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Elastik kumafltan yap›lan dirsekli¤in tak›ld›¤› bölgeyi s›cak tutarak tedaviye yard›m-
c› olmas› sa¤lan›r. Dirseklik vücut ölçülerine uyum sa¤layacak flekilde 5 de¤iflik öl-
çüde imal edilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Travma ve ameliyat sonras›nda a¤r›y› azaltmak için kullan›l›r.

B-6 Yün Elastik Dirseklik

Dirseklik gipe lastik muz naylondan trikotaj imalat› olup dikiflsizdir. Dirsekli¤e
dokuma esnas›nda dirse¤in anatomik flekli verilmifl olup dirse¤e gelen bölge aç›k
b›rak›larak tam stabilite sa¤lanm›flt›r. Dirsek ba¤lar›na gelen bölgeye flerit fleklinde
s›k› dokuma yap›larak ekstra destek verilmifltir. 4 de¤iflik boyu mevcut olup ten
rengidir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Travma ve ameliyat sonras› tahrifllerde kullan›l›r.

V-5E Elastik Dirseklik

Terlemeyi önleyici elastik iplikten örülen dirseklik özel anatomik silikon pedle dir-
se¤e destek sa¤lar. Ödemi çözer, dolafl›m› h›zland›r›r, dirse¤e koruma sa¤lar. 5
de¤iflik boyda üretilmektedir.

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

R-6 Örgü Dirseklik Silikonlu

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Polietilenin iç ve d›fl yüzeyinin pamuklu kumaflla kaplanmas›yla yap›lan atele hume-
rus bölgesine tak›lmaya uygun flekil verilmifltir. Plastik üzerine aç›lm›fl deliklerle cil-
din hava almas› sa¤lanm›fl olup 3 noktadan welcro ile kolayl›kla tak›labilmektedir. 5
boy olarak üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Humerus kemi¤i k›r›klar› ve ameliyatlar› sonras›nda kemi¤i korumak
için kullan›l›r.

W-3 Humerus Ateli

3 mm. kal›nl›¤›nda Polietilenin ›s›yla flekillendirilip iç yüzeyinin 3 mm. kal›nl›¤›n-
daki plastizotla kaplanmas›yla yap›lm›flt›r. 2 noktadan 5 cm.lik welcro ile kolayl›kla
tak›labilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Humerus kemi¤i k›r›klar› ve ameliyatlar› sonras›nda kemi¤i korumak
için kullan›l›r.

W-3A Polietilen Humerus Ateli

Korselik beyaz veya lacivert kumafltan yap›lan ask› üçgen fleklinde olup kolun tama-
m›n› içine alacak flekilde dizayn edilmifltir. Ask›n›n tamam›n› kaplayarak boyundan
geçen kolon ekstra güvenlik sa¤lamaktad›r. Ask›n›n tüm çevresi y›pranmay› engelle-
mek için pamuklu dokuma ile kaplanm›flt›r. Is›rgan tokalarla kolayl›kla ayarlanan O-
16 modeli ve welcro ile ayarlanabilen O-16W modeli olan ask›n›n enseye gelen k›s-
m›na hareketli süngerli kumafltan k›l›f tak›lm›flt›r. 3 boy olarak üretilmektedir.

O-16 /O-16W Kol Ask›s›

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Beyaz veya lacivert kumafltan yap›lan ask›;  k›sa süreli kullanacak hastalar ve düflük
fiyat isteyen kifliler göz önüne al›narak tasarlanm›flt›r. 3 boy olarak üretilmektedir.
Is›rgen tokal› ve welcrolu modelleri vard›r.

O-16A Kol Ask›s› Ekonomik

Kol ask›s›na ilaveten bel kemeriyle ask›n›n sabitlemesi sa¤lanm›flt›r. Her iki tarafa
tak›lan ›s›rgan tokalardan dolay› ask› sa¤ sol ayr›m› olmadan her iki kolda da
kullan›labilir. 3 boy olarak üretilmektedir.

