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Vücudun anatomik flekline uygun olarak kesilmifl  4 mm. Neoprenden yap›lan korse-
nin kenarlar› k›v›rma lastik ile kaplanm›flt›r. Önde çapraz dikilmifl 3'er s›ra welcro-
larla genifl bir ayar mekanizmas› sa¤lanm›flt›r. 5 boy olarak üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Bel f›t›¤›, Siyatik, Lumbago ve disk kaymalar›nda tedavi edici olarak,
Sporcularda, a¤›r ifllerde çal›flanlarda ve fizik tedavi sonras›nda koruyucu olarak kul-
lan›l›r.

N-29 Üniversal Korse - Pedsiz

Vücudun anatomik flekline uygun olarak kesilmifl  4 mm. Neoprenden yap›lan korse-
nin kenarlar› k›v›rma lastik ile kaplanm›flt›r. Arkada 4 adet spiral yay deste¤i bulun-
makta olup destekler kolonlar›n içerisine yerlefltirilmifltir. Ayar mekanizmas› önde
welcro ile sa¤lanmakta olup ilaveten arkadan gelen kemer takviyesiyle bele tam des-
tek sa¤lanmaktad›r. 5 boydur.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Bel f›t›¤›, Siyatik, Lumbago ve disk kaymalar›nda tedavi edici olarak,
Sporcularda, a¤›r ifllerde çal›flanlarda ve fizik tedavi sonras›nda koruyucu olarak kul-
lan›l›r. Lumbar ve sacral vertebran›n stabilizesini sa¤lar.

N-30 Üniversal Korse - Pedli

Vücudun anatomik flekline uygun olarak kesilmifl  4 mm. Neoprenden yap›lan korse-
nin kenarlar› k›v›rma lastik ile kaplanm›flt›r. Arkada ucu aç›k dikilmifl 4 kolona 2
plastik balen, 2 çelik balen yerlefltirilmifl olup iste¤e ba¤l› de¤ifliklik yap›labilir. Kor-
senin ayar mekanizmas› önde iki toka ve welcrolu kolonlarla yap›lm›flt›r. Korseyle
birlikte verilen ç›kar›labilir, y›kanabilir kumafl k›l›f içerisine yerlefltirilmifl ped çift
yönlü kullan›labilir. Lumbar ve sacral bölgeye yap›lmas› istenilen bask›ya göre pe-
din yönü ayarlanabilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Bel f›t›¤›, Siyatik, Lumbago ve disk kaymalar›nda tedavi edici olarak,
Sporcularda, a¤›r ifllerde çal›flanlarda ve fizik tedavi sonras›nda koruyucu olarak kul-
lan›l›r. Lumbar ve sacral vertebran›n stabilizesini sa¤lar.

N-30A Üniversal Korse Alman Modeli

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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4mm. Neoprenden yap›lan dizli¤e diz anatomisine uygun 5° flekil verilmifltir. Dizli-
¤in tüm kenarlar› k›v›rma bant ile kaplanm›fl, birlefltirmesi özel makinelerle yap›la-
rak sa¤laml›¤› ve estetik görünümü artt›r›lm›flt›r. Siyah renk olarak ve 7 de¤iflik boy-
da üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Diz travmalar›nda, Operasyon sonras›nda ve Spor aktivitelerinde kulla-
n›l›r.

N-31 Neopren Dizlik

N-31'e göre uzunlu¤u daha k›sa olan dizli¤in kolay giyilmesini sa¤lamak için üst k›s-
m›nda welcroyla kapanan aç›kl›k b›rak›lm›flt›r. Siyah renk olarak ve 7 de¤iflik boyda
üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Diz travmalar›nda, Operasyon sonras›nda ve Spor aktivitelerinde kulla-
n›l›r.

N-31W Neopren Dizlik Welcrolu

N-31'den farkl› olarak patellaya gelen k›sm› kal›pla yuvarlak olarak kesilerek dizli-
¤in patellay› kavramas› sa¤lanm›flt›r. Siyah renk olarak ve 7 de¤iflik boyda üretil-
mektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Diz travmalar›nda, Operasyon sonras›nda, Patellan›n sabitlenmesinde
ve Spor aktivitelerinde kullan›l›r.

N-32 Neopren Dizlik Patella Aç›k

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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N-32'ye göre uzunlu¤u daha k›sa olan dizli¤in kolay giyilmesini sa¤lamak için üst
k›sm›nda welcroyla kapanan aç›kl›k b›rak›lm›flt›r. Siyah renk olarak ve 7 de¤iflik
boyda üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Diz travmalar›nda, Operasyon sonras›nda, Patellan›n sabitlenmesinde
ve Spor aktivitelerinde kullan›l›r.

