonglion a r s ,
el bile i yumu ak doku
travmalar
Etki Mekanizmas
Bile i destekler, ba parma n
hareketine olanak tan r.

cm

sol/sağ

:
:
:
:

14-16
16-18
18-20
20-22

Özellikler
Yüksek konfor ve uyum,
anatomik olarak ekillendirilmi
ba parmak ve bile e tam oturan
yap , ekillendirilebilir
termoplastik splint.

sol/sağ

S
M
L
XL

Endikasyon
Tenosinovit, karpal
instabiliteler, CTS, el bile i
k r klar nda alç sonras ,
romatoid artrit, gonglion a r s ,
el bile i yumu ak doku
travmalar
Etki Mekanizmas
Bile i destekler, ekstra bant ve
geni atelle daha fazla destek
sa lar, ba parma n
hareketine olanak tan r.

:
:
:
:

14-16
16-18
18-20
20-22

Özellikler
Yüksek konfor ve uyum,
anatomik olarak ekillendirilmi
el ve bile e tam oturan yap ,
ekillendirilebilir termoplastik
splint

4910 Manucare Comfort C

4320 Manucare active

El bilek ateli

El bilek ateli

cm

XS
S
M
L
XL

Endikasyon
El bile i zorlanmalar , alt uç
k r klar alç sonras ,
tenosinovit, karpal
instabiliteler
Etki Mekanizmas
Bile i destekler, ba parma n
hareketine olanak tan r,
comfort örme proprioseptif etki
yarat r.

cm

sol/sağ

:
:
:
:
:

13-14
14-16
16-18
18-20
20-22

Özellikler
Anatomik yap ya uygun örülen
hava geçirgenli ine sahip,
comfort örme sistem, bilegi
çevreleyen velkro bantlarla daha
fazla hasta uyumu, yüksek
esneklik ile rahat kullan m,
ekillendirilebilir termoplastik
splint

Endikasyon
El bile i zorlanmalar , alt uç
k r klar alç sonras ,
tenosinovit, karpal
instabiliteler
Etki Mekanizmas
Bile i destekler, ba parma n
hareketine olanak tan r.

El bilek ateli

Özellikler
Mükemmel konfor ve uyum için
ki inin anatomik yap s na uygun
ekillendirilen termoplastik
splint, kolay giyilip ç kar labilen
pratik velkro sistemi

Ba parmak destekli el bilek ateli

cm

cm

sol/sağ

XS
S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:
:

14-15
15-16,5
16,5-18
18-19,5
19,5-21
21-22,5

Özellikler
leri teknoloji ile üretilen
polipropilen dokuman n sa lad
hava geçirgen, nemi d ar transfer
eden, anti-alerjik özelliklerle gelen
yüksek konfor ve uyum, anatomik
olarak ekillendirilmi el ve bile e
tam oturan yap , ekillendirilebilir
termoplastik splint

Endikasyon
MCP eklem sorunlar , CMC
eklem dejenerasyonlar ,
dequarvein, karpal tünel ve
dequarveinin beraber oldu u
durumlar
Etki Mekanizmas
Bile i ve ba parma destekler.

:
:
:
:
:

Özellikler
leri teknoloji ile üretilen
polipropilen dokuman n sa lad
hava geçirgen, nemi d ar transfer
eden, anti-alerjik özelliklerle gelen
yüksek konfor ve uyum, anatomik
olarak ekillendirilmi el, bilek ve
ba parma a tam oturan yap ,
ekillendirilebilir termoplastik splint

cm

sol/sağ

XS
S
M
L
XL
XXL

12-14
14-16
16-18
18-20
20-22

Özellikler
leri teknoloji ile üretilen polipropilen
dokuman n sa lad hava geçirgen,
nemi d ar transfer eden, anti-alerjik
özelliklerle gelen yüksek konfor ve
uyum, anatomik olarak
ekillendirilmi bilek ve ba parma a
tam oturan ve rahatl k sa layan yap ,
kolay ve h zl giyilip ç kar labilen
pratik velkro sistemi.

14-15
15-16,5
16,5-18
18-19,5
19,5-21
21-22,5

El bilek ateli ekstra destek bantl

sol/sağ

XS
S
M
L
XL

:
:
:
:
:
:

4545
Manucare Comfort stable

Ba parmak tespit ateli

cm

sol/sağ

XS
S
M
L
XL
XXL

4535 Thenarcare Comfort

Endikasyon
Ba parma n dejeneratif
durumlar , dequarvein,
osteoartirit, travmatik
problemler
Etki Mekanizmas
Ba parma n CMP ve
MCP eklemlerini destekler.

13-14
14-16
16-18
18-20
20-22

:
:
:
:
:

4525
Manucare Comfort plus

4515 Manucare Comfort

Endikasyon
Tenosinovit, karpal
instabiliteler, CTS, el bile i
k r klar nda alç sonras ,
romatoid artrit, gonglion a r s ,
el bile i yumu ak doku
travmalar
Etki Mekanizmas
Bile i destekler, ba parma n
hareketine olanak tan r.

sol/sağ

XS
S
M
L
XL

Endikasyon
Tenosinovit, karpal
instabiliteler, CTS, el bile i
k r klar nda alç sonras ,
romatoid artrit, gonglion a r s ,
el bile i yumu ak doku
travmalar
Etki Mekanizmas
Bile i destekler, ekstra bant ve
geni atelle daha fazla destek
sa lar, ba parma n

:
:
:
:
:
:

14-15
15-16,5
16,5-18
18-19,5
19,5-21
21-22,5

hareketine olanak tan r.
Özellikler
leri teknoloji ile üretilen poli-propilen
dokuman n sa lad hava geçirgen,
nemi d ar transfer eden, anti-alerjik
özelliklerle gelen yüksek konfor ve
uyum, anatomik olarak ekillendirilmi
el ve bile e tam oturan yap , ekstra
kompresyon ve destek sa layan,
ayarlanabilen velkro sistemli geni
bilek band , geni ve ekillendirilebilir
termoplastik splint

1710 Sternicare

2110 Dosicare

Gö üs korsesi (fleksible balenli)

Lumbosakral bel korsesi (fleksible balenli)

1711 Sternicare plus

2130 Dosicare plus

Gö üs korsesi (çelik balenli)

Lumbosakral bel korsesi (çelik balenli)

cm

Endikasyon
Sternum ameliyat sonras ,
sternum stabilizasyonu
gereken durumlarda.
Etki Mekanizmas
Sternoklavikülar eklemler ile
gö üs kafesini stabilize eder,
s etkisi ve proprioseptif etki
ile cerrahi sonras iyile meyi
destekler.

Endikasyon
Akut bel a r s , dejeneratif
disk, paravertebral kas spazm ,
dorsal kas zay fl klar ,
propriosepsiyonun artt r lmas
gereken durumlar.
Etki Mekanizmas
Bel bölgesindeki eklem ve kas
yap lar n destekler, s ve
proprioseptif etki sa lar, bel
bölgesinde özellikle fleksiyon

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

64-72
72-80
80-90
90-100
100-110

ve ekstansiyon yönündeki
hareketleri limitler.
Özellikler
Cildi tahri etmeyen yüksek
kaliteli ve dayan kl esnek
kuma , h zl giyilip ç kar labilen
pratik velkro sistemi, parçal ön
bantlar ile sa lanan yüksek
konfor ve uyum, hareketi hafif
s n rlayan plastik balenler

2530 Lumbocare light

2540 Lumbocare high

Lumbosakral bel korsesi
(fleksible balenli)

Uzun lumbosakral bel korsesi
(çelik balenli)

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

cm

64-72
72-80
80-90
90-100
100-110

Özellikler
Cildi tahri etmeyen yüksek
kaliteli ve esnek kuma , giyim
kolayl sa layan el geçirme
bantlar ve h zl giyilip
ç kar labilen pratik velkro
sistemi, ayarlanabilir üst bantlar
ile ekstra stabilizasyon, hareketi
hafif s n rlayan plastik balenler

Endikasyon
Akut bel a r s , dejeneratif
disk, paravertebral kas spazm ,
lumbago, sakroiliak eklem
irritasyonlar , tendomiyopati.
Etki Mekanizmas
Abdominal kaslar k sa
pozisyonda tutarak daha ileri
düzey kas zay flamas n önler,
akut bel a r s nda aktivite
düzeyini artt rarak iyile meyi
h zland r r.