O-17 Kol Ask›s› - Bel Kemerli

Ekonomik kol ask›s›na ilaveten bel kemeriyle ask›n›n sabitlemesi sa¤lanm›flt›r. Her
iki tarafa tak›lan ›s›rgan tokalardan dolay› ask› sa¤ sol ayr›m› olmadan her iki kolda
da kullan›labilir. 3 boy olarak üretilmektedir.

O-17A Kol Ask›s› Bel Kemerli - Ekonomik

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Korselik kumafl›n pamuklu lacivert renk kumaflla kaplanmas›yla üretilmektedir. Be-
yaz renk ask›n›n çabuk kirlendi¤i durumlarda kullan›lmas› için kir göstermeyen
renkte tasarlanm›flt›r. Ask›n›n tamam›n› kaplayarak boyundan geçen kolon ekstra gü-
venlik sa¤lamaktad›r. Ask›n›n tüm çevresi y›pranmay› engellemek için pamuklu do-
kuma ile kaplanm›flt›r. Is›rgan tokalarla veya welcro ile kolayl›kla ayarlanan ask›n›n
enseye gelen k›sm›na hareketli süngerli kumafltan k›l›f tak›lm›flt›r. 3 boy olarak üre-
tilmektedir.

X-32 Blue-White Kol Ask›s›

Lacivert renk pamuklu kumafltan üretilmektedir. Beyaz renk ask›n›n çabuk kirlendi-
¤i durumlarda kullan›lmas› için kir göstermeyen renkte tasarlanm›flt›r. Ask›n›n tama-
m›n› kaplayarak 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 toka-
larla veya welcro ile kolayl›kla ayarlanan ask› 3 boy olarak üretilmektedir.

X-32A Blue-White Kol Ask›s› - Ekonomik

B.W. kol ask›s›na ilaveten bel kemeriyle ask›n›n sabitlemesi sa¤lanm›flt›r. Her iki
tarafa tak›lan ›s›rgan tokalardan dolay› ask› sa¤ sol ayr›m› olmadan her iki kolda da
kullan›labilir. 3 boy olarak üretilmektedir.

X-33 Blue-White Kol Ask›s› Bel Kemerli

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

K
o

l 
O

rt
ez

le
ri

 v
e 

T
es

p
it

 B
an

d
aj

la
r›

Lacivert renk pamuklu kumafltan üretilmektedir. Beyaz renk ask›n›n çabuk kirlendi-
¤i durumlarda kullan›lmas› için kir göstermeyen renkte tasarlanm›flt›r. Ask›n›n tama-
m›n› kaplayarak boyundan geçen kolon ekstra güvenlik sa¤lamaktad›r. Bel kemeriy-
le ask›n›n sabitlemesi sa¤lanm›flt›r. Her iki ta-
rafa tak›lan ›s›rgan tokalardan dolay› ask› sa¤
sol ayr›m› olmadan her iki kolda da kullan›la-
bilir. 3 boy olarak üretilmektedir.

X-33A Blue - White Kol Ask›s› Bel Kemerli - Ekonomik

D›fl k›sm› polietilenden yap›lan atelin iç k›smi 5 mm’lik evazot ile kaplanm›flt›r. Plas-
tik k›sma geçirilen welcrolu kolonla kolay ayar mekanizmas› sa¤lanm›flt›r. 5 boy ola-
rak üretilmektedir.
EEnnddiikkaassyyoonn:: Lateral veya medial epikondilitiste kullan›l›r.

O-7 Tenisci dirsekli¤i

3 cm. kal›nl›¤›nda süngerin pamuklu kumaflla kaplanmas›yla yap›lan bandaja boydan
boya kullan›lan kolonlarla gerekli sa¤laml›k verilmifltir. Bandaj›n uçlar› çabuk y›p-
ranmay› önlemek için vinylex ile kaplanm›fl olup uçlar›na dikilen ›s›rgan tokalarla
güçlü bir çektirme yapabilme imkan› verilmifltir. Bandaj tak›l›p ›s›rgan tokalarla çek-
tirme yap›ld›ktan sonra üstte yer alan welcrolu ayar mekanizmas›yla ekstra çektirme
sa¤lanabilmektedir. 6 boy olarak üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Clavicula k›r›klar›nda ve durufl bozukluklar›nda kullan›l›r.

