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‹NDEKS

KKAALL‹‹TTEE PPOOLL‹‹TT‹‹KKAAMMIIZZ
ORSA Ortopedi Sanayi “Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim” slogan›yla yola ç›karak kendini; sürekli yenilemeye, teknolojinin

tüm olanaklar›ndan yararlanarak kaliteli ve sa¤l›kl› ürünler üretmeye yüksek endüstri ve kalite yönetim standartlar›n›n  flart-
lar›n› oluflturmaya, y›lda 1 kez kalite politikas›n› gözden geçirerek sürekli gelifltirmeye adam›flt›r.

Sa¤l›k konusunda üretim yapman›n bilinciyle temel ilkelerimiz:
- Hastalar› ve hastal›klar› tan›mak ve anlamak.
- Üretimlerimizin rahats›zl›¤› olan kifliler taraf›ndan kullan›laca¤›ndan hareketle  ürünlerimizi en kaliteli ve kullan›m

kolayl›¤› olacak flekilde üreterek müflteri flikayetlerini en aza indirmek.
- Üretimin her aflamas›nda zaman ve malzeme kayb›n› en aza indirerek üretim ve sat›fl miktar›n› artt›rmak.
- Sat›fl noktalar›m›z›n müflterilere problemsiz ürünler sunmas›n› sa¤lamak, problemleri gidermek.

Sat›fl a¤›n› geniflletmek ve müflteri memnuniyetini artt›rmak.
- En son yenilikleri ve en son teknolojiyi müflterilerimize sunmak.
- Çal›flanlar›n yeteneklerini kullanarak en iyiye ve en güzele ulaflmakt›r.
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A-1 Lumbosacral Korse
Korse arkada sternumu içine alacak, üst k›sm› dorsal 10'a kadar uzayacak önde ise 5
adet agrafla birlefltirilecek flekilde imal edilir. Sa¤ ve solda yer alan 3'er adet ›s›rgan
toka ile ayarlanan korsenin vücudu tam kavramas› sa¤lan›r. Korsenin de¤iflik bölge-
lerinde 13 adet k›vr›lmay› önleyen balenler bulunur. Arka k›s›mda omurgan›n her iki
yan›nda 2 veya 4 adet paslanmaz, kenarlar› radiuslu, Avrupa çelik mevcuttur. Çelik
uzunluklar› kad›n boyunda 28 cm erkek boyunda 32 cm dir. (Bu çeliklere çelik bü-
kücü ile s›rt›n anatomik yap›s›na uygun olarak flekil verilir) Korsenin yukar›ya do¤-
ru kaymamas› için ayar› mümkün iki adet vücudu tahrifl etmeyen kolon bulunur.
Lumbosacral korse kad›n ve erkek boyu ayr› olarak bütün vücut ölçülerine uyum
sa¤layacak flekilde 7 de¤iflik ölçüde imal edilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Lumbosacral travmalarda, Lomber disk hernilerinde, Lomber spondi-
lozda, Spondilolisthesisde, Operasyon sonras›nda kullan›l›r ve di¤er cerrahi operas-
yonlar sonras›nda bel ve kar›n deste¤i olarak kullan›l›r.

A-1G Lumbosacral Korse Pedli

Klasik Lumbosacral korseye ilave olarak omurga üzerine ekstra destek uygulayan bir
adet ped bulunmaktad›r. Ped kolayl›kla y›kanabilen k›l›f içerisinde yer almakta kor-
se iç yüzeyinde bulunan welcroya (c›rt c›rt) yap›flt›r›larak istenilen yükseklikte ayar-
lanabilmektedir. Korsenin vücut anatomisine uygun olarak kesilen kal›plar›ndan do-
lay› korse vücudu tam olarak sard›¤›ndan yukar›ya do¤ru kayma yapmaz. Korse has-
tan›n hareketleri s›ras›nda en az rahats›zl›¤› verecek, en iyi stabilizeyi sa¤layacak fle-
kilde tasarlanm›flt›r. Lumbosacral korse kad›n ve erkek boyu ayr› olarak bütün vücut
ölçülerine uyum sa¤layacak flekilde 7 de¤iflik ölçüde imal edilir. Çelik uzunluklar›
kad›n boyunda 28 cm, erkek boyunda 32 cm dir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Lumbosacral travmalarda, Lomber disk hernilerinde, Lomber spondi-
lozda, Spondilolisthesisde, Operasyon sonras›nda kullan›l›r.

A-1W Lumbosacral Korse Welcrolu

Arka k›sm› klasik Lumbosacral korse ile ayn› olan korsenin ön k›sm›nda pratik ve
kolay giyimi sa¤lamak için agraf yerine welcro (c›rt c›rt) bulunmaktad›r. Enine ve
boyuna 3 s›ra olarak dikilen 5 cm.lik welcrolarla genifl bir ayar mekanizmas› sa¤lan-
m›flt›r. Arkada 4 yanlarda 1'er ve önde 1 adet olmak üzere toplam 7 adet balenle kor-
senin mukavemeti artt›r›lmakta, ön kapak üzerinde yer alan 2 adet kemerle (›s›rgan
tokal›) korsenin aç›lmas› engellenmektedir. Korsenin yukar›ya do¤ru kaymamas›
için ayar› mümkün iki adet vücudu tahrifl etmeyen kolon bulunur. Welcrolu Lumbo-
sacral Korse genifl ayar mekanizmas› bulundu¤undan 3 boy olarak imal edilir. Çelik
uzunlu¤u 26 cm’dir

EEnnddiikkaassyyoonn:: Lumbosacral travmalarda, Lomber disk hernilerinde, Lomber spondi-
lozda, Spondilolisthesisde, Operasyon sonras›nda kullan›l›r. Kolay kullan›m›ndan
dolay› çelikleri ç›kart›larak bel ve kar›n deste¤i gerektiren tüm durumlarda kullan›-
labilir.

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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A-1L Lumbosacral Welcro Ayarl› 

Klasik Lumbosacral korseden farkl› olarak sa¤ ve solda yer alan 3'er adet ayar me-
kanizmas› ›s›rgan toka ile de¤il welcro ile dizayn edilmifltir. Ön kapamada agraf ile
de¤il welcro ile yap›lm›flt›r. Di¤er özellikleri  Klasik Lumbosacral korse ile ayn›d›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Lumbosacral travmalarda, Lomber disk hernilerinde, Lomber spondi-
lozda, Spondilolisthesisde, Operasyon sonras›nda kullan›l›r.

A-1A Lumbostat Korse

Klasik Lumbosacral korseye göre önden ve arkadan daha k›sa olan lumbostat korse-
nin  Sa¤ ve sol yanlar›nda bulunan 2'fler adet ›s›rgan toka ile vücudu tam kavramas›
sa¤lan›r. Korsenin de¤iflik bölgelerinde 11 adet k›vr›lmay› önleyen balenler bulunur.
Korsenin yukar›ya do¤ru kaymamas› için ayar› mümkün iki adet vücudu tahrifl etme-
yen kolon bulunur. Lumbostat korse vücut ölçülerine uyum sa¤layacak flekilde 7 de-
¤iflik ölçüde imal edilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Lumbosacral travmalarda, akut ve kronik lumbagoda, siyatikte, bel f›-
t›klar›nda, Operasyon sonras›nda kullan›l›r.