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

64-72
72-80
80-90
90-100
100-110

Özellikler
Cildi tahri etmeyen yüksek
kaliteli ve esnek kuma , giyim
kolayl sa layan el geçirme
bantlar ve h zl giyilip
ç kar labilen pratik velkro
sistemi, ayarlanabilir üst bantlar
ile ekstra stabilizasyon, hareketi
s n rlayan çelik balenler

2510 Abdominocare

2550 Dorsocare

Kar n korsesi

Dorsolomber bel korsesi
(çelik balenli)

cm

Endikasyon
Abdominal bölge operasyonu
sonras
Etki Mekanizmasi
Abdominal kaslar k sa
pozisyonda tutarak daha ileri
düzey kas zay flamas n önler.
Abdominal duvar korur ve
cerrahi sonras iyile meyi
destekler.

cm

: 95-105
: 85-95
: 75-85
: 65-75
: 105-115

Özellikler
Cildi tahri etmeyen yüksek
kaliteli ve esnek kuma , kolay
ve h zl giyilip ç kar labilen pratik
velkro sistemi, ayarlanabilir
omuz bantlar .

cm

Endikasyon
Akut bel a r s , dejeneratif
disk, paravertebral kas spazm ,
lumbago, sakroiliak eklem
irritasyonlar , tendomiyopati.
Etki Mekanizmas
Abdominal kaslar k sa
pozisyonda tutarak daha ileri
düzey kas zay flamas n önler,
akut bel a r s nda aktivite
düzeyini artt rarak iyile meyi
h zland r r.

S
M
L
XL
XXL

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

cm

64-72
72-80
80-90
90-100
100-110

Özellikler
Cildi tahri etmeyen yüksek
kaliteli ve esnek kuma , h zl
giyilip ç kar labilen pratik velkro
sistemi

Endikasyon
Torakal ve lumbal bölge
stabilizasyonu için,
postoperatif immobilizasyon,
akut ve kronik lumbago.
Etki Mekanizmas
Tüm omurgay destekler ve
do ru pozisyonda tutar,
omurga hareketlerini tüm
yönlerde k smen limitler,

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

64-72
72-80
80-90
90-100
100-110

proprioseptif geri bildirim sa lar.
Özellikler
Cildi tahri etmeyen yüksek
kaliteli ve esnek kuma , giyim
kolayl sa layan el geçirme
bantlar ve h zl giyilip
ç kar labilen pratik velkro
sistemi, ayarlanabilir üst bantlar
ile ekstra stabilizasyon, hareketi
s n rlayan çelik balenler

4000 Backtone

1320 Posturecare

Elektronik sensörlü dik duruş
korsesi (sesli ya da titreşimli uyarı)

Dik duru korsesi
cm

cm

S
M
L

Endikasyon
Postür deste i olarak, postür
bozukluklar , omuz ve s rt
kaslar n n zay fl
Etki Mekanizmas
Sesli ya da titre imli uyar
modu ile öne do ru
kamburla t n z anda uyar r ve
duru un düzeltilmesini sa lar

S
M
L
XL

: 50-85
: 60-100
: 90-132

Özellikler
Sesli ya da titre imli uyar
özelli i, hareket özgürlü ü
sa layan kullan m kolay,
dayan kl ask lar, kauçuk destekli
bel band ile pozisyonu korunan
sensör, hafif, k ve konforlu
tasar m.

Endikasyon
Postür deste i olarak, postür
bozukluklar , omuz ve s rt
kaslar n n zay fl
Etki Mekanizmas
S rt bölgesinin do ru duru
ekli ile dik tutulmas na destek
olur, s rt kaslar için
proprioseptif etki sa lar.

:
:
:
:

64-72
72-80
80-90
90-100

Özellikler
Cildi tahri etmeyen yüksek
kaliteli ve esnek kuma , kolay
ve h zl giyilip ç kar labilen pratik
velkro sistemi, ayarlanabilir
omuz bantlar , hareketi hafif
s n rlayan konforlu spiral
balenler

kas zay flamas n

2531 Lumbocare Eco light

2541 Lumbocare Eco high

Lumbosakral bel korsesi
(fleksible/metal balenli)

Uzun lumbosakral bel korsesi
(metal balenli)

cm

Endikasyon
Akut bel a r s , dejeneratif
disk, paravertebral kas spazm ,
lumbago, sakroiliak
eklem irritasyonlar ,
tendomiyopati.
Etki Mekanizmas
Abdominal kaslar k sa
pozisyonda tutarak daha ileri
düzey kas zay flamas n önler.

:
:
:
:
:

cm

64-72
72-80
80-90
90-100
100-110

Akut bel a r s nda aktivite
düzeyini artt rarak iyile meyi
h zland r r.
Özellikler
Esnek kuma , h zl giyilip
ç kar labilen pratik velkro
sistemi, ayarlanabilir üst bantlar
ile ekstra stabilizasyon, hareketi
s n rlayan metal balenler

Endikasyon
Akut bel a r s , dejeneratif
disk, paravertebral kas spazm ,
lumbago, sakroiliak
eklem irritasyonlar ,
tendomiyopati.
Etki Mekanizmas
Abdominal kaslar k sa
pozisyonda tutarak daha ileri
düzey kas zay flamas n önler,

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

64-72
72-80
80-90
90-100
100-110

akut bel a r s nda aktivite
düzeyini artt rarak iyile meyi
h zland r r.
Özellikler
Esnek kuma , h zl giyilip
ç kar labilen pratik velkro
sistemi, ayarlanabilir üst bantlar
ile ekstra stabilizasyon, hareketi
s n rlayan metal balenler

2511 Abdominocare Eco

2810 Back support wool

Kar n korsesi

Bel korsesi (yün)

cm

Endikasyon
Abdominal bölge operasyonu
sonras
Etki Mekanizmasi
Abdominal kaslar k sa
pozisyonda tutarak daha ileri
düzey kas zay flamas n önler.
Abdominal duvar korur ve
cerrahi sonras iyile meyi
destekler.

S
M
L
XL
XXL

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

cm

64-72
72-80
80-90
90-100
100-110

Özellikler
Esnek kuma , h zl giyilip
ç kar labilen pratik velkro sistemi

Endikasyon
Romatizma, siyatik, posttravmatik durumlar
Etki Mekanizmas
Kan ak n azalt r, a r lar
azalt r ve s art sa lar.

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

64-72
72-80
80-90
90-100
100-110

Özellikler
Yüksek kaliteli ve esnek angoret
yün kuma

2710 Dosicare maternity

2535 Lumbocare Q

Hamile korsesi

Lumbosakral bel korsesi
(fleksible balenli)
cm

cm

S
M
L

Endikasyon
Akut ve kronik bel a r lar ,
dejeneratif omurga
problemleri, paravertebral kas
spazm , mekanik bel a r s ,
lumbal instabilite.
Etki Mekanizmas
Lumbosakral bölgedeki
yumu ak doku ve yap lar
destekler, özellikle rotasyon
yönündeki hareketleri hafifçe
limitler.

Özellikler
Cildi tahri etmeyen yüksek
kaliteli ve esnek kuma , giyim
kolayl sa layan ve h zl giyilip
ç kar labilen pratik velkro
sistemi, ayarlanabilir üst bantlar
ile ekstra stabilizasyon, hareketi
hafif s n rlayan plastik balenler

Endikasyon
Akut ve kronik bel a r lar ,
dejeneratif omurga
problemleri, paravertebral kas
spazm , mekanik bel a r s ,
lumbal instabilite.
Etki Mekanizmas
Lumbosakral bölgedeki
yumu ak doku ve yap lar
destekler, özellikle rotasyon
yönündeki hareketleri hafifçe
limitler.