N-32W Dizlik Patella Aç›k Welcrolu

4mm. Neoprenden yap›lan dizli¤e diz anatomisine uygun 5° flekil verilmifltir. Dizli-
¤in patellaya gelen bölgesine ekstra destek dikilmifltir. Dizli¤in tüm kenarlar› k›v›r-
ma bant ile kaplanm›fl, birlefltirmesi özel makinelerle yap›larak sa¤laml›¤› ve estetik
görünümü artt›r›lm›flt›r. Siyah renk olarak ve 7 de¤iflik boyda üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Diz travmalar›nda, diz ekleminin tüm enflamatuar olaylar›nda, diz Os-
teoartritinde, Patellan›n sabitlenmesinde, Operasyon sonras›nda ve Spor aktivitele-
rinde kullan›l›r.

N-33 Dizlik Patella Destekli

N-33'e göre uzunlu¤u daha k›sa olan dizli¤in kolay giyilmesini sa¤lamak için üst k›s-
m›nda welcroyla kapanan aç›kl›k b›rak›lm›flt›r. Siyah renk olarak ve 7 de¤iflik boyda
üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Diz travmalar›nda, Operasyon sonras›nda, Patellan›n sabitlenmesinde
ve Spor aktivitelerinde kullan›l›r. 

N-33W Dizlik Patella Destekli Welcrolu

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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4mm. Neoprenden yap›lan dizli¤e diz anatomisine uygun 5° flekil verilmifltir. Dizli-
¤in patellaya gelen bölgesine ekstra destek dikilmifl, dizli¤in yanlar›na dikilen kolon-
lar içerisine balenler yerlefltirilerek lateral ve medial ligamente destek sa¤lanm›flt›r.
Üstte ve altta olmak üzere iki adet welcroband dizi boydan boya saracak flekilde yer-
lefltirilmifltir. Avrupa'da yap›lan klinik araflt›rmalar neticesinde dizli¤in dizden kay-
mas›n› engellemek hedefiyle welcrobandlar için en uygun noktalar bulunmufltur.
Dizli¤in tüm kenarlar› k›v›rma bant ile kaplanm›fl, birlefltirmesi özel makinelerle ya-
p›larak sa¤laml›¤› ve estetik görünümü artt›r›lm›flt›r. Siyah renk olarak ve 7 de¤iflik
boyda üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Medial ve lateral kollateral ligament instabilitesi ve zorlanmalar›nda,
Diz travmalar›nda, Diz ekleminin tüm enflamatuar olaylar›nda, Diz Osteoartritinde,
Patellan›n sabitlenmesinde, Operasyon sonras›nda ve Koruyucu olarak spor aktivite-
lerinde kullan›l›r.

N-34 Neopren Patella ve Ligament Destekli Dizlik

N-34'e göre uzunlu¤u daha k›sa olan dizli¤in kolay giyilmesini sa¤lamak için üst k›s-
m›nda welcroyla kapanan aç›kl›k b›rak›lm›flt›r. Yandaki ceplere yerlefltirilen destek-
ler iç ve d›fltan dize ekstra destek sa¤lar. Siyah renk olarak ve 7 de¤iflik boyda üre-
tilmektedir. 

EEnnddiikkaassyyoonn:: Medial ve lateral kollateral ligament instabilitesi ve zorlanmalar›nda,
Diz travmalar›nda, Diz ekleminin tüm enflamatuar olaylar›nda, Diz Osteoartritinde,
Patellan›n sabitlenmesinde, Operasyon sonras›nda ve Koruyucu olarak spor aktivite-
lerinde kullan›l›r

N-34W Dizlik Patella ve Ligament Destekli Welcrolu

4mm. Neoprenden yap›lan dizli¤e diz anatomisine uygun 5°flekil verilmifltir. Dizli-
¤in patellaya gelen bölgesine ekstra destek dikilmifl, dizli¤in yanlar›na kolondan cep-
ler dikilmifltir. Cepler içerisine presle standart olarak bas›lm›fl metal mentefleler yer-
lefltirilmifltir. Üstte ve altta olmak üzere iki adet welcroband dizi boydan boya sara-
cak flekilde dikilmifltir. Avrupa'da yap›lan klinik araflt›rmalar neticesinde dizli¤in
dizden kaymas›n› engellemek hedefiyle welcrobandlar için en uygun noktalar bulun-
mufltur. Dizli¤in tüm kenarlar› k›v›rma bant ile kaplanm›fl, birlefltirmesi özel maki-
nelerle yap›larak sa¤laml›¤› ve estetik görünümü artt›r›lm›flt›r. Siyah renk olarak ve
7 de¤iflik boyda üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Medial ve lateral kollateral ligament instabilitesi ve zorlanmalar›nda,
diz travmalar›nda, diz ekleminin tüm enflamatuar olaylar›nda, diz Osteoartritinde,
diz instabilitesinde (genu valgus ve varus deformitesinde), Artroskopi sonras›nda
kullan›l›r.

N-35 Neopren Dizlik Mentefleli

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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4 mm. Neoprenden önü tamamen aç›k olarak yap›lan dizli¤in patella k›sm› oyularak
patellan›n boflta kalmas› sa¤lanm›flt›r. Dizli¤in yanlar›na dikilen ceplerin içerisine
presle standart olarak bas›lm›fl metal mentefleler yerlefltirilmifltir. Patellan›n üstünden
2 alt›ndan 2 olmak üzere toplam 4 noktadan welcrolarla ve tokalarla dizin tam sabit-
lenmesi sa¤lanm›flt›r. Siyah renk olarak ve 7 de¤iflik boyda üretilmektedir

EEnnddiikkaassyyoonn:: Operasyon ve Artroskopi ameliyat› sonras›nda özellikle flifl ve sarg›l›
dizlerin sabitlenmesinde kullan›l›r.