A-1B Üniversal Korse Pedli

Arka k›sm› özel dokunmufl elastik korse kumafl›ndan yap›lan korsenin ön iki ucunda
20 cm'lik esnemez korse kumafl› dikilmifltir. Esnemez kumafl üzerine enine ve boyu-
na 3 s›ra olarak dikilen 5 cm'lik welcrolarla genifl ve kolay ayar mekanizmas› sa¤lan-
m›flt›r. Arkada 4 önde 1 adet flexible balenle korsenin rijitli¤i sa¤lan›r. Sacral bölge-
yi destekleyen kemerli, hareketli ped ile ekstra destek sa¤lan›p ped iste¤e göre önde,
arkada, yanlarda destek olarak kullan›labilir. Bu da korseye çok amaçl› kullan›m sa¤-
lar. 7 de¤iflik ölçüde üretilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Lumbosacral travmalarda, akut ve kronik lumbagoda, siyatikte, bel f›-
t›klar›nda, Bel Operasyonlar› ve di¤er cerrahi operasyonlar sonras›nda bel ve kar›n
deste¤i olarak kullan›l›r. A¤›r yük tafl›yanlarda koruyucu olarakta önerilir.

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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A-1C Üniversal Korse Pedsiz

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 welc-
rolarla kolay kapama ve ayar yapma imkan› sa¤lanm›flt›r. Pedli modele göre önde ve
arkada daha k›sa olarak üretilmifltir. Korse vücut ölçülerine göre 7 de¤iflik ölçüde
imal edilir.

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

A-2 Dorso Lumbar Korse

Korse arkada sternumu içine alacak,üst k›sm› dorsal 4'e kadar uzayacak önde ise 5
adet agrafla birlefltirilecek flekilde imal edilir. Sa¤ ve solda yer alan 3'er adet ›s›rgan
toka ile ayarlanan korsenin vücudu tam kavramas› sa¤lan›r. Korsenin de¤iflik böl-
gelerinde 13 adet k›vr›lmay› önleyen balenler bulunur. Arka k›s›mda omurgan›n her
iki yan›nda 2 veya 4 adet paslanmaz, kenarlar› radiuslu,avrupa çelik mevcuttur. Çelik
uzunluklar› kad›n boyunda 38 cm, erkek boyunda 48 cm'dir. (Bu çeliklere çelik
bükücü ile s›rt›n anatomik yap›s›na uygun olarak flekil verilir.) Omuz bantlar› omuz-
dan, arkada çapraz kesiflerek alt dorsal vertebralardan ekstansiyon sa¤lar. Korsenin
yukar›ya do¤ru kaymamas› için ayar› mümkün iki adet vücudu tahrifl etmeyen kolon
bulunur. Dorso lumbar korse kad›n ve erkek boyu ayr› olarak bütün vücut ölçülerine
uyum sa¤layacak flekilde 7 de¤iflik ölçüde imal edilir.
EEnnddiikkaassyyoonn:: Kompresyon k›r›klar›nda, osteoporosis, arthritis, lordosis ve scoliosis
gibi maximum spinal kavrama gerektiren durumlarda ve operasyon sonras›nda dok-
tor tavsiyesine göre kullan›l›r.

A-2W Dorsolumbar Korse Welcrolu

Arka k›sm› klasik Dorsolumbar korse ile ayn› olan korsenin ön k›sm›nda pratik ve
kolay giyimi sa¤lamak için agraf yerine welcro (c›rt c›rt) bulunmaktad›r. Ayr›ca bu
tasar›m yafll› ve engelli hastalar›n daha kolay kullan›m›n› sa¤lar. Enine ve boyuna 3
s›ra olarak dikilen 5 cm'lik welcrolarla genifl bir ayar mekanizmas› sa¤lanm›flt›r.
Arkada 4 yanlarda 1'er ve önde 1 adet olmak üzere toplam 7 adet balenle korsenin
mukavemeti artt›r›lmakta, ön kapak üzerinde yer alan 2 adet kemerle (›s›rgan tokal›)
korsenin aç›lmas› engellenmektedir. Omuz bantlar› omuzdan, arkada çapraz
kesiflerek alt dorsal vertebralardan ekstansiyon sa¤lar. Korsenin yukar›ya do¤ru kay-
mamas› için ayar› mümkün iki adet vücudu tahrifl etmeyen kolon bulunur. Welcrolu
Dorso Lumbar Korse genifl ayar mekanizmas› bulundu¤undan 3 boy olarak imal
edilir. Çelik uzunlu¤u 36 cm'dir
EEnnddiikkaassyyoonn:: Kompresyon k›r›klar›nda, bel f›t›¤› ve kaymalarda, omurga flekil bozuk-
luklar› ve rahats›zl›klar›nda doktor tavsiyesine göre kullan›l›r.

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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A-3 Mide ve Organ Düflük Korsesi

Abdominal deste¤i sa¤layacak flekilde pamuklu kumafl ve lycradan üretilmifltir. Mi-
de düflüklü¤ünü giderecek flekilde dizayn edilmifl özel yast›¤› vard›r. Sa¤ ve solda
2'flerden 4 adet ›s›rgan tokayla ve kolonlarla ayar mekanizmas› sa¤lanmaktad›r. Ayar
mekanizmas› için yanlarda 8'erden toplam 32 adet kuflgözü ve bu kuflgözlerinden ge-
çen korse ipleri bulunur. 3'er delikli Is›rgan tokalar›n tüm deliklerine kuflgözü tak›-
larak korse iplerinin s›k›flt›rma s›ras›nda çabuk y›pranmas› önlenmifltir. Önde 5 arka-
da 4 adet flexible balen ayr›ca önde 3 adet paslanmaz çelik bulunur. Korsenin yuka-
r›ya do¤ru kaymamas› için uç k›sm› elastik iki adet vücudu tahrifl etmeyen kolon var-
d›r. Mide korsesi vücut ölçülerine uyum sa¤layacak flekilde 7 de¤iflik ölçüde imal
edilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Mide ve Ba¤›rsak düflüklü¤ünde kullan›l›r.

A-4 Kar›n Korsesi Cerrahi

Mide korsesinden farkl› olarak önde 5 yanlarda 1'er arkada 2 adet flexible balen
bulunur. Abdominal deste¤i sa¤layacak flekilde pamuklu kumafl ve lycradan üretil-
mifltir. Sa¤ ve solda 2'flerden 4 adet ›s›rgan tokayla ve kolonlarla ayar mekanizmas›
sa¤lanmaktad›r. Ayar mekanizmas› için yanlarda 8'erden toplam 32 adet kuflgözü ve
bu kuflgözlerinden geçen korse ipleri bulunur. 3'er delikli Is›rgan tokalar›n tüm delik-
lerine kuflgözü tak›larak korse iplerinin s›k›flt›rma s›ras›nda çabuk y›pranmas› önlen-
mifltir. Korsenin yukar›ya do¤ru kaymamas› için uç k›sm› elastik iki adet vücudu
tahrifl etmeyen kolon vard›r. Kar›n korsesi vücut ölçülerine uyum sa¤layacak flekilde
7 de¤iflik ölçüde imal edilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Ameliyat sonras›nda, göbek f›t›¤›nda kullan›l›r.

A-5 Böbrek ve Mide Düflük Korsesi

Mide korsesinde bulunan mide yast›¤›na ilaveten sa¤ ve solda 1'er adet böbrek
deste¤i bulunur. Mide yast›¤›n›n korseye yerlefltirilece¤i bölgeye cep dikilmifl,
böbrek yast›klar›n›n korseye tak›laca¤› bölgelere difli welcro, yast›klara da erkek
welcro dikilerek yast›klar› sabitleme kolayl›¤› sa¤lanm›flt›r. Korse vücut ölçülerine
göre 7 de¤iflik ölçüde imal edilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Viscera ptosis'de ve böbrek düflüklü¤ünde kullan›l›r.