64-72
72-80
80-90
90-100
100-110

Özellikler
Cildi tahri etmeyen yüksek
kaliteli ve esnek kuma , giyim
kolayl sa layan el geçirme
bantlar ve h zl giyilip
ç kar labilen pratik velkro
sistemi, ayarlanabilir üst bantlar
ile ekstra stabilizasyon, hareketi
hafif s n rlayan plastik balenler

5390 Thermal vest

Termal bel korsesi

Termal yelek

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

cm

64-72
72-80
80-90
90-100
100-110

yumu ak doku ve yap lar
destekler, özellikle rotasyon
yönündeki hareketleri hafifçe
limitler, kan ak m n art r r, s
art sa lar, proprioseptif etki
olu turur.
Özellikler
Anatomik olarak ekillendirilmi
yap , yüksek kalite neopren
materyal.

L
: 90-100
XL : 100-110

Endikasyon
Azalm gövde stabilizasyonu,
kan dola m nda yetersizlik ve
s nma amaçl
Etki Mekanizmas
Kan ak m n art r r, s art
sa lar.

Özellikler
Anatomik olarak ekillendirilmi
yap , yüksek kalite esnek ve
yumu ak neopren materyal.

5380 Thermal pant

5141 Groin support

Termal tayt

Kas kl k
cm

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

64-72
72-80
80-90
90-100
100-110

Özellikler
Anatomik olarak ekillendirilmi
yap , yüksek kalite esnek ve
yumu ak neopren materyal.

sol/sağ

15 cm

cm

Endikasyon
Kalça, kas k ve bel bölgesini
ilgilendiren zorlanma ve
enflamasyonlar.
Etki Mekanizmas
Kan ak m n art r r, s art
sa lar.

:
:
:
:
:

2610 Dosicare active

cm

Endikasyon
Intervertebral kas
spazmlar nda, travma sonras
hematom ve
enflamasyonlarda,
kompresyon amaçl , bel a r s
ve bel kaslar n n zorlanmas
durumlar nda
Etki Mekanizmas
Lumbosakral bölgedeki

S
M
L
XL
XXL

: 70-85
: 85-100
: 100-115

Endikasyon
Kalça çevresi kaslar n
yaralanma ve gerilmeleri,
kalça ekleminin
stabilizasyonunu gerektiren
durumlar
Etki Mekanizmas
Kan ak m n art r r, kas
destekler ve s art sa lar,
kaslar n esneme/gerilme

S
M
L
XL

:
:
:
:

49-51
51-54
54-57
57-60

hareketlerini kolayla t r r,
proprioseptif etki olu turur.
Özellikler
Anatomik olarak ekillendirilmi
yap , daha fazla uyum için
ayarlanabilir geni lik,
yüksek kalite neopren materyal.

Patella destekli, flexible balenli
örme dizlik

Patella destekli, flexible balenli
örme dizlik (ekstra bantl )

Endikasyon
Artrit (romatoid), osteoartrit,
travma/ameliyat sonras
irritasyon, tendomiyopati,
instabilite
Etki Mekanizmas
Elastik örme dokuman n
sa lad kompresyon ve
patella pedi sayesinde diz
kapa ve ekleminin
stabilitesinin artt r lmas n ve

B

28-31
31-34
34-37
37-40
40-43
43-46

A

B

Endikasyon
Artrit (romatoid), osteoartrit,
travma/ameliyat sonras
irritasyon, tendomiyopati,
instabilite
Etki Mekanizmas
Elastik örme dokuman n
sa lad kompresyon ve
patella pedi sayesinde diz
kapa ve ekleminin
stabilitesinin artt r lmas n ve
desteklenmesini sa lar,

XS :
S :
M :
L :
XL :
XXL :

A

B

41-43
43-46
46-49
49-52
52-56
56-58

28-31
31-34
34-37
37-40
40-43
43-46

comfort örme proprioseptif etki
yarat r.
Özellikler
Hava geçirgenli ine sahip,
comfort örme sistem, özel
dokunmu popliteal bölge
dokumas ve dizli i çevreleyen
velkro bantlarla daha fazla hasta
uyumu, yüksek esneklik ile rahat
kullan m, yanlarda spiral
balenler

6741
Genucare AirX patella

6730
Genucare AirX ligament

Patella destekli Air-X dokuma
dizlik

Patella destekli, flexible balenli
Air-X dokuma dizlik

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

cm

30-33
33-36
36-39
39-42
42-45

destekler, Air-X kuma
proprioseptif etki sa lar.
Özellikler
Hava geçirgenli ine sahip, nemi
d ar atabilen, ileri teknoloji
esnek Air-X kuma ile yüksek
hasta uyumu ve daha rahat
kullan m

Endikasyon
Artrit (romatoid), osteoartrit,
travma/ameliyat sonras
irritasyon, tendomiyopati,
instabilite
Etki Mekanizmas
Diz ekleminin stabilize
edilmesini ve desteklenmesini
sa lar, patella pedi ve aç kl
patellay destekler, Air-X kuma
proprioseptif etki sa lar.

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

30-33
33-36
36-39
39-42
42-45

Özellikler
Hava geçirgenli ine sahip, nemi
d ar atabilen, ileri teknoloji
esnek Air-X kuma , giyim
kolayl , dizli i çevreleyen velkro
bantlarla daha fazla hasta
uyumu, popliteal bölgede
kullan lan özel kuma sayesinde
daha rahat kullan m, yanlarda
spiral balenler.

6750 Genucare AirX stable

6755 Genucare AirX open

Patella destekli, polisentrik
eklemli Air-X dokuma dizlik

Polisentrik eklemli Air-X dokuma
dizlik (önden aç k model)

cm

Endikasyon
ACL, PCL yaralanmalar nda, 1.
ve 2. derece menisküs
dejenerasyonlar , kollateral
ba yaralanmalar n n
konservatif tedavisinde,
romatoid artrit
Etki Mekanizmas
Diz ekleminin stabilize
edilmesini ve desteklenmesini
sa lar, patella pedi ve aç kl
patellay destekler, Air-X kuma

A

41-43
43-46
46-49
49-52
52-56
56-58

desteklenmesini sa lar, comfort
örme proprioseptif etki yarat r.
Özellikler
Hava geçirgenli ine sahip,
comfort örme sistem, özel
dokunmu popliteal bölge
dokumas ile yüksek hasta
uyumu, yüksek esneklik ile rahat
kullan m, yanlarda spiral
balenler

cm

Endikasyon
Artrit (romatoid), osteoartrit,
travma/ameliyat sonras
irritasyon, tendomiyopati,
instabilite
Etki Mekanizmas
Diz kapa ve diz ekleminin
stabilize edilmesini ve
desteklenmesini sa lar, patella
pedi ve aç kl patellay

XS :
S :
M :
L :
XL :
XXL :

5 cm

B

5 cm

A

15 cm

6920 Genucare Comfort plus

15 cm

6910 Genucare Comfort

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

cm

30-33
33-36
36-39
39-42
42-45

proprioseptif etki sa lar, hiperekstansiyonu engeller.
Özellikler
Hava geçirgenli ine sahip, nemi
d ar atabilen, ileri teknoloji
esnek Air-X kuma , giyim
kolayl , dizli i çevreleyen velkro
bantlarla daha fazla hasta
uyumu, popliteal bölgede
kullan lan özel kuma sayesinde
daha rahat kullan m, yanlarda
poli-sentrik eklem

Endikasyon
ACL, PCL yaralanmalar nda, 1.
ve 2. derece menisküs
dejenerasyonlar , kollateral
ba yaralanmalar n n
konservatif tedavisinde,
romatoid artrit
Etki Mekanizmas
Diz ekleminin stabilize
edilmesini ve desteklenmesini
sa lar, Air-X kuma

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

30-33
33-36
36-39
39-42
42-45

proprioseptif etki sa lar, hiperekstansiyonu engeller.
Özellikler
Hava geçirgenli ine sahip, nemi
d ar atabilen, ileri teknoloji
esnek Air-X kuma , önde
kapanan pratik velkro sistemi ile
yüksek hasta uyumu, popliteal
bölgede kullan lan özel kuma
sayesinde daha rahat kullan m,
yanlarda poli-sentrik eklem

6760 Genucare AirX hyperX

6876 Patellar tendon support

Hiper esktansiyonu engelleyen
polisentrik eklemli Air-X dokuma
dizlik

Patellar tendon band

cm

Endikasyon
ACL, PCL yaralanmalar nda, 1.
ve 2. derece menisküs
dejenerasyonlar , kollateral ba
yaralanmalar n n konservatif
tedavisinde, romatoid artrit
Etki Mekanizmas
Diz ekleminin stabilize
edilmesini ve desteklenmesini
sa lar, patella pedi ve aç kl
patellay destekler, Air-X kuma
proprioseptif etki sa lar, hiperekstansiyonu engeller.