N-35A Neopren Dizlik Mentefleli Önü Aç›labilir

N-35 Mentefleli dizli¤e ilave olarak diz çapraz ba¤lar›na bask› uygulayacak flekilde
çapraz elastik bantlar yerlefltirilmifltir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Çapraz ve yan ba¤ zorlanmalar›nda, diz travmalar›nda, diz ekleminin
tüm enflamatuar olaylar›nda, diz Osteoartritinde, diz instabilitesinde (genu valgus ve
varus deformitesinde), ba¤ ameliyatlar› sonras›nda kullan›l›r.

N-36 Neopren Dizlik Mentefleli ve Çapraz Bantl›

4mm. Neoprenden yap›lan dizli¤e diz anatomisine uygun 5° flekil verilmifltir. Dizli-
¤in patellaya gelen bölgesine ekstra destek dikilmifltir. Aç› ayar mekanizmas› dizin
10, 20, 30, 60 ve 75 derecelik aç›lar aras›nda oynamas› için ayarlanabilmektedir.
Üstte ve altta ikiflerden dört adet welcroband dizi boydan boya saracak flekilde yer-
lefltirilmifltir. Dizli¤in tüm kenarlar› k›v›rma bant ile kaplanm›fl, birlefltirmesi özel
makinelerle yap›larak sa¤laml›¤› ve estetik görünümü artt›r›lm›flt›r. Siyah renk ola-
rak ve 7 de¤iflik boyda üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: ‹ç, d›fl ve çapraz ba¤ lezyonlar›nda, patella ve femur travmalar›nda, diz
ekleminin yükünün azalt›lmas› gerekti¤i durumlarda kullan›l›r.

N-37 Neopren Dizlik Aç› Ayarl›

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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4mm. Neoprenden yap›lan bald›rl›¤a üst bald›r›n anatomik flekli verilmifltir. Bald›r-
l›¤›n tüm kenarlar› k›v›rma bant ile kaplanm›fl, birlefltirmesi özel makinelerle yap›la-
rak sa¤laml›¤› ve estetik görünümü artt›r›lm›flt›r. Siyah renk olarak ve 6 de¤iflik boy-
da üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Üst bald›r zorlanmalar›nda, Basit lif kopmalar›nda, uyluk kaslar›n›n
spazm ve güçsüzlü¤ünde, ameliyat sonras›nda,fizik tedavide, spor aktivitelerinde
kullan›l›r.

N-38 Neopren Üst Bald›rl›k

4mm. Neoprenden yap›lan bald›rl›¤a alt bald›r›n anatomik flekli verilmifltir. Bald›rl›-
¤›n tüm kenarlar› k›v›rma bant ile kaplanm›fl, birlefltirmesi özel makinelerle yap›la-
rak sa¤laml›¤› ve estetik görünümü artt›r›lm›flt›r. Üstte tek welco ile kapanan aç›kl›k
bald›rl›¤›n kolay giyimini sa¤lamaktad›r. Siyah renk olarak ve 6 de¤iflik boyda üre-
tilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Alt bald›r zorlanmalar›nda, Basit lif kopmalar›nda, kas ezilmelerinde,
ameliyat sonras›nda, fizik tedavide, spor aktivitelerinde kullan›l›r.

N-39 Neopren Alt Bald›rl›k

3 mm. kal›nl›¤›nda neoprenden dikdörtgen fleklinde kesilen bilekli¤in çevresi ince
k›v›rma lastik ile kaplanm›flt›r. Bir ucuna üçgen flekli verilmifl üçgenin ucuna dikilen
welcro ile genifl bir ayar mekanizmas› sa¤lanm›flt›r. Siyah renk ve tek boy olarak üre-
tilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Bilek burkulmas›nda, travma sonras› a¤r›larda, bile¤in gücünü artt›r-
mak için, ameliyat sonras›nda ve spor aktivitelerinde kullan›l›r.

N-40 Neopren El Bilekli¤i

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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3 mm. neoprenden bafl parmak geçecek yeri kal›pla delinmifl olarak yap›lan bilekli-
¤in çevresi ince k›v›rma ile kaplanm›flt›r. Dikilen welcrolarla genifl bir ayar mekaniz-
mas› bulundu¤undan tek boy olarak ve siyah renkte üretilmifltir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Bilekte ve carpusta sabitlemeyi sa¤lar. Bilek ve carpustaki travma son-
ras›nda, a¤r›larda, ameliyat sonras›nda, Carpal tünel sendromunda kullan›l›r.