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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A-4A Kar›n Korsesi “Skandal”

Çift kat Lycra'dan üretilmifltir. Ön yüzeyine saten kumafl ve havalanmaya engel
olmayacak sa¤lam dantel kumafl dikilerek korsenin karn› toplamas› sa¤lanm›flt›r.
Ayr›ca göbek hizas›nda içten çapraz dikilen bantlarla ekstra destek sa¤lanm›flt›r.
Skandal korse vücut ölçülerine uyum sa¤layacak flekilde 7 de¤iflik ölçüde, beyaz ve
ten rengi olarak imal edilir. Lycra ürünlerimizin tamam› giyip ç›kart›l›rken esneme
s›ras›nda dikifl patlamas› yapmamas› için özel makine ve aparatlarla dikilmifltir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Do¤um sonras›nda, kar›n sarkmas›nda, ameliyat sonras›nda ve estetik
görünüm vermek için güzellik korsesi olarak kullan›l›r.

A-4B Kar›n Korsesi Külotlu

Skandal korsenin bütün özelliklerine sahiptir. ‹lave olarak çift kat saten kumafltan a¤
k›sm› mevcuttur. Külot korse vücut ölçülerine uyum sa¤layacak flekilde 7 de¤iflik
ölçüde, beyaz ve ten rengi olarak imal edilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Do¤um sonras›nda, kar›n sarkmas›nda, ameliyat sonras›nda ve estetik
görünüm vermek için güzellik korsesi olarak kullan›l›r.

A-4C Kar›n Korsesi Paçal›

Çift kat Lycra'dan paçal› olarak üretilen korse Kar›n, kalça ve üst bald›r bölgesini uy-
gun bir flekilde sar›p, toplar. Paçal› korse vücut ölçülerine uyum sa¤layacak flekilde
7 de¤iflik ölçüde, beyaz ve ten rengi olarak imal edilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Do¤um sonras›nda, kar›n sarkmas›nda, ameliyat sonras›nda ve estetik
görünüm vermek için güzellik korsesi olarak kullan›l›r.

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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A-6 Gebelik Korsesi Do¤um Öncesi
Tek kat Lycra'dan paçal› olarak üretilmifltir. Ön k›sm›nda gebelik ilerledikçe genifl-
lemesine yard›mc› olacak flekilde ba¤c›klarla ayarlanabilen yumuflak dantelden bö-
lüm vard›r. Bu ayar mekanizmas›yla gebeli¤in son dönemine kadar korsenin giyile-
bilmesi sa¤lanmaktad›r. 7 boy ve beyaz renk
olarak üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Do¤um öncesinde kullan›l›r.
Sarkma ve çatlamalar› önler. Sarkan bat›n›n
sebep oldu¤u ba¤lardaki gerilmeyi ve zorlan-
may› azalt›r.

A-7 Gebelik Korsesi Do¤um Sonu
Cerrahi kar›n korsesinden farkl› olarak tamam› pamuklu korselik kumafltan yap›lm›fl,do-
¤um sonras›nda karn› toplayabilmek için ön k›sm› özel olarak tasarlanm›flt›r. Önde iki adet
çapraz flexible balen, yanlarda 2'fler adet flexible balen bulunur. Ayar mekanizmas› ve s›-
k›l›k yanlarda bulunan 2'fler adet ›s›rgan toka ve kolonlarla sa¤lan›r. Ayar mekanizmas› için yanlarda 8'erden toplam 32 adet kufl-
gözü ve bu kuflgözlerinden geçen korse ipleri bulunur. 3'er delikli Is›rgan tokalar›n tüm deliklerine kuflgözü tak›larak korse iple-
rinin s›k›flt›rma s›ras›nda çabuk y›pranmas› önlenmifltir. 7 boy olarak üretilmektedir.
EEnnddiikkaassyyoonn:: Do¤um sonras›nda kullan›l›r.

N-7 Hamile Kemeri
5 mm. Süngerin laminasyon tekni¤iyle kaplanmas›yla elde edilen süngerli yumuflak
kumafltan üretilmektedir. Kumafl›n her noktadan c›rt c›rta yap›flabilme özelli¤inden
dolay› tek boy olarak yap›lan kemer her bedene uyabilmekte hamilelik süresince ko-
layl›kla kullan›labilmektedir.

Gebelikte s›rt›n alt bölgesine ve kalça bölgesi-
ne destek ve s›k›flt›rma sa¤lar. Sarkan bat›n›n
sebep oldu¤u ba¤lardaki gerilmeyi ve zorlan-
may› azalt›r. Ço¤ul gebelikte, kar›n›n fazla bü-
yümesinde kar›na alttan destek verir, bat›n› ha-
fifçe kald›rarak ac›n›n azalmas›na yard›mc›
olur. Uygun vücut pozisyonu ve hareketine ce-
saretlendirmeyle stresi azalt›r.

N-8 Hamile Kemeri Bel Destekli
S›rta gelen k›sm› elastik kumafltan ön k›sm› ise süngerli kumafltan yap›lan korsede
bele destek olmas› için 2 adet flexible balen bulunmaktad›r.Korsenin arka k›sm›ndan
gelen iki adet elastik bant önde süngerli kumafl üzerine yap›flt›r›larak s›rta ekstra
destek sa¤lamaktad›r. 4 boy olarak üretilmektedir.
EEnnddiikkaassyyoonn:: Hamilelik esnas›nda belin alt k›sm›nda görülen a¤r›y› ve yorulmay› azaltmaya yard›m eder.Bat›n› hafifçe
kald›rarak ac›n›n azalmas›na yard›mc› olur.Kalçalara ve s›rt›n afla¤› k›sm›na bask› ve destek sa¤lar.

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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A-8 S›hhi Paçal› Korse (Tek Kat Lycra)

Tek kat Lycra'dan estetik amaçl› olarak üretilmifltir. Bayanlar›n pantolon ve etek
içinde giyerken potluk yapmas›n› önlemek için paçal› korsenin uçlar›nda ince dantel
kullan›lm›flt›r. Ön k›s›mlar›nda kullan›lan esnemeyen kumaflla karn›n toplanmas›
amaçlanm›flt›r. Tek kat Lycra'n›n sa¤lad›¤› bas›nç çift kat Lycra'ya göre oldukça az
oldu¤undan daha çok estetik amaçl› kullan›lmas› önerilmektedir. S›hhi korseler vü-
cut ölçülerine uyum sa¤layacak flekilde 7 de¤iflik ölçüde, beyaz ve ten rengi olarak
imal edilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Ameliyat sonras›nda, kar›n sarkmas›nda, do¤um sonras›nda kullan›l›r.
Özellikle bayanlarda elbise içerisine giyilerek sarkm›fl kar›n ve kalçalar› toplay›p gü-
zellik korsesi olarak tercih edilir.

A-9 S›hhi Külotlu Korse (Tek Kat Lycra)

Tek kat Lycra'dan estetik amaçl› olarak üretilmifltir. Bayanlar›n pantolon ve etek
içinde giyerken potluk yapmas›n› önlemek için korsenin uçlar›nda ince dantel kulla-
n›lm›flt›r. Ön k›s›mlar›nda kullan›lan esnemeyen kumaflla karn›n toplanmas› amaç-
lanm›flt›r. Tek kat Lycra'n›n sa¤lad›¤› bas›nç çift kat Lycra'ya göre oldukça az oldu-
¤undan daha çok estetik amaçl› kullan›lmas› önerilmektedir. S›hhi korseler vücut öl-
çülerine uyum sa¤layacak flekilde 7 de¤iflik ölçüde, beyaz ve ten rengi olarak imal
edilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Ameliyat sonras›nda, kar›n sarkmas›nda, do¤um sonras›nda kullan›l›r.
Özellikle bayanlarda elbise içerisine giyilerek sarkm›fl kar›n ve kalçalar› toplay›p gü-
zellik korsesi olarak tercih edilir.