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

30-33
33-36
36-39
39-42
42-45

Özellikler
Hava geçirgenli ine sahip, nemi
d ar atabilen, ileri teknoloji
esnek Air-X kuma , giyim kolayl ,
arkada hiperekstansiyonu
engelleyen çapraz bantlar, önde
daha fazla hasta uyumu için
esnek velkro bantlar, popliteal
bölgede kullan lan özel kuma
sayesinde daha rahat kullan m,
yanlarda poli-sentrik eklem

universal

Endikasyon
Patello-femoral a r , diz
ekleminin hafif instabilitesi
Etki Mekanizmas
Ped yard m yla propriseptif etki
yaratarak diz eklemine destek
olur.

6157 Genucare knee jumper

6158 Genucare Luxa

Jumper’s knee için dizlik

Lateral pedli dizlik

cm

cm

S
M
L

Endikasyon
Osgoog schaltter, jumper s
knee
Etki Mekanizmas
Patellar tendona uygulad
bas sayesinde patellar a r y
giderir, patellan n üstünden
geçen bant sayesinde patellay
stabilize eder.

: 30-35
: 35-40
: 40-45

Özellikler
Dayan kl bantlarla
desteklenmi , anatomik olarak
ekillendirilmi yap , yüksek
kalite neopren materyal.

S
M
L

Endikasyon
Patellan n luksasyonu, patellofemoral a r , lateral bölge
ameliyat sonras
Etki Mekanizmas
Ped ve bantlar n yard m yla diz
kapa n n stabilitesini sa lar,
patellar tendon üzerindeki
bask y azalt r.

: 30-35
: 35-40
: 40-45

Özellikler
Patella pedi ve dayan kl
bantlarla desteklenmi ,
anatomik olarak ekillendirilmi
yap , yüksek kalite neopren
materyal.

6040 Thigh support

6060 Calf support

Uyluk deste i

Alt bald rl k
cm

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

48-50
50-52
52-54
54-56
56-58

Özellikler
Anatomik olarak ekillendirilmi
yap , daha fazla uyum için
ayarlanabilir geni lik,
yüksek kalite neopren materyal.

5 cm

15 cm

cm

Endikasyon
Hamstring yada quadriceps
kas n ilgilendiren yaralanmalar
ile hamstring gerginli i,
quadriceps kontüzyonu.
Etki Mekanizmas
Kan ak m n ve koordinasyonu
artt r r, uylu u destekler ve s
art sa lar, proprioseptif etki
olu turur.

Özellikler
Patella pedi ile desteklenmi ,
anatomik olarak ekillendirilmi
yap , yüksek kalite neopren
materyal.

Endikasyon
Kompartman sendromu,
kontüzyonlar, shin splint,
bald r ilgilendiren kas
yaralanmalar
Etki Mekanizmas
Kan ak m n ve koordinasyonu
artt r r, bald r destekler ve s
art sa lar, proprioseptif etki
olu turur.

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

31-33
33-35
35-37
37-39
39-41

Özellikler
Anatomik olarak ekillendirilmi
yap , daha fazla uyum için
ayarlanabilir geni lik,
yüksek kalite neopren materyal.

6120 Genucare basic

Örme dizlik

Dizlik

B

Endikasyon
Postartroskopi ve postoperatif
durumlar dahil dizin tüm
enflamasyon ve zorlanmalar ,
kas ve ba zorlanmalar ,
bursitler, kronik dejeneratif
eklem hastal klar , osteoartrit
ve romatoid artrit
Etki Mekanizmas
rrite olmu eklemi rahatlat r
ve sabit bir kompresyon

5 cm

A

15 cm

6911 Genucare Easy

XS :
S :
M :
L :
XL :
XXL :

A

B

41-43
43-46
46-49
49-52
52-56
56-58

28-31
31-34
34-37
37-40
40-43
43-46

uygulayarak, hastan n
hareketleriyle olu an masaj
etkisinin de katk s yla dizi
çevreleyen yumu ak dokulara
kan ak m n art r r, proprioseptif
etki yarat r.
Özellikler
Hava geçirgenli ine sahip örme
sistem, yüksek hasta uyumu,
yüksek esneklik ile rahat
kullan m.

cm

S
M
L
XL
XXL

Endikasyon
Osteo-artrit, efüzyon, dizin
di er a r l durumlar
Etki Mekanizmas
Diz ekleminde kompresyon
kuvveti olu turur, diz eklemine
destek verir ve s art sa lar,
diz ekleminde olu an stresi
azalt r ve koordinasyonu art r r,
proprioseptif etki sa lar.

Özellikler
Anatomik olarak ekillendirilmi
yap , yüksek kalite neopren
materyal.

6141 Genucare patella

Patellas aç k dizlik

Patella destekli dizlik
cm

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

S
M
L
XL
XXL

30-33
33-36
36-39
39-42
42-45

Özellikler
Anatomik olarak ekillendirilmi
yap , yüksek kalite neopren
materyal.

Endikasyon
Osteo-artrit, efüzyon,
patellofemoral a r , instabilite
Etki Mekanizmas
Ped özellikle diz kapa ve
dolay s ile diz ekleminin
stabilitesinin art nda ve
desteklenmesinde rol al r,

Patella destekli, flexible balenli
dizlik
cm

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

30-33
33-36
36-39
39-42
42-45

s art sa lar, proprioseptif etki
olu turur.
Özellikler
Patella pedi ile desteklenmi ,
anatomik olarak ekillendirilmi
yap , yüksek kalite neopren
materyal.

Flexible balenli dizlik (önden
aç k model)
cm

30-33
33-36
36-39
39-42
42-45

Özellikler
Dizli i çevreleyen velkro
bantlarla daha fazla hasta
uyumu, yanlarda spiral balenler,
yüksek kalite neopren materyal.

:
:
:
:
:

6135 Genucare ligament
open

6130 Genucare ligament

Endikasyon
Artrit (romatoid), osteoartrit,
travma/ameliyat sonras
irritasyon, tendomiyopati,
instabilite
Etki Mekanizmas
Diz ekleminin stabilitesinin
artt r lmas n desteklenmesini
sa lar, patella pedi ve aç kl
patellay destekler,
proprioseptif etki sa lar.

30-33
33-36
36-39
39-42
42-45

6140 Genucare basic open

cm

Endikasyon
Osteo-artrit, efüzyon,
patellofemoral a r
Etki Mekanizmas
Kan ak m n ve koordinasyonu
art r r, diz eklemine destek
verir ve s art sa lar,
proprioseptif etki olu turur.

:
:
:
:
:

Endikasyon
Artrit (romatoid), osteoartrit,
travma/ameliyat sonras
irritasyon, tendomiyopati,
instabilite
Etki Mekanizmas
Diz ekleminin stabilitesinin
artt r lmas n desteklenmesini
sa lar, patella pedi ve aç kl
patellay destekler,
proprioseptif etki sa lar.