N-41 Metecarpial El Bilekli¤i

3 mm neoprenden bafl parma¤› kaplay›p bilekte birlefltirilecek flekilde üretilen atelin
bafl parmak bölgesinde alüminyum balenin tak›ld›¤› cebi vard›r. Di¤er parmaklar› et-
kilemeden bafl parma¤› nötral istirahat pozisyonunda tutarak immobilize eder.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Bafl parmak kas ve ba¤ zorlanmalar›nda, operasyon sonras›nda kullan›-
l›r.

N-42 El Bafl Parmak Tespit Ateli

3 mm. neoprenden bafl parma¤› aç›kta b›rakacak flekilde üretilen atelin kapanmas›
üstte 4 ayr› noktadan dikilmifl welcrolarla yap›lmaktad›r. Kal›plarla standart flekil ve-
rilmifl alüminyum destekler cep içerisine yerlefltirilmifltir. Cepler her iki yönede di-
kildi¤inden alüminyum deste¤in tak›laca¤› cebe göre sa¤ veya sol olarak kullan›la-
bilmektedir. El bile¤ini nötral istirahat pozisyonunda tutarak immobilize eder. Siyah
renk olarak 5 ayr› boyda üretilmifltir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: El bile¤i burkulma ve a¤r›lar›nda, kas ve ba¤ zorlanmalar›nda, Carpal
Tünel Sendromunda, Operasyon sonras›nda kullan›l›r.

N-43 El Bilek Ateli

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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3 mm. neoprenden üretilen atelin bafl parmak k›sm› aç›kt›r. 4 ayr› noktadan welcroy-
la birlefltirilen atelin kesiminde ve dikiminde bile¤in anatomik flekli verilerek bile¤e
tam oturmas› sa¤lanm›flt›r. Kal›plarla standart flekil verilmifl alüminyum destekler
cep içerisine yerlefltirilmifltir. El bile¤ini nötral istirahat pozisyonunda tutarak immo-
bilize eder. Siyah renk olarak 5 ayr› boyda üretilmifltir. Sa¤ ve sol modeli vard›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: El bile¤i burkulma ve a¤r›lar›nda, kas ve ba¤ zorlanmalar›nda, Carpal
Tünel Sendromunda, Operasyon sonras›nda kullan›l›r.

N-43A Neopren El Bilek Ateli Anatomik

3 mm. neoprenden bafl parmak geçecek k›sm› kal›pla yuvarlak olarak delinerek üre-
tilen atelin kapanmas› üstte boydan boya dikilmifl welcrolarla yap›lmaktad›r. Bile¤i
boydan boya saran welcro bant ekstra destek sa¤lamaktad›r. Kal›plarla standart flekil
verilmifl alüminyum destek cep içerisine yerlefltirilmifltir. El bile¤ini nötral istirahat
pozisyonunda tutarak immobilize eder. Siyah renk olarak 5 ayr› boyda üretilmifl-
tir.Sa¤ ve sol modeli vard›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: El bile¤i burkulma ve a¤r›lar›nda, kas ve ba¤ zorlanmalar›nda, Carpal
Tünel Sendromunda, Operasyon sonras›nda kullan›l›r.

N-43B Neopren El Bilek Ateli Bilek Destekli

El bilek anatomisine uygun olarak 3 mm. neoprenden kesilen ateli kapanmas› iki
noktadan welcro ile yap›lmaktad›r. Atele bilek k›sm›ndan boydan boya saran welcro
bantla ekstra destek verilmifltir. Welcrolar plastik tokalardan dönerek çektirme yapa-
rak atelin bile¤e tam oturmas›n› sa¤lamaktad›r. Kal›plarla standart flekil verilmifl alü-
minyum destek cep içerisine yerlefltirilmifltir. El bile¤ini nötral istirahat pozisyonun-
da tutarak immobilize eder. Siyah renk olarak 4 ayr› boyda üretilmifltir. Sa¤ ve sol
modeli vard›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: El bile¤i burkulma ve a¤r›lar›nda, kas ve ba¤ zorlanmalar›nda, Carpal
Tünel Sendromunda, Operasyon sonras›nda kullan›l›r.

N-43C Neopren El Bilek Ateli Alman Modeli

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
ORSA ORTOPED‹ SANAY‹

N
eo

p
re

n
 Ü

rü
n

le
r

                       



118

El bilek ateline göre daha uzun olarak 3 mm. neoprenden üretilen atel ön kol bölge-
sini kaplar. 5 ayr› noktadan welcrolarla kapanmas› yap›lmaktad›r. Kal›plarla standart
flekil verilmifl alüminyum destek cep içerisine yerlefltirilmifltir. Ön kolu nötral istira-
hat pozisyonunda tutarak immobilize eder. Siyah renk olarak 5 ayr› boyda üretilmifl-
tir.Sa¤ ve sol modeli vard›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Ön kol ve el-bilek travmalar›nda, ön kol istirahat›n› gerektiren durum-
larda kullan›l›r.