A-10 S›hhi Skandal Korse (Tek Kat Lycra)

Tek kat Lycra'dan estetik amaçl› olarak üretilmifltir. Bayanlar›n pantolon ve etek
içinde giyerken potluk yapmas›n› önlemek için korsenin uçlar›nda ince dantel kulla-
n›lm›flt›r. Ön k›s›mlar›nda kullan›lan esnemeyen kumaflla karn›n toplanmas› amaç-
lanm›flt›r. Tek kat Lycra'n›n sa¤lad›¤› bas›nç çift kat Lycra'ya göre oldukça az oldu-
¤undan daha çok estetik amaçl› kullan›lmas› önerilmektedir. S›hhi korseler vücut öl-
çülerine uyum sa¤layacak flekilde 7 de¤iflik ölçüde,beyaz ve ten rengi olarak imal
edilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Ameliyat sonras›nda, kar›n sarkmas›nda, do¤um sonras›nda kullan›l›r.
Özellikle bayanlarda elbise içerisine giyilerek sarkm›fl kar›n ve kalçalar› toplay›p gü-
zellik korsesi olarak tercih edilir.

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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A-12 S›rt Korsesi “2 Parçal›”

Postural bozukluklar› düzeltmek için yap›lan korse pamuklu kumafltan yap›lm›flt›r.
Her kola ayr› olarak tak›lan korsenin her parças›nda 7'fler adet flexible balen bulu-
nur.koltuk altlar›na gelen k›s›mlar› özel yumuflak süngerle kaplanan korse kollara
geçirildikten sonra s›rtta çapraz gelip uçlar› önde birlefltirilir. Ayar mekanizmas› ›s›r-
gan tokalarla istenilen s›k›l›kta yap›labilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Hafif kamburlukta, durufl bozukluklar›nda ve vücudun dik durmas›nda
kullan›l›r. Gençlerde ve masa bafl›nda-bilgisayar bafl›nda çok oturanlarda görülen
postural bozukluklarda yararl›d›r.

A-12A S›rt Korsesi “Posturex”

Yumuflak kolonlardan yap›lan korsenin ayar mekanizmas› ›s›rgan tokalarla sa¤lan-
m›flt›r. S›rtta 3 adet flexible balen kolonlardan yap›lm›fl ceplerin içerisine yerlefltiril-
mifltir. Tokalar›n bulundu¤u yerlere ve koltukalt›ndan geçecek k›s›mlara süngerli ku-
mafltan destekler koyularak vücuda rahats›zl›k vermesi azalt›lm›flt›r. 3 boy olarak
üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Durufl bozukluklar›nda ve vücudun dik durmas›nda kullan›l›r. Gençler-
de ve masa bafl›nda-bilgisayar bafl›nda çok oturanlarda görülen postural bozukluklar-
da yararl›d›r.

A-13 Bat›n Korsesi

Cerrahi kar›n korsesinden farkl› olarak ön k›sm› daha yüksektir. Di¤er özellikleri ay-
n›d›r. Abdominal deste¤i sa¤layacak flekilde pamuklu kumafl ve lycradan üretilmifl-
tir. Sa¤ ve solda 2'flerden 4 adet ›s›rgan tokayla ve kolonlarla ayar mekanizmas› sa¤-
lanmaktad›r. Ayar mekanizmas› için yanlarda 8'erden toplam 32 adet kuflgözü ve bu
kuflgözlerinden geçen korse ipleri bulunur. 3'er delikli Is›rgan tokalar›n tüm delikle-
rine kuflgözü tak›larak korse iplerinin s›k›flt›rma s›ras›nda çabuk y›pranmas› önlen-
mifltir. Korsenin yukar›ya do¤ru kaymamas› için uç k›sm› elastik iki adet vücudu tah-
rifl etmeyen kolon vard›r. Kar›n korsesi vücut ölçülerine uyum sa¤layacak flekilde 7
de¤iflik ölçüde imal edilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Ameliyat sonras›nda, göbek f›t›¤›nda, bat›n duvar›n›n desteklenmesi
gerekti¤i durumlarda kullan›l›r

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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B-2 Yün Elastik K›vr›k Kemer 32 cm

32 cm.'lik elastik kumafltan üretilen korsenin bir taraf›n›n ucu k›vr›larak dikilmifltir.
Böylece k›vr›k taraf gö¤üs alt›na veya etek k›sm›na getirilerek korsenin tam oturma-
s› sa¤lan›r. Vücut ölçülerine göre 5 de¤iflik ölçüde üretilmifltir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Romatizma, siyatik ve bel rahats›zl›klar›nda, bel ve kar›n kaslar›n›n s›-
cak tutulmas› gerekti¤i hallerde kullan›l›r.

B-3 Yün Elastik Paçal› Korse

Yün korseye a¤ k›sm› ilave edilerek paçal› hale getirilmifl, bayanlarda özellikle ge-
nital bölgenin korunmas› ve s›cak tutulmas› sa¤lanm›flt›r. 5 boy olarak üretilmifltir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Genital rahats›zl›klarda, idrar yolu ve yumurtal›k rahats›zl›klar›nda,  ro-
matizma, siyatik ve bel rahats›zl›klar›nda, bel ve kar›n kaslar›n›n s›cak tutulmas› ge-
rekti¤i hallerde kullan›l›r.

B-1 Yün Elastik Korse 27 cm

Elastik kumafltan yap›lan korsenin tak›ld›¤› bölgeyi s›cak tutarak tedaviye yard›mc›
olmas› sa¤lan›r. Korse vücut ölçülerine uyum sa¤layacak flekilde 7 de¤iflik ölçüde
imal edilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Romatizma,siyatik ve bel rahats›zl›klar›nda, bel ve kar›n kaslar›n›n
s›cak tutulmas› gerekti¤i hallerde kullan›l›r.

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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B-4 Yün Elastik Cot Fraktür

Omuz alt›na gelen k›s›mlar› oyularak elastik kumafltan yap›lan korsenin afla¤›ya kay-
mas›n› önlemek için omuzdan gelen kolonlar ve ›s›rgan tokalar ilave edilmifltir. 5
boyu vard›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Cot fraktürlerinde ve ameliyat sonras›nda kullan›l›r.

B-8 Yün Elastik Omuzluk - Gö¤üslük

Elastik kumafltan omuz ve gö¤üs bölgesini kaplayacak flekilde (k›sa kollu fanila gi-
bi) üretilmifl, kollar›n omuzlarla birleflti¤i yerler özel mauser lock makine ile birlefl-
tirilerek hastan›n rahats›z olmas› önlenmifltir. 3 boy olarak üretilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Omuz, gö¤üs ve boyun üflütmelerinde ve de zatürrede s›cak tutmak
amac›yla kullan›l›r.

B-12 Welcrolu Kemer

25 cm eninde elastik kumafltan yap›lan korsenin bir ucuna 5 cm'lik sert welcro di¤er
ucuna 25 cm'lik welcronun her noktadan yap›flabildi¤i süngerli kumafl dikilmifltir.
Genifl ayar mekanizmas›yla istenilen s›k›l›k ayar› yap›labilir. 7 boy olarak üretilmifl-
tir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Cerrahi operasyon sonras›nda, göbek f›t›¤›nda, romatizma, siyatik ve
bel rahats›zl›klar›nda, bel ve kar›n kaslar›n›n s›cak tutulmas› gerekti¤i hallerde kul-
lan›l›r.