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

30-33
33-36
36-39
39-42
42-45

Özellikler
Önde kapanan pratik velkro
sistemi ile yüksek hasta uyumu,
popliteal bölgede kullan lan özel
kuma sayesinde daha rahat
kullan m, yanlarda spiral
balenler, yüksek kalite neopren
materyal.

6150 Genucare stable

6155 Genucare stable
open

Patella destekli, çelik balenli
dizlik
cm

Endikasyon
ACL, PCL yaralanmalar nda, 1.
ve 2. derece menisküs
dejenerasyonlar , kollateral
ba yaralanmalar n n
konservatif tedavisinde,
romatoid artrit
Etki Mekanizmas
Diz ekleminin stabilize
edilmesini ve desteklenmesini
sa lar, patella pedi ve aç kl
patellay destekler,

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

Çelik balenli önden aç k dizlik
cm

30-33
33-36
36-39
39-42
42-45

proprioseptif etki sa lar, hiperekstansiyonu engeller.
Özellikler
Dizli i çevreleyen velkro
bantlarla daha fazla hasta
uyumu, popliteal bölgede
kullan lan özel kuma sayesinde
daha rahat kullan m Dizli i
çevreleyen velkro bantlarla daha
fazla hasta uyumu, yanlarda
poli-sentrik eklem, yüksek kalite
neopren materyal.

Endikasyon
ACL, PCL yaralanmalar nda, 1.
ve 2. derece menisküs
dejenerasyonlar , kollateral
ba yaralanmalar n n
konservatif tedavisinde,
romatoid artrit
Etki Mekanizmas
Diz ekleminin stabilize
edilmesini ve desteklenmesini

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

30-33
33-36
36-39
39-42
42-45

sa lar, patella pedi ve aç kl
patellay destekler, proprioseptif
etki sa lar.
Özellikler
Önde kapanan pratik velkro
sistemi ile yüksek hasta uyumu,
popliteal bölgede kullan lan özel
kuma sayesinde daha rahat
kullan m, yanlarda poli-sentrik
eklem, yüksek kalite neopren
materyal.

6160 Genucare hyperX

6310 Genucare immobiliser

Hiper esktansiyonu
engelleyen çelik balenli dizlik

Diz immobilizeri
cm

cm

Endikasyon
ACL, PCL yaralanmalar nda, 1.
ve 2. derece menisküs
dejenerasyonlar , kollateral
ba yaralanmalar n n
konservatif tedavisinde,
romatoid artrit
Etki Mekanizmas
Diz ekleminin stabilize
edilmesini ve desteklenmesini
sa lar, patella pedi ve aç kl
patellay destekler,

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

30-33
33-36
36-39
39-42
42-45

proprioseptif etki sa lar, hiperekstansiyonu engeller.
Özellikler
Arkada hiperekstansiyonu
engelleyen çapraz bantlar ve
önde kapanan pratik velkro
sistemi ile yüksek hasta uyumu,
popliteal bölgede kullan lan özel
kuma sayesinde daha rahat
kullan m, yanlarda poli-sentrik
eklem, yüksek kalite neopren
materyal.

S
M
L

Endikasyon
Postoperatif immobilizasyon,
menisküs yaralanmalar , ACL,
PCL yaralanmalar
Etki Mekanizmas
Dizin immobilize edilmesini
sa lar, patellafemoral eklem
üzerindeki bas nc azalt r.

:
:
:

40
50
60

Özellikler
Pratik velkro sistemi ile
ayarlanabilir bantlar, cilde dost
yüksek kaliteli ve dayan kl
velkro tutucu kuma , ç kar labilir
lateral ve medial splintler.

6121 Genucare basic light

6131 Genucare ligament light

Dizlik

Patella destekli, flexible balenli
dizlik

cm

S
M
L
XL
XXL

Endikasyon
Osteo-artrit, efüzyon, dizin
di er a r l durumlar
Etki Mekanizmas
Diz ekleminde kompresyon
kuvveti olu turur, diz eklemine
destek verir ve s art sa lar,

:
:
:
:
:

30-33
33-36
36-39
39-42
42-45

diz ekleminde olu an stresi
azalt r ve koordinasyonu art r r,
proprioseptif etki sa lar.
Özellikler
Anatomik olarak ekillendirilmi
yap , neopren materyal.

cm

Endikasyon
Artrit (romatoid), osteoartrit,
travma/ameliyat sonras
irritasyon, tendomyopati,
instabilite
Etki Mekanizmas
Diz ekleminin stabilitesinin
artt r lmas n desteklenmesini

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

30-33
33-36
36-39
39-42
42-45

sa lar, patella pedi ve aç kl
patellay destekler, proprioseptif
etki sa lar.
Özellikler
Dizli i çevreleyen velkro
bantlarla daha fazla hasta
uyumu, yanlarda spiral balenler,
neopren materyal.

Knee support wool

7910 Malleocare Comfort

Yün dizlik

Malleol destekli, örme ayak
bilekli i
cm

cm

S
M
L
XL
XXL

Endikasyon
Romatizma, diz a r lar , dizin
s cak tutulmas gereken
durumlar
Etki Mekanizmas
Diz ekleminde kompresyon
kuvveti olu turur, diz eklemine
destek verir ve s art sa lar,
proprioseptif etki yarat r.

30-33
33-36
36-39
39-42
42-45

Özellikler
Yüksek kaliteli ve esnek angoret
yün kuma

Endikasyon
Kronik ayak bile i instabilitesi,
ligament yaralanmalar , eklem
effüzyonu
Etki Mekanizmas
Elastik comfort örme
proprioseptif etki sa lar,
malleoler bölgedeki pedler
masaj etkisi ile kan dola m n
art r r ve sertli i azalt r, bile i
stabilize eder.

:
:
:
:
:
:

17-20
20-22
22-24
24-26
26-28
28-30

Özellikler
Hava geçirgenli ine sahip,
comfort örme sistem, özel
dokunmu bilek k vr m
dokumas ile yüksek hasta
uyumu, yüksek esneklik ile rahat
kullan m, yanlarda masaj etkisi
yaratan pedler

7920 Achicare Comfort

Örme ayak bilekli i

A il destekli örme ayak bilekli i

XS
S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:
:

cm

17-20
20-22
22-24
24-26
26-28
28-30

masaj etkisinin de katk s yla
eklemi çevreleyen yumu ak
dokulara kan ak m n art r r.
Özellikler
Hava geçirgenli ine sahip,
comfort örme sistem, özel
dokunmu bilek k vr m
dokumas ile yüksek hasta
uyumu, yüksek esneklik ile rahat
kullan m.

Endikasyon
A iller tendonunun akut ve
kronik inflamasyonu,
postoperatif ve posttravmatik
enflamasyon, a ilodoni, a il
bursiti
Etki Mekanizmas
Elastik comfort örme
proprioseptif etki sa lar, a il
bölgedeki pedler masaj etkisi
ile kan dola m n art r r ve

XS
S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:
:

17-20
20-22
22-24
24-26
26-28
28-30

sertli i azalt r, bile i stabilize
eder.
Özellikler
Hava geçirgenli ine sahip,
comfort örme sistem, özel
dokunmu bilek k vr m
dokumas ile yüksek hasta
uyumu, yüksek esneklik ile rahat
kullan m, yanlarda masaj etkisi
yaratan pedler

7675 Malleocare form

7640 Malleocare stable

Termoplastik destekli ayak bilekli i

Plastik destekli ayak bilekli i
cm

cm

S
M
L
XL
XXL

Endikasyon
Stabil malleol k r klar ,
stabilizasyon gereken durumlar
(instabiliteler), ayak bile i
medial ve lateral ba
yaralanmalar , ayak bile i
distorsiyonu, post-op
dönemde stabilizasyon amaçl
Etki Mekanizmas
Ayak bile ini stabilize eder.

