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Çocuk anatomisne uygun olarak üretilmifltir. Arkada 2 adet flexible baleni bulunan
korsenin tamam› özel dokunmufl elastik korse kumafl›ndan yap›lm›flt›r. Her iki uca
enine ve boyuna dikilen 2'fler adet 5 cm'lik welcrolarla kolay kapama ve ayar yapma
imkan› sa¤lanm›flt›r. Korse vücut ölçülerine göre 3 de¤iflik ölçüde imal edilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Akut ve kronik lumbagoda, siyatikte, bel f›t›klar›nda, bel operasyonla-
r› ve di¤er cerrahi operasyonlar sonras›nda bel ve kar›n deste¤i olarak kullan›l›r.

KA-1C KIDS Üniversal Korse

3 cm. kal›nl›¤›nda 32 dansite süngerin ince pamuklu kumaflla kaplanmas›yla yap›lan
boyunlukta ekstra destek sa¤layan polietilen bulunmaktad›r. Süngerden daha dar ola-
rak kesilen polietilen renkli kumafla dikilerek süngerin boyuna daha stabil bir destek
vermesi sa¤lanm›flt›r. Sponjun 5 cm’lik welcroyla sabitlemesi yap›l›r. 3 de¤iflik boy-
da üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonras›nda kulla-
n›l›r.

KC-5 KIDS Cervical Color Sponj (Süngerli)

Çocuklar için özel olarak flekillendirilmifl 12 mm ithal ‹ngiliz plastizotundan renkli
olarak yap›lan boyunlu¤un tüm kenarlar› yuvarlanm›fl, ›s›yla boyun anatomisine uy-
gun kal›plarla flekil verilmifltir. Özel olarak tasarlanan kal›p sistemiyle boyunlu¤un
çift yönlü olarak kullan›lmas› mümkündür. Uzun boyunlu çocuklarda  uzun k›s›m
yukar› gelecek flekilde,k›sa boyunlu çocuklarda uzun k›s›m afla¤›ya gelecek flekilde
kullan›labilir. Plastizot üzerine aç›lan 4 adet delikle cildin hava almas› sa¤lanm›fl,
plastizot üzerine yap›lan baklava desenleriyle boyunlu¤un stabilizesi artt›r›lm›fl-
t›r.Boyunlu¤un sabitlenmesi renkli welcro ile yap›lmaktad›r. Welcrolar özel yap›flt›-
r›c›s›yla plastizota monte edildikten sonra uçlar›n›n kalkmas›na engel olmak için
plastik rivetlerle sabitlenmektedir. 4 de¤iflik boyda üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonras›nda, hasta
naklinde kullan›l›r.

KC-10 KIDS Nelson Color
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Çocuklar için özel olarak flekillendirilmifl 12 mm. ithal renkli ‹ngiliz plastizotundan
iki parçal› olarak yap›lan boyunlu¤un tüm kenarlar› yuvarlanm›fl, ›s›yla boyun ana-
tomisine uygun kal›plarla flekil verilmifltir. Plastizot üzerine aç›lan deliklerle cildin
hava almas› sa¤lanm›fl, plastizot üzerine yap›lan baklava desenleriyle boyunlu¤un
stabilizesi artt›r›lm›flt›r. Boyunlu¤un sabitlenmesi uçlar›na renkli welcro dikilmifl
renkli özel vinyleksle  yap›lmaktad›r. Is›yla flekillendirilmifl renkli forexten çene ve
ense desteklerine vinyleks metal rivet ile çak›lm›flt›r. 4 de¤iflik boyda üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Boyun k›r›klar›nda, Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameli-
yat sonras›nda, acil hasta naklinde kullan›l›r.

KC-11 KIDS Philadelphia Color

Çocuklar için özel olarak flekillendirilmifl 12 mm. ithal renkli ‹ngiliz plastizotundan
iki parçal› olarak yap›lan boyunlu¤un tüm kenarlar› yuvarlanm›fl, ›s›yla boyun ana-
tomisine uygun kal›plarla flekil verilmifltir. Normal philadelphia colordan farkl› ola-
rak ön k›sm›nda bulunan boyun deste¤inde delik bulunmaktad›r. 4 de¤iflik boyda
üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Boyun k›r›klar›nda, Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameli-
yat sonras›nda, acil hasta naklinde kullan›l›r.

KC-11A KIDS Philadelphia Color Trakea Aç›k

Renkli Polipropilenden yap›lan atelin iki ayr› modeli vard›r. Ayakkab› içerisine gi-
yilebilecek modelinin içi plastizot ile kaplanmam›fl ve üstten tek welcro ile sabitlen-
mesi sa¤lanm›flt›r. Normal moldlar›n içi 3 mm. plastizot ile kaplanm›fl üç noktadan
welcro ile ayarl› kapama sa¤lanm›flt›r. Tüm modeller ›s› tabancas›yla flekillendirile-
rek hastaya uygun hale getirilebilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Peroneal zay›fl›kta, Düflük ayak tedavisinde kullan›l›r.

KD-8 KIDS Polietilen Mold (PAFO)

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

O
R

S
A

 K
id

s

                       



160

Mantar tabanl›ktan farkl› olarak tabanl›¤›n üst k›sm› deri yerine
daha yumuflak olan ve antibakteriyel özelli¤i bulunan 3 mm.'lik
resimli renkli plastizot ile kaplanm›flt›r. Yumuflak taban› dolay›-
s›yla düztabanl›¤›n yan› s›ra nas›r vb. ayak rahats›zl›klar›nda da
kullan›labilir. 25 ile 34 numara aras›nda de¤iflik boylar› mevcut
olup tam tabanl›k olmas› ayakkab› içinde kaymay› engellemekte-
dir.