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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E-2 Külot F›t›k Korsesi Cepli

Özel elastik kumafltan yap›lan korse welcro ile kademeli olarak kapat›labilmekte-
dir.Sa¤ ve sol tarafta bulunan ceplerin aç›l›p kapanmas› ve ara ba¤›n›n tak›l›p ayar-
lanmas› welcro (c›rt c›rt) ile yap›ld›¤›ndan kolay ve pratik kullan›m› vard›r. Özellik-
le yafll›larda ve fiziksel engelli kiflilerde kolay kullan›mdan dolay› tavsiye edilir.
Ceplerine istenilen sertlikte pamuk veya yumuflak malzeme doldurularak istenilen
sertlik elde edilebilir. Bu sayede hasta f›t›¤› üzerine rahat etti¤i flekilde istedi¤i ba-
s›nc› uygulayabilir. 5 boy ve beyaz renk olarak
üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Kas›k f›t›klar›nda (Inquinal   
Hernia) ve f›t›k ameliyat› sonras›nda kullan›-
l›r.

E-3 Külot F›t›k Korsesi Tamponlu

Bel ve ara ba¤› ba¤lant›lar›n›n tamam› welcro (c›rt c›rt) ile kolayl›kla yap›lan korse-
nin kas›klara gelen k›s›mlar›na süngerden tamponlar dikilmifltir. Tamponun bask›s›n›
ayarlayabilmek için de öne iki adet welcro ayarl›, kademeli çektirme bant yerlefltiril-
mifltir. 5 boy ve ten rengi olarak üretilmektedir.
EEnnddiikkaassyyoonn:: Kas›k f›t›klar›nda (Inquinal Hernia) ve f›t›k ameliyat› sonras›nda kulla-
n›l›r.

E-4 Kas›k F›t›k Ba¤›Takozlu

Tamponu yumuflak kauçuktan olup tamponun çevresi stokinet pamuklu kumaflla kap-
lan›p kauçu¤un vücuda do¤rudan temas› engellenmifltir. Bele ve bacak aras›na tak›-
lan bantlar özel dokunmufl olup dayan›kl›l›¤› artt›r›lm›flt›r. Tek boy ve ten rengi ola-
rak üretilen sa¤ ve sol modeli vard›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Kas›k f›t›klar›nda (Inquinal Her-
nia) ve f›t›k ameliyat› sonras›nda kullan›l›r.

E-5 Kas›k F›t›k Ba¤› Takozlu Çift Tarafl›
Tamponu yumuflak kauçuktan olup tamponun çevresi stokinet pamuklu kumaflla kap-
lan›p kauçu¤un vücuda do¤rudan temas› engellenmifltir. Bele ve bacak aras›na tak›lan
bantlar özel dokunmufl olup dayan›kl›l›¤› artt›r›lm›flt›r. Tek boy ve ten rengi olarak üretilen korsenin sa¤ ve sol çift tarafta
da takozu bulunmaktad›r.
EEnnddiikkaassyyoonn:: Kas›k f›t›klar›nda (Inquinal Hernia) ve f›t›k ameliyat› sonras›nda kullan›l›r.

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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E-7 Göbek Ba¤› Welcrolu Çocuk

Yeni do¤mufl bebeklerde göbe¤e bask› yapmak amac›yla elastik kumafltan üretilmifl-
tir. Tamponu plastizottan daire fleklinde yap›lm›flt›r. Aç›p kapamas›n›n c›rt c›rt ile
yap›lmas› kullan›m kolayl›¤› sa¤lamaktad›r. 7
de¤iflik boyda üretilmektedir. Göbek f›t›¤›nda
kullan›l›r.

E-7A Kas›k Ba¤› Welcrolu Çocuk

Elastik kumafltan sa¤, sol ve çift tarafl› olmak üzere 3 model ve 5 boy olarak üretilmektedir. F›t›k tamponlar› flekillendiril-
mifl plastizottan yap›lmaktad›r. Bel ve bacak aras› ayarlar›n›n c›rt c›rt ile yap›lmas› kullan›m  kolayl›¤› sa¤lamaktad›r. Ço-
cuklarda kas›k f›t›¤›nda kullan›l›r.

E-8 Göbek Ba¤› Welcrolu Büyük

12 cm. eninde elastik kumafltan yap›lan kemerin her iki ucuna welcro dikilerek ka-
panmas› sa¤lanm›flt›r. 10x10 cm ebad›nda 12 mm kal›nl›¤›nda plastizottan yap›lan
tamponun uçlar›na rampa fleklinde e¤im verilmifltir. 7 boy olarak üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Göbek f›t›¤›nda kullan›l›r.

D-2A Suspansuar

Ön k›sm› tek kat Lycra'dan bel ve bacak aras› k›sm› bükülmeyen iyi cins pamuklu
banttan yap›lm›flt›r. 7 boy olarak üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Spor faaliyetlerinde destekleyici olarak, sark›k torbalar› toplamak için ve testislerin yaralanmas› ile iltihaplan-
mas›nda kullan›l›r. 

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Laminasyon yöntemi ile kaplanm›fl 0.5 mm kal›nl›¤›ndaki süngerden imal edilmifl
olan LSO Lumbal  ve sacral bölgeyi z›rh gibi kuflat›r. Kaplamada kullan›lan kumafl
deriyi tahrifl etmeyecek flekilde ifllenmifl olup welcronun kumafl›n her noktas›na ya-
p›flabilme özelli¤i ayar ve kullan›m kolayl›¤› sa¤lamaktad›r. Vücut anatomisine uy-
gun olarak 7 ayr› boyda üretilen korse giysi içinden görünmemesi için ten rengi ola-
rak imal edilmifltir. Korsenin imalinde madeni materyalin kullan›lmamas› MR, To-
mografi ve röntgen çekimlerinde vücuttan ç›kar›lmadan kullan›labilme avantaj› sa¤-
lamaktad›r. Önde ve arkada bulunan ceplere yerlefltirilen materyalin ›s›yla flekil ala-
bilmesi vücuda tam uyumu sa¤lamaktad›r. S›k›l›k ayar›n›n tam olarak yap›lmas› için
6 de¤iflik noktadan welcro ayar› bulunmaktad›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Omurga bozukluklar›nda, vertebra k›r›klar›nda, vertebra ameliyatlar› ve
bel f›t›¤› ameliyatlar› sonras›nda, belin desteklenmesi gerekti¤i durumlarda kullan›-
l›r.

N-4 Lumbosacral Ortezi

Arka k›sm› tamam›yla elastik kumafltan yap›lan korsenin ön k›sm›nda pratik kullan›-
m›, kolay s›k›l›k ayar›n› ve rahatl›¤› sa¤lamak amac›yla süngerli özel kumafl kulla-
n›lm›flt›r. Sert welcro yap›flabilecek flekilde özel dokunmufl kumafl›n sünger üzerine
laminasyon tekni¤i ile kaplanmas›yla oluflan süngerli kumafl uzun süre welcroya ya-
p›flabilme özelli¤ine sahiptir. Arkadan gelip önde özel süngerli kumafl›n herhangi bir
yerine yap›flabilen bantlar lumbal bölgeye ekstra destek sa¤lar. Arkada 4 adet plas-
tik balen s›rta ek destek vermektedir. Korsenin imalinde madeni materyalin kullan›l-
mamas› MR, Tomografi ve Röntgen çekimlerinde korsenin vücuttan ç›kar›lmadan
kullan›labilmesini sa¤lamaktad›r. 5 boyu vard›r.  

EEnnddiikkaassyyoonn:: Bel f›t›¤›nda, lumbagoda, vertebran›n yükünün azalt›lmas›n›n gerekti¤i
durumlarda, sacrum ve sacro iliac bölgelerine destek ve de¤iflen derecelerde bask›
yap›lmas› gerekti¤inde, bel ve kar›n deste¤i gerektiren tüm durumlarda kullan›l›r.