XS
S
M
L
XL
XXL

7911 Malleocare Easy

cm

Endikasyon
Ayak bile inin enflamasyon ve
zorlanmalar , kas zorlanmalar ,
ezilme, spor aktivitelerinde
profilaktik amaçl
Etki Mekanizmas
Elastik örme irrite olmu
eklemi rahatlat r ve sabit bir
kompresyon uygulayarak,
hastan n hareketleriyle olu an

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

S
M
L
XL
XXL

20-22
22-24
24-26
26-28
28-30

Özellikler
Mükemmel konfor ve uyum için
ki inin anatomik yap s na uygun
ekillendirilen termoplastik
splint, kolay giyilip ç kar labilen
pratik velkro sistemi, yüksek
kalite neopren materyal.

Endikasyon
Stabil malleol k r klar , kronik
ayak bile i instabilitesi,
ligament yaralanmalar , post
operatif bakim, eklem
effüzyonu
Etki Mekanizmas
Ayak bile ini koruyarak hareket
olana sa lar, ayak bile ini
stabilize eder.

:
:
:
:
:

20-22
22-24
24-26
26-28
28-30

Özellikler
Anatomik olarak ekillendirilmi
yap , malleolleri koruyan ve
destekleyen plastik splint ve
yüksek kalite neopren materyal.

7620 Malleocare basic

7630 Malleocare flex

Ayak bilekli i

Malleol destekli ayak bilekli i
cm

cm

S
M
L
XL
XXL

Endikasyon
Ayak bile i tendinitleri, ayak
bile i ödemleri, artrit ve
osteoartirit, ba zay fl klar nda
kompresyon amaçl
Etki Mekanizmas
Kan dola m n art r r ve sertli i
azalt r, esnek yap s ile
ayakkab içine kolayl kla
giyilebilir.

Endikasyon
Halluks valgusun konservatif
tedavisinde ve cerrahi
sonras nda
Etki Mekanizmas
Parma etkili bir ekilde
çektirerek ba parmak
eklemlerindeki yükü azalt r ve
parma n do ru pozisyon

S
M
L
XL
XXL

20-22
22-24
24-26
26-28
28-30

Özellikler
Anatomik olarak ekillendirilmi
yap , kolay giyilip ç kar labilen
pratik velkro sistemi, yüksek
kalite neopren materyal.

Endikasyon
Kronik ayak bile i instabilitesi,
ligament yaralanmalar , eklem
effüzyonu
Etki Mekanizmas
Kompresyon sa lar, malleol
bölgedeki ped masaj etkisi ile
kan dola m n art r r ve
sertli i azalt r, ayak bile ini
stabilize eder

:
:
:
:
:

20-22
22-24
24-26
26-28
28-30

Özellikler
Anatomik olarak ekillendirilmi
yap , malleolleri destekleyen
pedler ve yüksek kalite neopren
materyal.

7530 Ankle support light

7210 Foot lifter

Ayak bilekli i

Dorsi-fleksiyon ayak bile i
ortezi

cm

Endikasyon
Ayak bile i tendinitleri, ayak
bile i ödemleri, artrit ve
osteoartirit, ba zay fl klar nda
kompresyon amaçl
Etki Mekanizmas
Elastik dokuma proprioseptif
etki sa lar, kan dola m n
art r r ve sertli i azalt r.

:
:
:
:
:

XS
S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:
:

17-20
20-22
22-24
24-26
26-28
28-30

Özellikler
Ayakkab ile rahatl kla
kullan labilen hafif ve esnek
dokuma.

universal

Endikasyon
Dü ük ayak, peroneal nöropati
Etki Mekanizmas
Aya do ru pozisyonda tutarak,
destekler ve yürümeyi
kolayla t r r.

Özellikler
Konforlu, yüksek kaliteli ve
dayan kl kuma , kolay tak l p
ç kar labilen pratik velkro sistemi.

7191 Hallux valgus combo

7190 Hallux valgus light

Hallux valgus gece ateli

Hallux valgus gündüz ateli

sol/sağ

sol/sağ

universal

universal

almas na yard mc olur.
Özellikler
Basit ve etkili tasar m, esnek
velkro bantlar ile sa lanan
mükemmel konfor ve kullan m
kolayl , ayakkab ile
kullan labilen hafiflik, daha uzun
bantlarla gece için sa lanan
ekstra stabilizasyon.

Endikasyon
Halluks valgusun konservatif
tedavisinde ve cerrahi
sonras nda
Etki Mekanizmas
Parma etkili bir ekilde
çektirerek ba parmak
eklemlerindeki yükü azalt r ve
parma n do ru pozisyon

almas na yard mc olur.
Özellikler
Basit ve etkili tasar m, esnek
velkro bantlar ile sa lanan
mükemmel konfor ve kullan m
kolayl , ayakkab ile
kullan labilen hafiflik.

7621 Ankle support short

7130 Metatarsal cushion

Ankle support

Metatarsal silikon ped

cm

S
M
L
XL
XXL

Endikasyon
Ayak bile i tendinitleri, ayak
bile i ödemleri, artrit ve
osteoartirit, ba zay fl klar nda
kompresyon amaçl
Etki Mekanizmas
Kan dola m n art r r ve sertli i
azalt r, esnek yap s ile
ayakkab içine kolayl kla
giyilebilir.

20-22
22-24
24-26
26-28
28-30

Özellikler
Anatomik olarak ekillendirilmi
yap , neopren materyal.

universal

Endikasyon
Transvers arkın
desteklenmesi gereken
durumlar, metatars başı
hassasiyetleri, metatars başı
kolloziteleri, metatarsalji
Etki Mekanizması
Metatars bölgesinde yastık
görevi yapar ve yükü dağıtır.

5011 Pavlic bandage

Pavlik bandaj

Pavlik bandaj

S
M
L

:
:
:

2-6
4-8
6-9

Özellikler
Bebe i incitmeyen, konforunu
koruyan destekli ve ayarlanabilir
bantlar, yüksek kaliteli ve
dayan kl kuma , kolay ve h zl
tak l p ç kar labilen pratik velkro
sistemi, özel tasar m ayak
bölümü ile ekstra stabilizasyon.

ay

Endikasyon
Konjenital kalça
subluksasyonu yada
dislokasyonu, 9 ayl a kadar
olan bebeklerde görülebilen
konjenital displazisi ve kalça
eklemi dislokasyonlar

5020 Hip abduction brace

pevlik
ölçüsü
(cm)

XS
S
M
L

:
:
:
:

:
:
:

2-6
4-8
6-9

Etki Mekanizmas
Kalçay fleksiyon ve
abdüksiyonda tutar,
asetebulumda femuru merkezi
pozisyonda tutar
Özellikler
Toka/kilit sistemi ile ayarlanabilir
bantlar.

Adil Surat tipi kalça abdüksiyon
ortezi

35-40
40-45
45-50
50-55

Kalçan n pozisyonu koruyacak
kadar rijit, harekete izin verecek
kadar esnektir. Konfor sa layan
plastozot yast klarla
desteklenmi tir.

S
M
L

5030
Hip abduction Adil Surat

Kalça abdüksiyon ortezi

Endikasyon
Konjenital kalça subluksasyonu
yada dislokasyonu, konjenital
displazisi ve kalça eklemi
dislokasyonlar
Etki Mekanizmas
Kalçay fleksiyon ve
abdüksiyonda tutar, ayn
zamanda yürümeye de izin verir
Özellikler

Özellikler
Rahatça giyilebilen ve kaymayan
örme materyal, anatomik olarak
ekillendirilmi ve yerle tirilmi
silikon destek.

5010 Pavlic harness Ida

ay

Endikasyon
Konjenital kalça subluksasyonu
yada dislokasyonu, 9 ayl a
kadar olan bebeklerde
görülebilen konjenital displazisi
ve kalça eklemi dislokasyonlar
Etki Mekanizmas
Kalçay fleksiyon ve
abüksiyonda tutar,
asetebulumda femuru merkezi
pozisyonda tutar.