O-25 Clavicula Bandaj›

Süngerin bir yüzünün c›rt yap›flabilir kumaflla di¤er yüzünün havlu
kumaflla kaplanmas›yla yap›lan bandaja boydan boya kullan›lan ko-
lonlarla gerekli sa¤laml›k verilmifltir. Welcrolarla bandaj güçlü bir çektirme yapabilmektedir. Koltuk alt›na gelen k›s›mla-
ra süngerli koruyucu k›l›f tak›larak ekstra konfor sa¤lanm›flt›r. Bandaj 5 boy olarak ve siyah renk üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Clavicula k›r›klar›nda ve durufl bozukluklar›nda kullan›l›r.

O-25W Clavicula Bandaj› Welcrolu
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0,5 cm. kal›nl›¤›nda süngerin laminasyon yöntemiyle kumaflla kaplanmas›yla yap›lan
bandaja boydan boya kullan›lan kolonlarla gerekli sa¤laml›k verilmifltir. Bandaj›n
uçlar›na dikilen ›s›rgan tokalarla güçlü bir çektirme yapabilme imkan› verilmifltir.
Ten rengidir. 7 boy olarak üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Clavicula k›r›klar›nda ve durufl bozukluklar›nda kullan›l›r.

O-26 Clavicula Bandaj› Ekonomik

Özel Süngerli kumafltan yap›lan korsenin kol k›sm›nda bulunan welcrolar ile s›k›l›k
ayar› yap›labilmektedir. Ayr›ca arkadan iki noktadan gelen welcrolu kemerlerin ön-
deki plastik tokalardan dönüp s›k›l›¤› ayarlanarak omuzu tam stabil hale getirmesi
sa¤lanmaktad›r. Ten rengi olarak 3 ayr› boyda üretilen korsenin sa¤ ve sol ayr› mo-
delleri   bulunmaktad›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Omuz stabilizasyonunda, travma, ameliyat ve fizik tedavi sonras›nda
kullan›labilir.

N-1 Omuz Sabitleyici

Süngerli kumafltan yap›lan bandaj›n  önde welcrolarla birleflerek gö¤üs üzerinde is-
tenilen s›k›l›kta kapanmas› sa¤lanmaktad›r. Humerusa ve el bile¤ine gelen k›s›mlar-
da bulunan bantlarla da kolun vücuda sabitlenmesi yap›lmaktad›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Kolun ve omuzun tespitinin gerekti¤i durumlarda, humerus k›r›klar›n-
da, ameliyat sonras›nda kullan›l›r.

O-28 Balk› omuz Tespit Bandaj›

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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0,5 cm süngerin laminasyon yöntemiyle kumaflla kaplanmas›yla oluflan özel sünger-
li kumafltan yap›lan ask›n›n iç yüzeyi havlu kumafl ile kapl›d›r. Ask›n›n tamam›n›
kaplayarak 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 hareketli süngerli
kumafltan k›l›f tak›lm›flt›r. 3 boy olarak üretilmektedir. Lacivert, gri, siyah ve ten
rengi olmak üzere 4 de¤iflik renk alternatifi bulunmaktad›r.

O-33 Süngerli Kol Ask›s›

Süngerli kol ask›s›na ilaveten bel kemeriyle ask›n›n sabitlemesi sa¤lanm›flt›r. Her iki
tarafa tak›lan ›s›rgan tokalardan dolay› ask› sa¤ sol ayr›m› olmadan her iki kolda da
kullan›labilir. 3 boy olarak üretilmektedir. Lacivert, gri, siyah ve ten rengi olmak
üzere 4 de¤iflik renk alternatifi bulunmaktad›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Kolun ask›ya al›nmas› gereken durumlarda ve k›r›klarda kolu destekle-
mek, sabitlemek için kullan›l›r.