N-2 Çektirme Bantl› Lumbosacral Korse

Laminasyon yöntemi ile kaplanm›fl 0.5mm kal›nl›¤›ndaki süngerden imal edilmifl
olan LSO Lumbal  ve sacral bölgeyi z›rh gibi kuflat›r. Kaplamada kullan›lan kumafl
deriyi tahrifl etmeyecek flekilde ifllenmifl olup welcronun kumafl›n her noktas›na
yap›flabilme özelli¤i ayar ve kullan›m kolayl›¤› sa¤lamaktad›r. Vücut anatomisine
uygun olarak 3 ayr› boyda üretilen korse giysi içinden görünmemesi için ten rengi
olarak imal edilmifltir. Korsenin imalinde madeni materyalin kullan›lmamas› MR,
Tomografi ve röntgen çekimlerinde vücuttan ç›kar›lmadan kullan›labilme avantaj›
sa¤lamaktad›r. Arkada bulunan cebe yerlefltirilen materyalin ›s›yla flekil alabilmesi
vücuda tam uyumu sa¤lamaktad›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Omurga bozukluklar›nda, vertebra k›r›klar›nda,vertebra ameliyatlar›
ve bel f›t›¤› ameliyatlar› sonras›nda, belin desteklenmesi gerekti¤i durumlarda kul-
lan›l›r.

N-4A Lumbosacral Ortezi Ekonomik

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Laminasyon yöntemi ile kaplanm›fl 0.5 mm kal›nl›¤›ndaki süngerden imal edilmifl
olan TLSO Lumbal, sacral ve Torakal bölgeyi z›rh gibi kuflat›r. 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.Vücut anatomi-
sine uygun olarak 7 ayr› boyda üretilen korse giysi içinden görünmemesi için ten
rengi olarak imal edilmifltir. Korsenin imalinde madeni materyalin kullan›lmamas›
MR, Tomografi ve röntgen çekimlerinde vücuttan ç›kar›lmadan kullan›labilme avan-
taj› sa¤lamaktad›r. Önde ve arkada bulunan ceplere yerlefltirilen materyalin ›s›yla fle-
kil alabilmesi vücuda tam uyumu sa¤lamaktad›r. Yumuflak bir flekilde bükülebilen
malzeme önceden flekillendirilmifl olsa da ›s› tabancas›yla kolayca modifiye edilebi-
lir. S›k›l›k ayar›n›n tam olarak yap›lmas› için 3'ü sa¤ 3'ü sol tarafta olmak üzere 6 de-
¤iflik noktadan welcro ayar› bulunmaktad›r. Omuz bantlar› omuzdan, arkada çapraz
kesiflerek alt dorsal vertebralardan ekstansiyon sa¤lar.
EEnnddiikkaassyyoonn:: Omurga bozukluklar›nda, vertebra k›r›klar›nda, vertebra ameliyatlar› ve
bel f›t›¤› ameliyatlar› sonras›nda, belin desteklenmesi gerekti¤i durumlarda kullan›-
l›r.

N-5 Torako Lumbosacral Ortezi

Laminasyon yöntemi ile kaplanm›fl 0.5 mm kal›nl›¤›ndaki süngerden imal edilmifl olan
TLSO Lumbal, sacral ve Torakal bölgeyi z›rh gibi kuflat›r. N-5 kodlu ürüne göre daha
uzun üretilmifltir. Kaplamada kullan›lan kumafl deriyi tahrifl etmeyecek flekilde ifllen-
mifl olup welcronun kumafl›n her noktas›na yap›flabilme özelli¤i ayar ve kullan›m ko-
layl›¤› sa¤lamaktad›r. Vücut anatomisine uygun olarak 7 ayr› boyda üretilen korse giy-
si içinden görünmemesi için ten rengi olarak imal edilmifltir. Korsenin imalinde made-
ni materyalin kullan›lmamas› MR, Tomografi ve röntgen çekimlerinde vücuttan ç›ka-
r›lmadan kullan›labilme avantaj› sa¤lamaktad›r. Önde ve arkada bulunan ceplere yer-
lefltirilen materyalin ›s›yla flekil alabilmesi vücuda tam uyumu sa¤lamaktad›r. Yumu-
flak bir flekilde bükülebilen malzeme önceden flekillendirilmifl olsa da ›s› tabancas›yla
kolayca modifiye edilebilir. S›k›l›k ayar›n›n tam olarak yap›lmas› için 3'ü sa¤ 3'ü sol
tarafta olmak üzere 6 de¤iflik noktadan welcro ayar› bulunmaktad›r. Omuz bantlar›
omuzdan, arkada çapraz kesiflerek alt dorsal vertebralardan ekstansiyon sa¤lar.
EEnnddiikkaassyyoonn:: Omurga bozukluklar›nda, vertebra k›r›klar›nda, vertebra ameliyatlar› ve
bel f›t›¤› ameliyatlar› sonras›nda, belin desteklenmesi gerekti¤i durumlarda kullan›l›r.

N-5A Torako Lumbosacral Ortezi - Uzun

Laminasyon yöntemi ile kaplanm›fl 0.5 mm kal›nl›¤›ndaki süngerden imal edilmifl olan
TLSO Lumbal, sacral ve Torakal bölgeyi z›rh gibi kuflat›r. Yanlarda kullan›lan misinal›
elastik kumafl ile cildin havalanmas› sa¤lanm›flt›r. Kaplamada kullan›lan kumafl deriyi
tahrifl etmeyecek flekilde ifllenmifl olup welcronun kumafl›n her noktas›na yap›flabilme
özelli¤i ayar ve kullan›m kolayl›¤› sa¤lamaktad›r. adet kullan›lan ara ba¤› ile korsenin
yukar›ya kaymas› engellenmifltir. Vücut anatomisine uygun olarak 7 ayr› boyda üretilen
korse giysi içinden görünmemesi için ten rengi olarak imal edilmifltir. Korsenin imalin-
de madeni materyalin kullan›lmamas› MR, Tomografi ve röntgen çekimlerinde vücuttan
ç›kar›lmadan kullan›labilme avantaj› sa¤lamaktad›r. Önde ve arkada bulunan ceplere
yerlefltirilen materyalin ›s›yla flekil alabilmesi vücuda tam uyumu sa¤lamaktad›r. Yumu-
flak bir flekilde bükülebilen malzeme önceden flekillendirilmifl olsa da ›s› tabancas›yla
kolayca modifiye edilebilir. S›k›l›k ayar›n›n tam olarak yap›lmas› için 3'ü sa¤ 3'ü sol ta-
rafta olmak üzere 6 de¤iflik noktadan welcro ayar› bulunmaktad›r. Omuz bantlar› omuz-
dan, arkada çapraz kesiflerek alt dorsal vertebralardan ekstansiyon sa¤lar.
EEnnddiikkaassyyoonn:: Omurga bozukluklar›nda, vertebra k›r›klar›nda, vertebra ameliyatlar› ve
bel f›t›¤› ameliyatlar› sonras›nda, belin desteklenmesi gerekti¤i durumlarda kullan›l›r.

N-5B Torako Lumbosacral Ortezi - Lüx
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S›rta gelen k›sm› elastik kumafltan ön k›sm› ise hava geçirir, esnek ve yumuflak sün-
gerli kumafltan yap›lan korsede birleflme önde erkek welcronun süngerli kumafl›n her
hangi bir noktas›na yap›flmas›yla sa¤lan›r. Bay ve bayan modeli olarak yap›lan  kor-
senin beyaz ve ten rengi mevcuttur.
3 boy olarak üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Cot k›r›klar›nda, kalp ameliyatla-
r› sonras›nda kullan›l›r.