:
:
:
:
:

ay

Endikasyon
Femur ba n n asetabulum
içindeki normal
santralizasyonu, femur ba n n
avasküler nekroz olu umunun
önlenmesi, kalçalar n fleksiyon,
abdüksiyon ve iç rotasyonda
tutulmas n gerektiren durumlar

S
M
L

:
:
:

2-6
4-8
6-10

Etki Mekanizmas /Özellikler
Ortezin plastik k s mlar her iki alt
ekstremitede dizleri içine alarak
uyluk ve bald r ortas na kadar
uzan r, diz eklemleri 30-40
derece fleksiyonda pozisyonlan r,
abduksiyon aç s alüminyum
abduksiyon bar ile ayarlanabilir,
kalça fleksiyonu ile birlikte
rotasyonunda da etkindir.

7110 Silicon insole

7120 Heel cup

Silikon tabanlık

Silikon topukluk

ayakabı
no

Endikasyon
Pes planus, genel topuk
a r lar , plantar fasiit, fat padin
a r l durumlar , artralji
Etki Mekanizmas
Ayak a r lar n n azalt lmas na
yard mc olur.

S
M
L
XL
XXL

:
:
:
:
:

ayakabı
no

36-38
39-40
41-42
43-44
45-46

Özellikler
ok absorbe edici mavi noktal
bölgeler, hava geçirgen sistem,
anatomik olarak ekillendirilmi
taban yap s ve ark deste i,
mükemmel silikon kalitesi

Endikasyon
A ilodin-tendomiyopati, topuk
dikeni, haglund deformasyonu,
plantar fasiit, kalkaneal a r
Etki Mekanizmas
Kalkaneel kemik etraf nda
yumu ak bir doku olu turur,
topuk dikeninde bas nc azalt r.

Özellikler
ok absorbe edici mavi noktal
bölgeler, anatomik olarak
ekillendirilmi topuk yap s ,
mükemmel silikon kalitesi

92100 Foot wedge

Silikon parmak ay r c

Pronasyon / spunasyon tabanlık
ayakabı
no

S
M
L

: 36-38
: 39-41
: 42-44

Özellikler
Rahat kullan labilen kaymayan
silikon destek.

Endikasyon
Kalkanel varus ve valgus
(iç/d kama) durumlar
Etki Mekanizmas
Ayaktaki bas nc n da l m n
düzenler ve topuk üzerindeki
yükün azalmas n sa lar, a r y
azalt r.
Özellikler
Üzeri yumu ak dokuma ile
kaplanm özel polimerden
üretilmi tir, plantar yüzey

A
B
C
D
E

:
:
:
:
:

35-37
38-39
40-41
42-43
44-45

üzerindeki oku azaltmak için
topukta ve arkta ekstra polimer
içermektedir. Hafif tasar m ile
yürürken ve sert yüzeylerde rahatl k
sa lar. Vücut a rl n n
olu turaca bask ile deforme
olmaz, incelmez, ayakkab ile
rahatl kla kullan labilir. Daha fazla
rahatl k ve uyum için makas
yard m yla kenarlar
ekillendirilebilir.

92255 Thin insole

92250 Underliners

nce tabanl k

Tabanl k

ayakabı
no

Endikasyon
Diabetik ayak, aya n a r l
durumlar
Etki Mekanizmas
Ayaktaki bas nc n da l m n
düzenler ve topuk üzerindeki
yükün azalmas n sa lar, a r y
azalt r.
Özellikler
Üzeri yumu ak dokuma ile
kaplanm özel polimerden
üretilmi tir, plantar yüzey

: 36-38
: 39-41
: 42-44

7140 Toe seperator

ayakabı
no

Endikasyon
Halluks valgusun konservatif
tedavisinde ve cerrahi
sonras nda
Etki Mekanizmas
Parma iterek ba parmak
eklemlerindeki yükü azalt r ve
parma n do ru pozisyon
almas na yard mc olur.

S
M
L

A
B
C
D

:
:
:
:

ayakabı
no

34-36
37-40
41-44
44-46

üzerindeki oku azaltmak için
topukta ve arkta ekstra polimer
içermektedir. Hafif tasar m ile
yürürken ve sert yüzeylerde
rahatl k sa lar. Vücut a rl n n
olu turaca bask ile deforme
olmaz, incelmez, ayakkab ile
rahatl kla kullan labilir. Daha fazla
rahatl k ve uyum için makas
yard m yla kenarlar
ekillendirilebilir.

Endikasyon
Diabetik ayak, aya n a r l
durumlar
Etki Mekanizmas
Ayaktaki bas nc n da l m n
düzenler ve topuk üzerindeki
yükün azalmas n sa lar, a r y
azalt r.
Özellikler
Üzeri yumu ak dokuma ile
kaplanm özel polimerden
üretilmi tir, plantar yüzey

A
B
C
D
E

:
:
:
:
:

35-37
38-39
40-41
42-43
44-45

üzerindeki oku azaltmak için
topukta ve arkta ekstra polimer
içermektedir. Hafif tasar m ile
yürürken ve sert yüzeylerde
rahatl k sa lar. Vücut a rl n n
olu turaca bask ile deforme
olmaz, incelmez, ayakkab ile
rahatl kla kullan labilir. Daha
fazla rahatl k ve uyum için
makas yard m yla kenarlar
ekillendirilebilir.

92220 Bone spur pad

92260
Longitudinal arch support

Epin topukluk

Longitudinal ark deste i
ayakabı
no

Endikasyon
Pes planus, pes kavus,
longitudinal ark n
desteklenmesi gereken
durumlar
Etki Mekanizmas
Longitudinal ark destekler,
rahatl k sa lar.

Endikasyon
Topuk dikeni, genel topuk
a r lar , plantar fasiit, a il
tendonu hassasiyetleri
Etki Mekanizmas
Kalkaneel kemik etraf nda
yumu ak bir doku olu turur,
topuk dikeninde bas nc azalt r.

S
M
L

: 36-38,5
: 39-43,5
: 44+

Özellikler
Üzeri yumu ak dokuma ile
kaplanm özel polimerden
üretilmi tir, hafif tasar m ile
yürürken rahatl k sa lar, vücut
a rl n n olu turaca bask ile
deforme olmaz, incelmez,
ayakkab ile rahatl kla
kullan labilir.

92200 Heel wedge

92240 Tender foot pad

Topuk yükseltici

Metatarsal ped

S
M
L

ayakabı
no

: 36-38,5
: 39-43,5
: 44+

Özellikler
Üzeri yumu ak dokuma ile
kaplanm özel polimerden
üretilmi tir, hafif tasar m ile
yürürken rahatl k sa lar, vücut
a rl n n olu turaca bask ile
deforme olmaz, incelmez,
ayakkab ile rahatl kla
kullan labilir.

Endikasyon
Transvers ark n desteklenmesi
gereken durumlar, metatars
ba hassasiyetleri, metatars
ba kolloziteleri, metatarsalji
Etki Mekanizmas
Metatars bölgesinde yast k
görevi yapar ve yükü da t r.

S
M
L

: 36-38,5
: 39-43,5
: 44+

Özellikler
Üzeri yumu ak dokuma ile
kaplanm özel polimerden
üretilmi tir, hafif tasar m ile
yürürken rahatl k sa lar, vücut
a rl n n olu turaca bask ile
deforme olmaz, incelmez,
ayakkab ile rahatl kla
kullan labilir.

7310 Insole 3/4 stable

7320 Insole 3/4

Çelik destekli deri tabanl k

Kösele tabanl k

ayakabı
no

Endikasyon
Pes planus, pes kavus,
metatarsalji
Etki Mekanizmas
Longitudinal ark destekler,
metatars bölgesinde yast k
görevi yapar ve yükü da t r.

ayakabı
no

: 36-38,5
: 39-43,5
: 44+

Özellikler
Üzeri yumu ak dokuma ile
kaplanm özel polimerden
üretilmi tir, hafif tasar m ile
yürürken rahatl k sa lar, vücut
a rl n n olu turaca bask ile
deforme olmaz, incelmez,
ayakkab ile rahatl kla
kullan labilir.

ayakabı
no

Endikasyon
A il tendinitleri, k smi ya da
tam a il rüptürleri, a il
tendonunun zorlanmalar , postop a il rüptürleri, topu un
yükseltilmesi gereken durumlar,
severe hastal
Etki Mekanizmas
15 derecelik bir aç
olu turarak, ayaktaki bas nc n
da l m n düzenler ve topuk
üzerindeki yükün azalmas n
sa lar.