O-34 Süngerli Welpo 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 nok-
tas›na yap›flabilme özelli¤i ayar ve kullan›m kolayl›¤› sa¤lamaktad›r. Gö¤se sar›lan
bantla ekstra stabilizasyon sa¤lar. Tek boy olarak üretilen bandaj›n Lacivert, Gri ve
Ten rengi bulunmaktad›r. Madeni materyal içermedi¤inden MR, Tomografi ve rönt-
gen  çekimlerinde vücuttan ç›kar›lmadan kullan›labilmektedir

EEnnddiikkaassyyoonn:: Omuz immobilizasyonunda, ameliyat sonras›nda, kolun ve omuzun tes-
pitinin gerekti¤i durumlarda kullan›l›r.

O-35 Welpo Omuz Bandaj›

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Özel süngerli kumafltan yap›lan ask›n›n d›fl yüzeyi welcroya her noktadan yap›flabi-
len kumaflla,iç yüzeyi ise havlu kumaflla kaplanm›flt›r. Ask›n›n tüm parçalar› ç›kar›-
labildi¤inden ve welcro kumafl›n her noktas›na yap›flabildi¤inden çocuk-büyük her-
kese tek boy rahatl›kla ayarlanabilmektedir. Madeni materyal içermedi¤inden MR,
Tomografi  ve röntgen çekimlerinde vücuttan ç›kar›lmadan kullan›labilmektedir. La-
civert, gri ve ten rengi bulunmaktad›r. 

EEnnddiikkaassyyoonn:: Omuzun ve Kolun ask›ya al›nmas› gereken durumlarda, k›r›klarda kolu
desteklemek, sabitlemek için kullan›l›r.

O-36 Süngerli ve Welcrolu Kol Ask›s›

1 cm kal›nl›¤›nda süngerin laminasyon yöntemiyle kumaflla kaplanmas›yla yap›lan
bandaja boydan boya kullan›lan kolonlarla gerekli sa¤laml›k verilmifltir. 4 noktadan
plastik tokalara ba¤lanan welcrolu kolonlarla gerekli çektirme ayar› yap›labilmekte-
dir. Ten rengidir. 5 boy olarak üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Clavicula k›r›klar›nda ve durufl bozukluklar›nda kullan›l›r.

O-37 Clavicula Bandaj›

Özel olarak dokunmufl 6 cm enindeki ten rengi elastik banttan yap›lan bandaj iki par-
çadan oluflmaktad›r. Sa¤ ve sol kola tak›lan parçalar s›rtta çapraz gelip önde welcro-
lar  ile birlefltirilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Clavicula k›r›klar›nda omuzun geriye çektirilmesi ve stabil kalmas› için
kullan›l›r. Oturufl ve durufl bozukluklar›ndan dolay› özellikle gençlerde görülen pos-
tural bozukluklarda yararl›d›r. Bilgisayar karfl›s›nda ve masa bafl›nda çal›flan kifliler-
de s›kça görülen durufl bozukluklar›nda ve vücudun dik durmas›nda da kullan›l›r.

O-38 Pratik Clavicula Bandaj›

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Özel olarak dokunmufl sa¤lam mavi renk kolondan yap›lan ask›n›n enseye gelen
k›sm›na tahrifli önlemek için süngerli kumafl k›l›f olarak geçirilmifltir. Kolonun bir
ucuna koyulan metal toka ile tek boy olarak imal edilen kol ask›s›n›n çocuk-büyük
herkese uygun olmas› sa¤lanm›flt›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Kolun ask›ya al›nmas› gereken durumlarda ve özellikle alç›ya al›nm›fl
kolu  desteklemek için kullan›l›r.

