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Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl›k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a¤r›l› ayaklar için
ayakkab› içine kolayl›kla tak›lmas› için yar›m tabanl›k fleklinde tasarlanm›flt›r. 5 boy olarak üretilmektedir. Su ile kolayl›kla

y›kanabilir. Kad›n ve erkek modeli mevcuttur.

S-1 Silikon Tabanl›k 3/4

Yüksek kaliteli yumuflak ve sert olmak üzere iki farkl› silikondan üretilmifltir. Mavi renkli bölgeler ekstra yumuflak olarak
haz›rlanm›fl olup kalça,metetarsal bölge ve topuk a¤r›lar› olanlarda idealdir. 6 boy olarak üretilmektedir. Su ile kolayl›kla

y›kanabilir.

S-3 Silikon Tabanl›k 4/4 Mavi Noktal›

Yüksek kaliteli silikondan ince olarak üretilen tabanl›k ayakkab› içinde az yer kaplad›¤›ndan özellikle bayan ayakkab›lar›
için idealdir. Diz, bacak ve kalça a¤r›lar›n›n azalt›lmas›nda ve rahat yürüyüfl sa¤lamada kullan›l›r. 4 boy olarak üretilmek-
tedir. Su ile kolayl›kla y›kanabilir.

S-2 Silikon Tabanl›k 4/4 ‹nce

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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S-3 kodlu silikon tabanl›ktan farkl› olarak daha az dayan›kl› 2. kalite silikondan üretilerek k›sa süreli kullan›mlarda hastan›n
daha ekonomik ürün kullanmas› sa¤lanm›flt›r. Kalça, metetarsal bölge ve topuk a¤r›lar› olanlarda idealdir. 4 boy olarak

üretilmektedir. Su ile kolayl›kla y›kanabilir.

S-3A Ekonomik Silikon Tabanl›k

Yüksek kaliteli yumuflak ve sert olmak üzere iki farkl› silikondan üretilmifltir. Mavi renkli bölgeler ekstra yumuflak olarak
haz›rlanm›fl olup özellikle topuk dikeni tedavisinde etkilidir. 3 boy olarak üretilen topukluk a¤r›y› hafifletir, rahat  yürüyüfl

sa¤lar. Su ile kolayl›kla y›kanabilir.

S-5 Silikon Topukluk Mavi Noktal›

Yüksek kaliteli silikondan üretilen topukluk Epin Calcanien bölgesi boflluk  olarak tasarlanm›flt›r.  Epin yast›¤› veya topuk-
luk olarak kullanmak mümkündür. 3 boy olarak üretilmektedir. Su ile kolayl›kla y›kanabilir.

S-4 Silikon Epin Yast›¤› Oluklu

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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S-5 kodlu silikon topukluktan farkl› olarak daha az dayan›kl› 2. kalite silikondan üretilerek k›sa süreli kullan›mlarda has-
tan›n daha ekonomik ürün kullanmas› sa¤lanm›flt›r. 3 boy olarak üretilen topukluk a¤r›y› hafifletir, rahat yürüyüfl sa¤lar. Su

ile kolayl›kla y›kanabilir.

S-5A Ekonomik Silikon Topukluk

Yüksek kaliteli silikondan üretilen gö¤üs protezi her iki tarafa da uygulanabilir.Sutyen bedenine göre 14 farkl› boyu
vard›r.Ten rengi olarak üretilmektedir.

S-9 Silikon Gö¤üs Protezi

Yüksek kaliteli silikondan üretilen parmak aras› makaras› bafl parmak ile ikinci parmak aras›na tak›larak parma¤›n durufl
bozuklu¤unu düzeltmekte kullan›l›r. 3 boy olarak üretilir.
Su ile kolayl›kla y›kanabilir.

S-8 Silikon Hallux Walgus Makaras›

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Metetars pedi %100 Silikon mineral ya¤ içeriklidir. Metetarsal bölgeye mükemmel bir flekilde oturur ve ayakta oluflan
bas›nc›n aya¤a eflit da¤›l›m›n› sa¤layarak Metetarsal bölgenin bask›ya u¤ramas›n› engeller. 

EEnnddiikkaassyyoonn:: 
Ön ayak çöküklükleri ve zedelenmelerinde.
Metetarsal bölge nas›rlar›nda.

S-22 Silikon Metetars Pedi

Silikon gö¤üs protezi kullan›m› için özel olarak üretilmifltir. Sutyenin sa¤ ve sol taraf›na pamuklu kumafltan dikilen ceplere
gö¤üs protezi kolayl›kla yerlefltirilebilir. Omuz bantlar› dayan›kl› lastikten yap›lan sutyenin beyaz ve ten rengi olmak üzere
iki rengi mevcuttur.