N-43D Ön Kol Ateli

3 mm. neoprenden uçlar› aç›k, bafl parmak ayr› eldiven gibi dikilen atelin çevresi in-
ce k›v›rma lastikle kaplanm›flt›r. Bafl parma¤›n kenar›na ince kolonla cep dikilmifl ve
bu cebe alüminyum destek yerlefltirilmifltir. Siyah renk olarak 5 ayr› boyda üretil-
mektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Bafl parmaktaki romatizmadan dolay› geliflen a¤r›larda, bafl parma¤›
dengelemek ve sabitlemek gerekti¤i durumlarda kullan›l›r.

N-44 El Bilek Ateli Baflparmak Tespitli

3 mm. Neoprenden hem el-bile¤i hem de bafl parma¤› immobilize edecek flekilde ta-
sarlanm›flt›r.Bafl parma¤› da kaplamaktad›r. El bile¤i istirahat pozisyonunda tutmak
için alttan, parma¤› istirahat pozisyonunda tutmak için yandan cepler içerisine alü-
minyum destekler yerlefltirilmifltir. Siyah renk olarak 5 ayr› boyda üretilmifltir. Sa¤
ve sol modeli vard›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: El bile¤i ve bafl parmak kas ve ba¤ zorlanmalar›nda, De Querven tendi-
nitinde, Carpal Tünel sendromunda, Operasyon sonras›nda, kas zay›fl›¤› ve spastisi-
te nedeniyle el bile¤i ve bafl parmak kontraktürlerini önlemek amac›yla kullan›l›r.

N-44A El Bilek Ateli Baflparmak Tespitli - Uzun

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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3 mm. Neoprenden üretilen bandaj›n medial ve lateral epikondilite gelen bölgesinde
özel ped bulunmaktad›r. Welcro ile bireysel bas›nç ayar› kolayl›kla yap›lan atelin 5
ayr› boyu mevcuttur. Siyah renk olarak üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Epikondilit iltihaplanmas›nda, Tenisçi / Golfçu dirse¤inde ve spor akti-
vitelerinde kullan›l›r.

N-45 Neopren Epicondylit Bandaj

3 mm. Neoprenden dirsek anatomisine uygun olarak dikilen dirsekli¤in tüm kenarla-
r› ince k›v›rma bantla kaplanm›fl, birlefltirmesi özel makinelerle yap›larak sa¤laml›¤›
ve estetik görünümü artt›r›lm›flt›r. Siyah renk olarak ve 5 de¤iflik boyda üretilmekte-
dir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Dirsek travmalar›nda, dirsek Osteoartritinde ve Artritinde, ba¤ yaralan-
malar›nda, operasyon sonras› iyileflme sürecinde ve spor aktivitelerinde koruyucu
olarak kullan›l›r.

N-46 Neopren Dirseklik

3 mm. Neoprenden dirsek anatomisine uygun olarak dikilen dirsekli¤in tüm kenarla-
r› ince k›v›rma bantla kaplanm›fl, birlefltirmesi özel makinelerle yap›larak sa¤laml›¤›
ve estetik görünümü artt›r›lm›flt›r. Epikondilite gelen bölgeye boydan boya dikilen
welcro bant ile bireysel bas›nç ayar› kolayl›kla yap›labilmektedir. Siyah renk olarak
ve 5 de¤iflik boyda üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Dirsek travmalar›nda, Dirsek Epikondilit ve Bursitinde, dirsek Osteoar-
tritinde ve Artritinde, ba¤ yaralanmalar›nda, operasyon sonras› iyileflme sürecinde ve
spor aktivitelerinde koruyucu olarak kullan›l›r.

N-47 Neopren Tenis Elbow Dirsekli¤i

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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3 mm. Neoprenden dirsek anatomisine uygun olarak dikilen dirsekli¤in tüm kenarla-
r› ince k›v›rma bantla kaplanm›fl, birlefltirmesi özel makinelerle yap›larak sa¤laml›¤›
ve estetik görünümü artt›r›lm›flt›r. Lateral ve medial epikondilite gelen bölgeye diki-
len iki adet ped ekstra kompresyon sa¤lamaktad›r. Siyah renk olarak ve 5 de¤iflik
boyda üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Dirsek travmalar›nda, Dirsek  Lateral ve Medial Epikondilitinde, Bur-
sitinde, dirsek Osteoartritinde ve Artritinde, ba¤ yaralanmalar›nda, operasyon sonra-
s› iyileflme sürecinde ve Artroskopi sonras›nda kullan›l›r.

N-48 Epicondylit Destekli Dirseklik

3 mm. Neoprenden dirsek anatomisine uygun olarak dikilen dirsekli¤in tüm kenarla-
r› ince k›v›rma bantla kaplanm›fl, birlefltirmesi özel makinelerle yap›larak sa¤laml›¤›
ve estetik görünümü artt›r›lm›flt›r. Dirse¤in lateral ve medial bölgelerine dikilen k›-
l›flar içerisine özel kal›plarla bas›lm›fl metal mentefleler tak›larak dirse¤in immobili-
zasyonu sa¤lanm›flt›r. Siyah renk olarak ve 5 de¤iflik boyda üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Dirsek travmalar›nda, Dirsek  Lateral ve Medial Epikondilitinde, Bur-
sitinde, dirsek Osteoartritinde ve Artritinde, ba¤ yaralanmalar›nda, operasyon sonra-
s› iyileflme sürecinde ve Artroskopi sonras›nda kullan›l›r.