S
M
L

0
1
2
3
4
5
6

:
:
:
:
:
:
:

ayakabı
no

33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46

Özellikler
Anatomik olarak ekillendirilmi ,
üzeri yumu ak deri ile kaplanm
ve paslanmaz çelik ile
desteklenmi tir. Metatars bölgesi
daha fazla konfor için yast kla
desteklenmi tir. Çok dayan kl ,
sa lam ve uzun ömürlüdür.

Endikasyon
Pes planus, pes kavus,
metatarsalji
Etki Mekanizmas
Longitudinal ark destekler,
metatars bölgesinde yast k
görevi yapar ve yükü da t r.

35
36
37
38
39

40
41
42
43
44

Özellikler
Anatomik olarak ekillendirilmi ,
üzeri yumu ak kösele ile
kaplanm t r. Metatars bölgesi
yast kla desteklenmi tir.

Seal tight

1911 Memory foam pillow

Alç koruyucu

Boyun Yast

Çocuk Kol (küçük, orta, büyük)
Çocuk Bacak (küçük, orta, büyük)
Kol (kısa, uzun, kısa-geniş)
Bacak (kısa, uzun, kısa-geniş)
Ayak Bileği

universal

Özellikler
Gerçek viskodan 3D kesim
tekni i ile üretilmi tir.
Örme kuma nefes al r ve hava
transferi sa lar
Tümüyle hipo-alerjik ve anti
bakteriyeldir

1912 Back pillow

1913 Sit pillow

Bel/sırt yastığı

Oturma simidi

universal

universal

Özellikler
K l f %100 polipropilenden
üretilmi tir.
Örme kuma nefes al r ve hava
transferi sa lar
Tümüyle hipo-alerjik ve anti
bakteriyeldir

Kir, toz, leke tutmaz, bakteri
olu umuna izin vermez
Terleme ile olu an nemin h zla
kurumas n sa lar
Dokusu yumu ak ve göz al c d r,
size konforlu bir kullan m sunar.

Kir, toz, leke tutmaz, bakteri
olu umuna izin vermez
Terleme ile olu an nemin h zla
kurumas n sa lar
Dokusu yumu ak ve göz al c d r,
size konforlu bir kullan m sunar.

Özellikler
Gerçek viskodan 3D kesim
tekni i ile üretilmi tir.
Örme kuma nefes al r ve hava
transferi sa lar
Tümüyle hipo-alerjik ve anti
bakteriyeldir

Kir, toz, leke tutmaz, bakteri
olu umuna izin vermez
Terleme ile olu an nemin h zla
kurumas n sa lar
Dokusu yumu ak ve göz al c d r,
size konforlu bir kullan m sunar.

B108 Frog splint

B10671 Strip splint

Parmak ateli-kurba a

Parmak ateli-düz

S
M
L

universal

B109 Cot splint

B111 Baseball splint

Parmak ateli-be ik

Parmak ateli-beyzbol

S
M
L

S
M
L

B1070 Stax splints
Mallet parmak ateli
1
2
3
4

5
5.5
6
7

rehab
8120 Crutch

8130 Forearm crutch

Aluminyum koltuk de ne i

Kanedyen koltuk de ne i

çocuk
yetişkin
maxi

Özellikler
ekillendirildikten sonra özel
olarak sertle tirilmi ve mat
eloksalla kaplanm EN-6063
ala ml alüminyum boru

profilden üretilmektedir, 17
cm'e kadar yükseklik ve 15 cm'e
kadar elcek ayarlamas
yap labilir, mükemmel uyum için
3 farkl boyda üretilmektedir.

universal

Özellikler
Mat eloksalla kaplanm ve
sertle tirilmi EN-6063
ala ml alüminyum boru
profilden üretilmektedir,

8140 Cane

8150 Tripode cane

Denge bastonu

Üç ayakl denge bastonu

universal

Özellikler
Sertle tirilmi ve mat eloksalla
kaplanm EN-6063 ala ml
alüminyum profilden

üretilmektedir, elcekleri
anatomik, rahat ve dayan kl d r
yüksekli i 22 cm'ye kadar
ayarlanabilir.

universal

Özellikler
Krom kaplanm dayan kl
borudan üretilmektedir,

8215 Shower chair compact

Dört ayakl denge bastonu

Katlan r klozet yükseltici
sandalye

elcekleri anatomik, rahat ve
dayan kl d r, yüksekli i 20cm'ye
kadar ayarlanabilir

universal

Özellikler
Portatiftir, kolayca katlan r,
yüksekli i ayarlanabilir.

8180 Walker

8190 Walker act

Katlan r walker

Hareketli katlan r walker

universal

Özellikler
ekillendirildikten sonra özel
olarak sertle tirilmi ve mat
eloksalla kaplanm EN-6063

elcekleri anatomik, rahat ve
dayan kl d r, yüksekli i 20cm'ye
kadar ayarlanabilir

8160 Quadripode cane

universal

Özellikler
Krom kaplanm dayan kl
borudan üretilmektedir,

plastik kolcak tek parçad r,
güvenli ve rahatt r, 28 cm'e
kadar yükseklik ayarlamas
yap labilir, gri ve mavi renkleri
vard r.

ala ml alüminyum profilden
üretilmektedir, kolay katlan r,
ta nabilir, elcekleri anatomik,
rahat ve dayan kl d r

universal

Özellikler
ekillendirildikten sonra özel
olarak sertle tirilmi ve mat
eloksalla kaplanm EN-6063

ala ml alüminyum profilden
üretilmektedir, kolay katlan r,
ta nabilir, elcekleri anatomik,
rahat ve dayan kl d r

medikal basınç çorapları
9111
Dizaltı burnu kapalı class 1

Endikasyonlar:
· Primer ve sekonder varikoze
· Derin venöz yetmezlik
· Tromboflebit
· Derin ven trombozunun önlenmesi ve derin ven
trombozu sonras komplikasyonlar n n
önlenmesi
· Kronik venöz damar yetmezli i
· Hamilelikteki varisler ve ödemler
· Ameliyattan ve yaralanmalardan sonraki
ödemler
· Lenf ve lip ödemler
· Toplar damar a r lar için önlemler
· Anjiyodisplazi
· Damar sertle mesindeki tedaviyi destekleme
· Ven ameliyatlar ndan sonra hareketsizlik
sonucu ortaya ç kan t kanma durumlar
(artorojen t kanma sendromu ve pareziler)

9115
Dizaltı burnu açık class 1

9211
Dizaltı burnu kapalı class 2

9215
Dizaltı burnu açık class 2

9121
Dizüstü burnu kapalı class 1

9125
Dizüstü burnu açık class 1

9221
Dizüstü burnu kapalı class 2

9225
Dizüstü burnu açık class 2

Kontraendikasyonlar:
· leri evre arter hastal klar
· leri evre kalp yetmezli i
· ltihapl flebit
· Venöz gangren
9131
Külotlu burnu kapalı class 1

Önemli!
Kompresyon derecesinin muayene eden doktor
taraf ndan belirlenmesi gereklidir. Tedavinin etkisi
ve devaml l aç s ndan, düzenli bir ekilde
gerçekle tirilen doktor kontrolleri önerilmektedir.

9135
Külotlu burnu açık class 1

9231
Külotlu burnu kapalı class 2

9235
Külotlu burnu açık class 2

Çevre
ölçüsü
(cm)

varicare

Bedenler
1

2

3

4

5

6

7

cB

18-20

20-22

22-24

24-26

26-28

28-30

30-32

cC

28-34

30-37

32-40

34-43

36-46

38-49

40-51

cG

43-48

46-52

49-56

52-60

55-64

58-68

61-72

varicare

cG

cC

varicare

cB
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