N-9 Gö¤üs Korsesi - Erkek

S›rta gelen k›sm› elastik kumafltan ön k›sm› ise hava geçirir, esnek ve yumuflak sün-
gerli kumafltan yap›lan korsede birleflme önde erkek welcronun süngerli kumafl›n her
hangi bir noktas›na yap›flmas›yla sa¤lan›r. Bay ve bayan modeli olarak yap›lan korse-
nin bayan modelinde ön k›s›m gö¤üslerin alt›ndan geçecek flekilde daralt›larak yap›l-
m›flt›r. 3 de¤iflik boyda üretilen korsenin beyaz ve ten rengi mevcuttur.
EEnnddiikkaassyyoonn:: Cot k›r›klar›nda,kalp ameliyatlar› sonras›nda kullan›l›r.

N-9A Gö¤üs Korsesi - Bayan

S›rta gelen k›sm› elastik kumafltan ön k›sm› ise hava geçirir,esnek ve yumuflak sün-
gerli kumafltan yap›lan korsede birleflme önde erkek welcronun süngerli kumafl›n her
hangi bir noktas›na yap›flmas›yla sa¤lan›r.Tek boy olarak yap›lan korse welcronun
kumafl›n her noktas›na yap›flabilme özelli¤inden dolay› tüm bedenlere kolayl›kla uy-
gulanabilmektedir. Önde daralarak gelen dizayn kullan›m kolayl›¤› sa¤lamaktad›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Bel kemi¤inin sacrum ve sacro iliac bölgelerine destek ve de¤iflen de-
recelerde bask› sa¤lar. A¤›r
yük tafl›yan veya a¤›r ifllerde
çal›flanlarda tedavi edici ve
koruyucu olarak kullan›l›r.

N-10 Sacrum Kemeri

Terlemeyi önleyici elastik iplikten örülen korsenin arka yüksekli¤i
23 cm’dir. Lumbar ve sacral bölgede bulunan Silikon destek üçgen fleklinde olup hareketlidir.  Yan-
larda ve arkada bulunan ceplere fleksible balenler yerlefltirilmifl olup korse bel ölçülerine uyum sa¤-
layacak flekilde 5 de¤iflik ölçüde imal edilmifltir. Önde hastan›n kendi kendine korseyi takabilmesi
için parmak geçme yerleri dikilen korse, Gri renk olarak üretilmektedir. 
EEnnddiikkaassyyoonn:: Akut ve kronik lumbagoda, Lumbosacral travmalarda, Lomber disk hernilerinde, Lomber spondilozda, Spon-
dilolisthesisde, Operasyon sonras›nda kullan›l›r.

R-7 Örgü Lumbosacral Korse Silikonlu,
Fleksible Balenli
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27 cm. eninde elastik kumafl›n her iki taraf›n›n mavi renk penye kumaflla kaplan-
mas›yla yap›lan korse önde welcro ile kademeli olarak ayarlanmaktad›r. 7 de¤iflik
boyda üretilmektedir

EEnnddiikkaassyyoonn:: Göbek f›t›¤›nda ve ameliyat sonras›nda kullan›l›r.

X-17 BW Kemer

S›rta gelen k›sm› elastik kumafltan  olan korsenin ön bölümünde 5 mm'lik süngerin
laminasyon ile kumaflla kaplanmas› ile elde edilmifl özel süngerli kumafl kullan›l›r.
Süngerli kumafl›n welcroya her noktadan yap›flabilme özelli¤i vard›r. Süngerli kuma-
fl›n üstüne ortas›nda 1 cm. Çap›nda delik bulunan plastik dikilmifltir. Hasta kulland›-
¤› colostomi torbas›n›n çap›na uygun deli¤i plastik üzerinde kolayl›kla açabilir. Y›-
kama esnas›nda yede¤in kullan›labilmesi için ön parças› 2 adet verilen korsenin 4 de-
¤iflik boyu mevcuttur.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Stoma ameliyatlar›ndan sonra kullan›l›r.

N-17 Stoma Korsesi (Colostomi)

Is›yla flekil alabilen özel malzemeden yap›lan korse metal desteklerden %40 daha ha-
fif olup %30 daha incedir. Böylece giysi alt›nda daha rahat kullan›l›rlar. Kumafl kor-
selere göre daha fazla metal korselere göre ise daha az rijitlik sa¤lar. Yumuflak bir
flekilde bükülebilen malzeme önceden flekillendirilmifl olsa da ›s› tabancas›yla kolay-
ca modifiye edilebilirler. Alperen-LSO suya sokulabilir ve hidroterapi s›ras›nda gi-
yilebilir. Metal içermedi¤i için MR ve röntgen çekimlerinde vücuttan ç›kar›lmadan
kullan›labilir. ‹çerisinde yer alan ve tespitte kullan›lan c›rt c›rt yap›flma özellikli sün-
gerli kumafltan yap›lm›fl parçalar y›kanmak için kolayca yerinden ç›kart›labilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Omurga bozukluklar›nda, vertebra k›r›klar›nda, vertebra ameliyatlar› ve
bel f›t›¤› ameliyatlar› sonras›nda, belin desteklenmesi gerekti¤i durumlarda kullan›-
l›r

N-23 ALPEREN - LSO

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Omurgay› desteklemek için flekil alabilen özel malzemeden yap›lan korse metal des-
teklerden %40 daha hafif olup %30 daha incedir.Böylece giysi alt›nda daha rahat
kullan›l›r.Bantlar omuzlar›,omuzlar›n ve kollar›n hareketlerini k›s›tlamadan,nefes
al›p vermelerde t›kanmaya engel olmadan arkaya do¤ru çeker. Yumuflak bir flekilde
bükülebilen malzeme önceden flekillendirilmifl olsa da kolayca modifiye edilebilir.
Destek en uygun flekilde uyguland›¤›nda hastan›n a¤r›s›n› azalt›r ve hareketlili¤ini
artt›r›r. Alperen-TLSO suya sokulabilir ve hidroterapi s›ras›nda giyilebilir. ‹çerisin-
de yeralan ve tespitte kullan›lan c›rt c›rt yap›flma özellikli süngerli kumafltan yap›l-
m›fl parçalar›n tamam› y›kanma için kolayca yerinden ç›kart›labilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Thoracic ve Lumbar omurgada osteoporotik kemik çöküntülerinde kul-
lan›l›r

N-24 ALPEREN - TLSO (TORAKOLUMBOSACRAL ORTEZ‹)

S›rta gelen k›sm› elastik kumafltan ön k›sm› ise süngerli kumafltan yap›lan korsenin
koltuk altlar›na gelen k›s›mlar› oyularak gö¤üse tam oturmas› sa¤lanm›flt›r. Kullan›-
lan süngerli kumafla c›rt c›rt her noktadan yap›flabildi¤inden genifl bir ayar mekaniz-
mas› ve kullan›m kolayl›¤› bulunmaktad›r. 3 de¤iflik boyda üretilen korsenin beyaz
ve ten rengi mevcuttur.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Sternum ameliyatlar› ve sternum fraktürleri sonras›nda kullan›l›r.

N-26 Sternum Korsesi

S›rta gelen k›sm› elastik kumafltan ön k›sm› ise hava geçirir,esnek ve yumuflak sün-
gerli kumafltan yap›lan korsede birleflme önde erkek welcronun süngerli kumafl›n her
hangi bir noktas›na yap›flmas›yla sa¤lan›r. Stoma Korsesine göre daha küçük çapta 2
adet 1 cm.lik delik aç›lm›fl plastik dikilmifltir. 3 de¤iflik boyda üretilen korsenin be-
yaz ve ten rengi mevcuttur.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Ürostomi ameliyatlar› sonras›nda kullan›l›r.