N-48A Mentefleli Dirseklik

Plastikten dirsek alt› ve dirsek üstü bölge için bas›lm›fl destekler ve ba¤lant›n›n aç›
ayarl› eklemle yap›lmas›yla üretilmifltir. Atelin içi k›s›mlar› süngerli kumafl ile kap-
l›d›r. Eklemin 10 derecelik de¤iflebilen aç›larla 0-120 derece aras›nda ayarlanmas›
mümkündür. Kilitler sayesinde dirse¤i istenen aç›da tespit edebilir. Atel dirsek üs-
tünden 2 dirsek alt›ndan 2 olmak üzere 4 noktadan 5 cm’lik welcro ile sabitlenebil-
mektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Dirsek ameliyat› sonras›nda, dirsek kontraktürünü önlemede, dirse¤in
ekstansiyon ve fleksiyon kontrolünde Uzman Doktor tavsiyesiyle kullan›l›r.

N-48B Dirsek Rom Ortezi (Dirsek Kontraktür Ortezi)

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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3 mm. Neoprenden bandaj fleklinde üretilen bilekli¤in her iki ucuna welcro dikilerek
sabitlenmesi sa¤lanm›flt›r. Topu¤u aç›kta b›rakacak flekilde 8 tipinde bile¤e sar›lan
bandaj›n  ayakkab›yla birlikte kullan›lmas› mümkündür. Siyah renk ve 5 boy olarak
üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Ayak bile¤i travmalar›nda bile¤i desteklemek ve a¤r›y› hafifletmek için
kullan›l›r. 

N-49 Neopren Ayak Bilekli¤i 8 Tipi

3 mm. Neoprenden “topuk aç›kta kalacak flekilde üretilen bileklik ayakkab› içinde
kullan›labilir. Siyah renk ve 3 boy olarak üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Ayak bile¤i travmalar›nda bile¤i desteklemek ve a¤r›y› hafifletmek için
kullan›l›r. 

N-50 Neopren Ayak Bilekli¤i

3 mm. neoprenden üretilen bilekli¤in kapanmas› önde 5 ayr› noktadan dikilen welc-
rolarla yap›lmaktad›r. Bileklik siyah renk ve 5 ayr› boyda üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Ayak bile¤i travmalar›nda bile¤i desteklemek ve a¤r›y› hafifletmek için
kullan›l›r. 

N-51 Neopren Ayak Bilekli¤i Welcrolu

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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3 mm. Neoprenden üretilen bilekli¤in kapanmas› önde 5 ayr› noktadan dikilen welc-
rolarla yap›lmaktad›r. Bileklik tak›ld›ktan sonra aya¤› sekiz fleklinde saran elastik
bandaj›n bulundu¤u bileklik siyah renk ve 5 ayr› boyda üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Ayak bile¤i travmalar›nda bile¤i desteklemek ve a¤r›y› hafifletmek için
kullan›l›r. 

N-51A Neopren Ayak Bilekli¤i Welcrolu 8 Bandajl›

3 mm. Neoprenden üretilen bilekli¤in kapanmas› önde 5 ayr› noktadan dikilen welc-
rolarla yap›lmaktad›r. Ayak bile¤ini lateral ve medialden destekleyen, cepler içerisi-
ne yerlefltirilmifl balenleri mevcuttur. Bileklik siyah renk ve 5 ayr› boyda üretilmek-
tedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Akut ve kronik ayak bile¤i burkulmalar›nda, ligament instabilitesinde,
alç› sonras› destekleyici olarak, operasyon öncesi ve sonras›nda kullan›l›r.

N-52 Neopren Ayak Bilekli¤i Balenli

3 mm. Neoprenden üretilen bilekli¤in kapanmas› önde 5 ayr› noktadan dikilen welc-
rolarla yap›lmaktad›r. Ayak bile¤ini lateral ve medialden destekleyen, cepler içersi-
ne yerlefltirilmifl balenleri mevcuttur. Bileklik tak›ld›ktan sonra aya¤› sekiz fleklinde
saran elastik bandaj›n bulundu¤u bileklik siyah renk ve 5 ayr› boyda üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Akut ve kronik ayak bile¤i burkulmalar›nda, ligament instabilitesinde,
alç› sonras› destekleyici olarak, operasyon öncesi ve sonras›nda kullan›l›r.

N-52A Neopren Ayak Bilekli¤i Balenli + 8 Bandajl›

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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3 mm. Neoprenden üretilen bileklik çorap fleklinde giyilmektedir. Medial ve lateral-
de bulunan özel anatomik pedlerle ayak bile¤ine destek sa¤lar, ödemi çözer, dolafl›-
m› h›zland›r›r,ayak bile¤ine koruma sa¤lar. Siyah renk ve 5 ayr› boyda üretilmekte-
dir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Akut ve kronik ayak bile¤i burkulmalar›nda, ligament instabilitesinde,
yumuflak doku travmalar›nda,spor aktiviteleri s›ras›nda kullan›l›r.