S-10 Protez Sütyeni

Parmak aras› ay›r›c›s› %100 Silikon mineral ya¤ içeriklidir. Ayak parmaklar› aras›na mükemmel bir flekilde oturur ve par-
mak aras›ndaki nas›rlar›n oluflturdu¤u s›k›nt›y› giderir. 2 boy olarak üretilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: 
Üst üste binmifl ayak parmaklar›ndan korunma.
Parmak aras› nas›rlar›nda.

S-21 Silikon Parmak Aras› Seperatör

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Silikon Nas›r band› %100 Silikon mineral ya¤ içeriklidir. Yap›flkan bandajlar hipoallerjik yap›flkan maddeden üretilmifltir.
Nas›rl› bölgeyi aç›kta b›rakarak nas›rl› k›sma bask› uygulanmas›n› engeller. Hallux Walgus kemi¤i üzerine yerlefltirilerek

oluflan ac›y› ve sürtünmeyi azalt›r.

EEnnddiikkaassyyoonnllaarr:: Hallux Valgus Ayak nas›rlar›nda.

S-23 Silikon Nas›r Band› - Büyük

Silikon Topuk band› %100 Silikon mineral ya¤ içeriklidir. Yap›flkan bandajlar hipoallerjik yap›flkan maddeden üretilmifltir.
Topuk bölgesine yerlefltirilerek oluflan ac›y› ve sürtünmeyi azalt›r.

EEnnddiikkaassyyoonnllaarr:: Topuk ve Ayakkab› vurmas›nda.

S-25 Silikon Topuk Band›

Silikon Nas›r band› %100 Silikon mineral ya¤ içeriklidir. Yap›flkan bandajlar hipoallerjik yap›flkan maddeden üretilmifltir.
Nas›rl› bölgeyi aç›kta b›rakarak nas›rl› k›sma bask› uygulanmas›n› engeller. Nas›rlar›n üzerine yerlefltirilerek oluflan ac›y›
ve sürtünmeyi azalt›r.

EEnnddiikkaassyyoonnllaarr:: Ayak nas›rlar›nda.

S-24 Silikon Nas›r Band› Küçük

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Silikon Metetars Pedi %100 Silikon mineral ya¤ içeriklidir. Yap›flkan bandajlar hi-
poallerjik yap›flkan maddeden üretilmifltir. Metetarsal bölgeye mükemmel bir flekil-
de oturur ve ayakta oluflan bas›nc›n aya¤a eflit da¤›l›m›n› sa¤layarak Metetarsal böl-
genin bask›ya u¤ramas›n› engeller. 

EEnnddiikkaassyyoonn:: 
Ön ayak çöküklükleri ve zedelenmelerinde.
Metetarsal bölge nas›rlar›nda.

S-27 Silikon Metetars Pedi Aya¤a Yap›flan

Silikon Bunion Koruyucu %100 Silikon mineral ya¤ içeriklidir. Yap›flkan bandajlar hipoallerjik yap›flkan maddeden üretil-
mifltir. Birinci metetars-baflparmak mafsal›nda meydana gelen a¤r›l› fliflkinli¤i bas›nç ve sürtünmeden korur.

EEnnddiikkaassyyoonn:: 
Hallux Valgus
Bunion 

S-26 Silikon Bunion Koruyucu

Silikon Metetars Pedi %100 Silikon mineral ya¤ içeriklidir. Yap›flkan bandajlar hipoallerjik yap›flkan maddeden üretilmifl-
tir. Metetarsal bölgeye mükemmel bir flekilde oturur ve ayakta oluflan bas›nc›n aya¤a eflit da¤›l›m›n› sa¤layarak Metetarsal

bölgenin bask›ya u¤ramas›n› engeller. 

EEnnddiikkaassyyoonn:: 
Ön ayak çöküklükleri ve zedelenmelerinde.
Metetarsal bölge nas›rlar›nda.

S-28 Silikon Metetars Pedi Oval Yap›flkanl›

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

S
ili

ko
n

 Ü
rü

n
le

r

                       



146

Silikon El Terapi topu %100 Silikon mineral ya¤ içeriklidir. El kaslar›n› çal›flt›rmada ve el egzersizlerinde kullan›lmakta-
d›r. Ça¤›m›zda klavye ve mause kullan›m›yla artan sendromlarda kaslar› güçlendirip forma sokar. 

Yumurta ve top fleklinde iki modeli mevcuttur.
Renklere göre sertlikleri de¤iflmektedir.
Mavi-Yumuflak
Yeflil- Orta  
K›rm›z›- Sert

EEnnddiikkaassyyoonnllaarr::
Felç sonras› rehabilitasyonda
El kaslar› zay›fl›¤›nda

S-29 Silikon El Terapi Topu

Koruyucu yüzük  %100 Silikon mineral ya¤ içeriklidir. Ayak parmaklar›n›n üst üste binmesini engeller.Parmak ve t›rnak
lezyonlar›n› iyilefltirir. Nas›r oluflumunu engeller.