KF-6 KIDS Plastizot Kapl› Mantar Tabanl›k

Laminasyon tekni¤i ile kaplanm›fl 0.5cm’lik özel renkli süngerli
kumafltan yap›lan dizli¤in sa¤ ve sol yanlar›nda arkada ise 1 adet
cep içine yerlefltirilmifl sert alüminyum balenler bulunmaktad›r. Ba-
lenlere dizin anatomik flekli verilmifl olup iste¤e göre ayar yap›lma-
s› mümkündür. Patella alt›ndan 2 patella üstünden 2 olmak üzere
toplam 4 noktadan welcrolar ile s›k›l›k ayar› yap›labilmektedir. Ge-
nifl ayar mekanizmas› sebebiyle her kal›nl›ktaki baca¤a uyum sa¤-
layabilir. 30-35-40cm'lik olarak üretilmektedir. 

EEnnddiikkaassyyoonn:: Bacak ve diz için de¤iflebilen derecelerde destek ve
düzeltme imkan› sa¤lar.
Baca¤›n ve dizin sabitlenmesi gereken her durumda kullan›l›r.

KN-3 KIDS Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

Alç›l› ayakla yürümeyi kolaylaflt›rmak, alç› taban›n›n kirlenmesini ve kaymas›n› önlemek için kullan›labilen terlik 3 katl›
evadan çocuk anatomisine uygun olarak yap›lm›flt›r. Taban bölü-
münde kaymay› engelleyici flekilli eva kullan›lm›flt›r. Welcro bant-
lar›n tak›l› oldu¤u lastik bantlarla alç› üzerine kolayl›kla giyilebilir.
3 de¤iflik boyda üretilmektedir.

KN-13 KIDS Alç› Terli¤i

Alç› terli¤ine ilaveten üst k›s›mda renkli süngerli kumafl kullan›-
larak alç›l› aya¤›n so¤uktan korunmas› sa¤lanm›flt›r. Üstte bulu-
nan iki adet welcrobantla kolayl›kla alç› üzerine giyilip ayarlana-
bilir. Tek boy olarak arkas› ve yanlar› kapal› bot fleklinde üretil-
mektedir.

KN-14 KIDS Alç› Botu
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3mm. 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 yerlefltirilerekte lateral ve medial ligamente destek sa¤lanm›fl-
t›r. Üstte ve altta olmak üzere iki adet welcro-
band dizi boydan boya saracak flekilde yerlefl-
tirilmifltir. Avrupa'da yap›lan klinik araflt›rma-
lar neticesinde dizli¤in dizden kaymas›n› en-
gellemek hedefiyle welcrobandlar için en uy-
gun noktalar bulunmufltur. Dizli¤in tüm kenar-
lar› k›v›rma bant ile kaplanm›fl,birlefltirmesi
özel makinelerle yap›larak sa¤laml›¤› ve este-
tik görünümü artt›r›lm›flt›r. Renkli neoprenden
3 boy olarak üretilmektedir.

KN-34 KIDS Neopren Dizlik Patella ve Ligament Destekli

Çocuk anatomisine uygun olarak elastik kumafltan üretilen atelin 4 de¤iflik noktadan
welcro ile ayarlanmas› mümkündür. Eli istirahat pozisyonunda tutabilmek için kal›p-
larla gerekli flekil verilmifl alüminyum destekler atelin alt k›sm›ndaki cebe yerlefltiril-
mifltir. Desteklere Uzman›n iste¤ine ba¤l› olarak kolayl›kla flekil verilebilir. 3 boy olarak üretilen atelin sa¤› ve solu vard›r. 
EEnnddiikkaassyyoonn:: El-bilek travmalar›nda, burkulma, incinme ve ameliyat sonras›nda eli istirahat pozisyonunda
tutmak için kullan›l›r.

KO-11 KIDS El Bilek Ateli

Çocuklar için özel olarak haz›rlanan renkli kumafltan yap›lan ask› üçgen fleklinde
olup kolun tamam›n› içine alacak flekilde dizayn edilmifltir. Ask›n›n tamam›n› kapla-
yarak boyundan geçen kolon ekstra güvenlik sa¤lamaktad›r. Ask›n›n tüm çevresi
y›pranmay› engellemek için pamuklu dokuma
ile kaplanm›flt›r. Is›rgan tokalarla kolayl›kla
ayarlanan ask›n›n enseye gelen k›sm›na hare-
ketli süngerli kumafltan k›l›f tak›lm›flt›r. 3 de-
¤iflik boyda üretilmektedir.

KO-16 KIDS Kol Ask›s›

Laminasyon yöntemi ile kaplanm›fl 0,5 mm kal›nl›¤›ndaki süngerden imal edilmifl olan
bandaj omuzun ve humerusun tam stabilizasyonunu sa¤lar. Kaplamada kullan›lan kumafl
deriyi tahrifl etmeyecek flekilde ifllenmifl olup welcronun kumafl›n her noktas›na yap›fla-
bilme özelli¤i ayar ve kullan›m kolayl›¤› sa¤lamaktad›r. Gö¤se sar›lan bantla ekstra sta-
bilizasyon sa¤lar. Tek boy olarak üretilen bandaj›n Lacivert, Gri ve Ten rengi bulunmaktad›r. Madeni materyal içermedi¤inden
MR, Tomografi ve röntgen çekimlerinde vücuttan ç›kar›lmadan kullan›labilmektedir
EEnnddiikkaassyyoonn:: Omuz immobilizasyonunda, ameliyat sonras›nda, Kolun ve omuzun tespitinin gerekti¤i durumlarda kullan›l›r.

KO-35 KIDS Welpo Omuz Bandaj›
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