N-53 Neopren Ayak Bilekli¤i Silikon Destekli

3 mm. Neoprenden üretilen bilekli¤in kapanmas› önde 4 ayr› noktadan dikilen wel-
crolarla yap›lmaktad›r. Medial ve lateralde bulunan cepler içerisine yerlefltirilen özel
anatomik destekler ile tam stabilite sa¤lar. Siyah renk ve 5 ayr› boyda üretilmekte-
dir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Akut ve kronik ayak bile¤i burkulmalar›nda, ligament instabilitesinde,
alç› sonras› destekleyici olarak, operasyon öncesi ve sonras›nda kullan›l›r.

N-53A Neopren Ayak Bilek Stabilizörü (Plastik Destekli)

Neoprenden yap›lan bilekli¤in sa¤ ve sol yanlar›na koyulan plastik balenlerle bile¤i
tam kavramas› tasarlanm›flt›r. Önde aç›lan deliklere kapsül tak›lm›fl, kapsüllerden ge-
çirilen ba¤c›kla genifl bir ayar mekanizmas› sa¤lanm›flt›r. Siyah renk olarak 5 de¤i-
flik boyda üretilmifltir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Ayak bile¤i burkulmalar›nda, ameliyat ve alç› sonras›nda kullan›l›r.

N-53B Neopren Ba¤c›kl› Ayak Bilekli¤i

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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3 mm. Neoprenden humerusa geçecek flekilde dikilen bandaj koltuk alt›ndan vücuda
sabitlenmektedir. Welcrolu genifl bir ayar mekanizmas› mevcut olan omuz bandaj›-
n›n 5 ayr› boyu ve sa¤ sol ayr›m› vard›r. Siyah renk olarak üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Omuz travmalar› sonras›nda, operasyon öncesi ve sonras›nda, omuz
bursitlerinde, omuz yaralanmalar›nda kullan›l›r.

N-54 Neopren Omuz Bandaj›

4mm. Neoprenden yap›lan dizli¤e diz anatomisine uygun 5° flekil verilmifltir. Aç›
ayar mekanizmas› ile diz 10, 20, 30 derecelik ekstansiyon 60 ve 75 derecelik fleksi-
yon aral›klar›nda ayarlanabilmektedir. Üstte ve altta ikiflerden dört adet welcroband
dizi boydan boya saracak flekilde yerlefltirilmifltir. Patellan›n üst k›sm› önde tama-
men aç›k b›rak›larak dizli¤in kolayl›kla giyilmesi sa¤lanm›flt›r. Dizli¤in tüm kenar-
lar› k›v›rma bant ile kaplanm›fl, birlefltirmesi özel makinelerle yap›larak sa¤laml›¤›
ve estetik görünümü artt›r›lm›flt›r. Siyah renk olarak ve 7 de¤iflik boyda üretilmekte-
dir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: ‹ç, d›fl ve çapraz ba¤ lezyonlar›nda, patella ve femur travmalar›nda, diz
ekleminin yükünün azalt›lmas› gerekti¤i durumlarda kullan›l›r.

N-57 Neopren Stable Aç› Ayarl› Dizlik

3 mm. Neoprenden kulaklar› kapatacak flekilde 3 boy olarak kesilen maskenin her iki
ucuna dikilen welcro ile ayar mekanizmas› sa¤lanm›flt›r.

KKuullllaann››lldd››¤¤›› YYeerrlleerr:: Kulak ameliyatlar› sonras›nda, banyoda, havuzda kula¤a su kaç-
mas›n›n istenmedi¤i durumlarda ve kulaklar› s›cak tutmak için kullan›l›r.

N-59 Neopren Yüzme Maskesi

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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3 mm. neoprenden gözlük fleklinde kesilen maskenin iki ucuna dikilen welcro ile
ba¤lant› sa¤lanm›flt›r. Siyah renk olarak üretilmifltir.

KKuullllaann››lldd››¤¤›› YYeerrlleerr:: Uyku problemlerinde, gözün dinlendirilmesi için, göz torbalar›-
n›n giderilmesi için  kullan›l›r

N-60 Neopren Göz Maskesi (Uyku Band›)

3 mm. neoprenden yap›lan boyunlu¤un kapanmas› önde welcroyla yap›lmaktad›r. Si-
yah renk ve 5 boy olarak üretilmifltir.

KKuullllaann››lldd››¤¤›› YYeerrlleerr:: Boyun tutulmalar›nda kullan›lan boyunluk a¤r›y› azalt›r, boyu-
nu s›cak tutar.

N-61 Neopren Boyunluk

3 mm. Neoprenden enseyi ve kulaklar ile birlikte bafl› kaplayacak flekilde kesilen
maskenin çeneye gelen k›sm› çene kavisi verilerek birlefltirilmifltir. Enseden ve ba-
fl›n üstünden welcro ile sabitlenen maskenin 5 de¤iflik boyu vard›r. Siyah renk ola-
rak üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Yüz ve çene ameliyatlar› sonras›nda, kulak ameliyatlar› sonras›nda ko-
ruyucu olarak kullan›l›r.