EEnnddiikkaassyyoonnllaarr::
Parmak ve T›rnak yaralanmalar›
Nas›r.

S-31 Silikon Parmak Koruyucu Yüzük

Metetars pedi %100 Silikon mineral ya¤ içeriklidir. Metetarsal bölgeye mükemmel bir flekilde oturur ve ayakta oluflan ba-
s›nc›n aya¤a eflit da¤›l›m›n› sa¤layarak Metetarsal bölgenin bask›ya u¤ramas›n› engeller. 

EEnnddiikkaassyyoonnllaarr::
Ön ayak çöküklükleri ve zedelenmelerinde.
Metetarsal bölge nas›rlar›nda.

S-30 Silikon Metetars Pedi Delikli

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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S-32 Silikon Bunion Yast›¤›

Hallux Valgus Koruyucu yast›k %100 Silikon mineral ya¤ içerik-
lidir. Hallux Valgus fliflkinli¤inin sürtünme ve bas›nçtan korunma-
s›na yard›m eder. Deri lezyonlar›n› engeller,ac›lar› dindirir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: 
Hallux Valgus
Bunion

S-33 Silikon Parmak Deste¤i
Parmak deste¤i %100 Silikon mineral ya¤ içeriklidir.Parmaklar›n
alt›na destek verir. Nas›r oluflumunu engeller,ac›lar› dindirir. Tek

parçadan oluflan destek kolayl›kla tak›l›p ç›kar›lmas›n› sa¤lar.
Plastizot ve deriden yap›lm›fl muadillerine göre daha dayan›kl› ve

tak›lmas› kolayd›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: 
Çekiç parmak

Nas›r

S-34 Yap›flkanl› Silikon Ark Deste¤i

Silikon Ark Deste¤i yüksek kaliteli silikondan üretilmifltir.  Aya¤a
gelen k›sm› kumaflla kaplanm›flt›r. Yap›flkan bandajlar hipoallerjik
yap›flkan maddeden üretilmifltir. Ayak iç kavisine mükemmel bir
flekilde oturur ve ayakta oluflan bas›nc›n aya¤a eflit da¤›l›m›n› sa¤-
lar.

S-35 Yap›flkanl› Silikon Metetars Deste¤i

Silikon Metetars Pedi yüksek kaliteli silikondan üretilmifltir.
Aya¤a gelen k›sm› kumaflla kaplanm›flt›r. Yap›flkan bandajlar

hipoallerjik yap›flkan maddeden üretilmifltir. Metetarsal bölgeye
mükemmel bir flekilde oturur ve ayakta oluflan bas›nc›n aya¤a eflit

da¤›l›m›n› sa¤layarak Metetarsal bölgenin bask›ya u¤ramas›n›
engeller. 

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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S-36 Yap›flkanl› Silikon Boy ‹ç-D›fl Kama

Silikon Boy iç-d›fl kama yüksek kaliteli silikondan üretilmifltir.
Aya¤a gelen k›sm› kumaflla kaplanm›flt›r. Yap›flkan bandajlar hipo-
allerjik yap›flkan maddeden üretilmifltir. ‹ste¤e ba¤l› olarak ayak iç
veya d›fl kavisine koyulup ayakta oluflan bas›nc›n aya¤a eflit da¤›-
l›m›n› sa¤lar.

S-37 Yap›flkanl› Silikon Epin Yast›¤›

Silikon Epin yast›¤› yüksek kaliteli silikondan üretilmifltir. Topu¤a
gelen k›sm› kumaflla kaplanm›flt›r. Epin Calcanien kemi¤ine denk
gelen k›sm›nda boflluk bulunmaktad›r. Yap›flkan bandajlar hipoal-
lerjik yap›flkan maddeden üretilmifltir. 3 boy olarak üretilen topuk-
luk a¤r›y› hafifletir, rahat yürüyüfl sa¤lar.

S-38 Kumafll› Silikon Tabanl›k

Silikon Ark Deste¤i yüksek kaliteli silikondan üretilmifltir. Aya¤a
gelen k›sm› kumaflla kaplanm›flt›r. Ayak taban›na mükemmel bir
flekilde oturur ve ayakta oluflan bas›nc›n aya¤a eflit da¤›l›m›n› sa¤-
lar. 

S-39 Delikli Silikon Tabanl›k

Yüksek kaliteli yumuflak ve sert olmak üzere iki farkl› silikondan
üretilmifltir. Mavi renkli bölgeler ekstra yumuflak olarak haz›rlan-
m›fl olup kalça, metetarsal bölge ve topuk a¤r›lar› olanlarda ideal-
dir. Taban düflüklü¤ü için ark takviyesi yüksek olarak üretilmifl
olup silikon üzerindeki deliklerle aya¤›n havaland›rmas› sa¤lan-
m›flt›r. Su ile kolayl›kla y›kanabilir.

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

S
ili

ko
n

 Ü
rü

n
le

r

           