O-39 Pratik Kol Ask›s›

0,5 cm. kal›nl›¤›nda süngerin laminasyon yöntemiyle kumaflla kaplanmas›yla yap›lan
bandaj›n her noktadan welcroya yap›flabilme özelli¤i vard›r. Welcrolar ve tokalar
vas›tas›yla gerekli pozisyon kolayl›kla sa¤lanabilir. Sa¤ ve solu ayr› olan bandaj tek
boy olarak üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Akromia clavicular eklem rahats›zl›klar›nda kullan›l›r.

O-40 Akromia Clavicular Bandaj

Süngerli ve welcrolu kol ask›s›na ilaveten bele oturan ve kolu 30 derecede tutan sün-
ger yast›k ilavesi vard›r. Bele welcrolu bantlar sayesinde sabitlenen yast›k üzerine
çift tarafl› dikilmifl welcro ile ask›n›n tak›lmas› sa¤lanmaktad›r. Tek boy olarak üre-
tilen ask›n›n Lacivert, gri ve ten rengi bulunmaktad›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Ameliyat sonras› Omuzun immobilizasyonunda kullan›l›r. 

O-42 Yast›kl› Kol Ask›s› 30º

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Süngerli ve welcrolu kol ask›s›na ilaveten bele oturan ve kolu bir yüzü 45 derece-
de,di¤er yüzü 60 derecede tutan sünger yast›k ilavesi vard›r.Bele welcrolu bantlar sa-
yesinde sabitlenen yast›k üzerine çift tarafl› dikilmifl welcro ile ask›n›n tak›lmas›
sa¤lanmaktad›r. Tek boy olarak üretilen ask›n›n Lacivert,Gri ve Ten rengi bulunmak-
tad›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Ameliyat sonras› Omuzun immobilizasyonunda kullan›l›r.

O-43 Yast›kl› Kol Ask›s› 45-60º

S›cak bölgelerde kullan›lmak üzere delikli fileli kumafltan tasarlanan ask› kolun ha-
va almas›n› sa¤lamaktad›r. 3 boy olarak üretilen ask›n›n beyaz ve siyah rengi bulun-
maktad›r.

O-44 Fileli Kol Ask›s›

Denim kumafltan yap›lan ask› üçgen fleklinde olup kolun tamam›n› içine alacak fle-
kilde dizayn edilmifltir. Ask›n›n tamam›n› kaplayarak 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 hareketli süngerli kumafltan k›l›f tak›lm›flt›r. 3 boy olarak üretilmektedir.

O-51 Kot Kol Ask›s›

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Delikli özel süngerli kumafltan yap›lan ask›n›n tüm çevresi y›pranmay› engellemek
için pamuklu dokuma ile kaplanm›flt›r. Plastik tokalarla kolayl›kla ayarlanan ask›n›n
enseye gelen k›sm›na hareketli süngerli kumafltan k›l›f tak›lm›flt›r. 3 boy olarak siyah
renk üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Kolun ask›ya al›nmas› gereken durumlarda ve k›r›klarda kolu destekle-
mek, sabitlemek için kullan›l›r.

K-12 Airy Kol Ask›s›

Yetiflkinlerde kolu 90º de sabitlemek için kullan›lan ortez plastik ve metal destekler-
den oluflmaktad›r. Yükseklik ayar› yap›labilen ortezin Welcro ile genifl bir ayar me-
kanizmas› bulunmaktad›r.

O-53 Kol Elavasyon Ortezi

Delikli özel süngerli kumafltan yap›lan ask›n›n tüm çevresi y›pranmay› engellemek
için pamuklu dokuma ile kaplanm›flt›r. Plastik tokalarla kolayl›kla ayarlanan ask›n›n
enseye gelen k›sm›na hareketli süngerli kumafltan k›l›f tak›lm›flt›r. Kolu sabitlemek
için bele sar›lan kolon plastik tokalara girmektedir. Toka çift tarafl› dikildi¤inden sa¤
sol ay›r›m› yoktur. 3 boy olarak siyah renk üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Kolun ask›ya al›nmas› gereken durumlarda ve k›r›klarda kolu destekle-
mek, sabitlemek için kullan›l›r.

K-13 Airy Welpo Kol Ask›s›

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