N-62 Neopren Yüz Maskesi

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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3 mm. Neoprenden patellay› alttan desteklemek amac›yla üretilmifltir. Küçük bir böl-
gede kullan›ld›¤›ndan dizin hareketini k›s›tlamaz. Patellan›n alt›na gelen k›sm›na hi-
lal fleklinde dikilen ekstra destek diz kapa¤› tendonunun yükünü azalt›r. Siyah renk
olarak ve 5 de¤iflik boyda üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Diz eklemi instabilitesinde, Patello-femoral a¤r›larda, Mb Schlatter ve
Jumper's knee'de  kullan›l›r.

N-63 Patellar Tendon Brace

3 mm. Neoprenden yap›lan dizlik k›sa oldu¤undan dizin hareketini fazla k›s›tla-
maz.Diz kapa¤›n› yana sabitleyici pedi welcro ile kolayl›kla ayarlan›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Dizin yükünü azalt›r ve destekler. Patello-femoral problemlerde ve ön
diz a¤r›lar›nda kullan›l›r.

N-63A Patellar Dizlik

Bel ve kalçan›n anatomik yap›s›na göre 2 mm neoprenden kesilen flort, 5 ayr› parça-
dan oluflmaktad›r. A¤ k›sm›nda, yan k›s›mlarda ve bel k›sm›nda yap›lan birlefltirme-
ler Mauser lock birlefltirme makinesiyle yap›ld›¤›ndan potluk ve üst üste binme gö-
rülmez. Dizlere gelen k›s›mlar ve bele gelen k›sm›n kenarlar› ince k›v›rma lastik ile
kaplanm›flt›r. fiortun kolay giyilmesini sa¤lamak için bele fermuar dikilmifl, fermua-
r›n üstüne gelen k›smada 4 cm’lik welcro dikilmifl kapak koyulmufltur. Siyah renk
olarak ve 7 de¤iflik boyda üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Adduktor kas zorlanmalar›nda ve çekmelerinde, enflamasyon durumla-
r›nda kalça, kas›k y›rt›klar›nda ve hassasiyetlerinde, fizyoterapide kullan›l›r. Ayr›ca
kar›n, bel, kalça bölgesinin zay›flamas›nda terleme  yoluyla, selülitlerin giderilme-
sinde de uygulad›¤› bas›nçla etkili olur.

N-64 Termal fiort

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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2mm. Neoprenden yelek fleklinde üretilmektedir, kolsuzdur. Önde boydan boya ko-
yulan fermuar ile kolayl›kla giyilebilir. Vücudun üst k›sm›n› s›cak tutarak kas esnek-
li¤ini sa¤lar.

KKuullllaann››lldd››¤¤›› YYeerrlleerr:: So¤uk yerlerde yap›lan sportif faaliyetlerde ›s› kayb›ndan dola-
y› sakatl›k oluflumunu engeller. Ayr›ca vücudun üst bölgesinin zay›flat›lmas›nda ter-
leme yoluyla etkili olur.

N-64A Neopren Termal Yelek

3 mm. Neoprenden yüz ve boyun anatomisine uygun  olarak kesilen maskenin burun
üstüne gelen k›sm›na burun delikleri aç›k kalacak flekilde boflluk b›rak›lm›fl, a¤za ge-
len k›sma küçük delikler aç›larak nefes alma imkan› sa¤lanm›flt›r. Arkadan kapanma
iki uca boydan boya dikilen 4cm'lik erkek ve difli welcrolar ile sa¤lan›r.
KKuullllaann››lldd››¤¤›› yyeerrlleerr:: Özellikle so¤uk havalarda ve so¤uk bölgelerde yüzü ve boyunu
so¤uktan korumak amac›yla kullan›l›r. Motosiklet kullan›c›lar›, kayakç›lar, askeri bir-
likler, motorlu polisler   gözlük alt›na veya kask alt›na bu maskeyi takarak so¤uktan,
rüzgardan, kar ve ya¤murdan korunurlar.

N-65 Neopren Motocros Maskesi (Kar Maskesi)

Neoprenden yap›lan ask› üçgen fleklinde olup kolun tamam›n› içine alacak flekilde di-
zayn edilmifltir. Ask›n›n tamam›n› kaplayarak boyundan geçen kolon ekstra güvenlik
sa¤lamaktad›r. Tek boy olarak üretilmekte olup sa¤ sol ay›r›m› yoktur.

N-70 Neopren Kol Ask›s›

N-68 Kulak Ameliyat Band›

3 mm. Neoprenden kulaklar› kapatacak flekilde
3 boy olarak kesilen maskenin her iki ucuna dikilen
welcro ile ayar mekanizmas› sa¤lanm›flt›r.
Kula¤a gelen k›sma kulak kavisi verilerek birlefltirilmifltir.
Siyah renk olarak üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Kulak ve parotis ameliyatlar› son-
ras›nda koruyucu olarak kullan›l›r.

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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