N-26A Ürostomi Korsesi

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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S›rta gelen k›sm› elastik kumafltan ön k›sm› ise hava geçirir, esnek ve yumuflak sün-
gerli kumafltan yap›lan korsede birleflme önde erkek welcronun süngerli kumafl›n her
hangi bir noktas›na yap›flmas›yla sa¤lan›r. Korsenin üzerinde 5x25 cm. ebad›nda
plasti¤in girebilece¤i süngerli cep bulunur. Ameliyat sonras›nda hastan›n ameliyat
bölgesini korumas› için cebe plastik destek yerlefltirilir. ‹stenirse plastik destek ç›ka-
r›larak kullan›labilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Cerrahi operasyonlar sonras›nda kullan›l›r.

N-27 Abdominal Sarg› (Destekli)

Alüminyumdan üretilen korsenin vücuda temas eden k›s›mlar›na c›rt c›rt yap›flabilen
süngerli kumafl tak›lm›flt›r. Ayar delikleri sayesinde kolayl›kla yükseklik ve genifllik
ayarlar› yap›labilir. Üç nokta prensibine göre tasarlanan korsenin vücuda tam otur-
mas› için e¤me anahtarlar›yla alüminyumlara istenilen e¤im verilebilir. 

EEnnddiikkaassyyoonn:: Omurga bozukluklar›nda, vertebra k›r›klar›nda, vertebra ameliyatlar› ve
bel f›t›¤› ameliyatlar› sonras›nda, belin desteklenmesi gerekti¤i durumlarda kullan›-
l›r.

N-28 Jeweet Hyperextansiyon Korse

Metalden üretilmifl olup metalin çevresi özel süngerli kumaflla kaplanarak hastan›n
kolay kullan›m› sa¤lanm›flt›r. Her noktadan c›rt yap›flabilen kumafl kademeli ayar im-
kan› sa¤lamaktad›r. Gövdenin fleksiyon ve ekstansiyon kontrolünü sa¤layarak ver-
tebra travmalar›nda ve post-op dönemde kullan›l›r. 

EEnnddiikkaassyyoonn:: Vertabra  k›r›klar›nda, Thoraxis vertabralar›n AP düzlemindeki kas pa-
razilerinde, beyin felci ve muskuler distrofilerde

N-28A Taylor Korse

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Vitratenden üretilen korse Lumbal vertabra travmalar›nda ve post-op dönemde göv-
denin fleksiyon, ekstansiyon, lateral tam kontrolünü ve immobilizasyonunu sa¤lar.
Korse d›flta welcro bantlarla sabitlenir. Korsenin içi 3 mm. Plastizotla kapl›d›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Vertebra k›r›klar›nda kullan›l›r.

N-28B Vitraten Ceket (TLSO)

Hava geçirgen,terlemeyi önleyici elastik kumafltan yap›lan korsenin elastik omuz
bantlar›   ekstansiyonun yan› s›ra postural destekte sa¤lar. Arkadan çapraz gelip ön-
de birlefltirilen bantlar lumbal bölgeye ekstra destek verir. Önde 2 arkada 4 adet bu-
lunan plastik balenlere istenirse arkada 2 adet ithal çelik yay balen ilave edilerek mü-
kemmel bir stabilite sa¤lanabilir. ‹ste¤e ba¤l› olarak 1071 kodlu ›s›t›c› neopren ped-
le birlefltirilerek kullan›labilir. Korse vücut ölçülerine uyum sa¤layacak flekilde 7 de-
¤iflik ölçüde imal edilir. Çelik uzunlu¤u 46 cm'dir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Kompresyon k›r›klar›nda,osteoporosis,arthritis,lordosis ve scoliosis gi-
bi maximum spinal kavrama gerektiren durumlarda ve operasyon sonras›nda doktor
tavsiyesine göre kullan›l›r.

M-1 Elastik Dorsolumbar Korse

Arka k›sm› tamam›yla hava geçirgen, terlemeyi önleyici elastik kumafltan yap›lan korse-
nin ön k›sm›nda pratik kullan›m›, kolay s›k›l›k ayar›n› ve rahatl›¤› sa¤lamak amac›yla
süngerli özel kumafl kullan›lm›flt›r. Sert welcro yap›flabilecek flekilde özel dokunmufl ku-
mafl›n sünger üzerine laminasyon tekni¤i ile kaplanmas›yla oluflan süngerli kumafl uzun
süre welcroya yap›flabilme özelli¤ine sahiptir. Arkadan gelip önde özel süngerli kumafl›n
herhangi bir yerine yap›flabilen elastik bantlar lumbal bölgeye ekstra destek sa¤lar. Kor-
senin elastik omuz bantlar›   ekstansiyonun yan› s›ra postural destekte verir. Arkadan çap-
raz gelip önde birlefltirilen bantlar lumbal bölgeye ekstra destek verir. Arkada 4 adet plas-
tik balen s›rta ek destek vermektedir. Korsenin imalinde madeni materyalin kullan›lma-
mas› MR, Tomografi ve Röntgen çekimlerinde korsenin vücuttan ç›kar›lmadan kullan›la-
bilmesini sa¤lamaktad›r. 5 boyu vard›r.  

EEnnddiikkaassyyoonn:: Kompresyon k›r›klar›nda, osteoporosis, arthritis, lordosis ve scoliosis gibi
maximum spinal kavrama gerektiren durumlarda ve operasyon sonras›nda doktor tavsi-
yesine göre kullan›l›r. 

M-1A Elastik Çektirme Bantl› Dorsolumbar Korse
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Hava geçirgen,terlemeyi önleyici elastik kumafltan yap›lan korsenin s›rt yüksekli¤i
26 cm. ve 32 cm. olan iki ayr› modeli mevcuttur. Arkadan çapraz gelip önde birlefl-
tirilen bantlar lumbal bölgeye ekstra destek sa¤lar. Önde 2 arkada 4 adet bulunan
plastik balenlere istenirse arkada 2 adet ithal çelik yay balen ilave edilerek mükem-
mel bir stabilite sa¤lanabilir. ‹ste¤e ba¤l› olarak 1071 kodlu ›s›t›c› Neopren pedle bir-
lefltirilerek kullan›labilir. Korse vücut ölçülerine uyum sa¤layacak flekilde 7 de¤iflik
ölçüde imal edilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Akut ve kronik lumbagoda, Lumbosacral travmalarda, Lomber disk
hernilerinde, Lomber spondilozda, Spondilolisthesisde, Operasyon sonras›nda kulla-
n›l›r.

M-2 Elastik Lumbosacral Korse

Arka k›sm› tamam›yla hava geçirgen, terlemeyi önleyici elastik kumafltan yap›lan
korsenin ön k›sm›nda pratik kullan›m›, kolay s›k›l›k ayar›n› ve rahatl›¤› sa¤lamak
amac›yla süngerli özel kumafl kullan›lm›flt›r. Sert welcro yap›flabilecek flekilde özel
dokunmufl kumafl›n sünger üzerine laminasyon tekni¤i ile kaplanmas›yla oluflan sün-
gerli kumafl uzun süre welcroya yap›flabilme özelli¤ine sahiptir. Arkadan gelip önde
özel süngerli kumafl›n herhangi bir yerine yap›flabilen elastik bantlar lumbal bölgeye
ekstra destek sa¤lar. Arkada 4 adet plastik balen s›rta ek destek vermektedir. Korse-
nin imalinde madeni materyalin kullan›lmamas› MR, Tomografi ve Röntgen çekim-
lerinde korsenin vücuttan ç›kar›lmadan kullan›labilmesini sa¤lamaktad›r. 5 boyu
vard›r.  

EEnnddiikkaassyyoonn:: Bel f›t›¤›nda, lumbagoda, vertebran›n yükünün azalt›lmas›n›n gerekti¤i
durumlarda, sacrum ve sacro iliac bölgelerine destek ve de¤iflen derecelerde bask›
yap›lmas› gerekti¤inde, bel ve kar›n deste¤i gerektiren tüm durumlarda kullan›l›r.

M-2A Elastik Çektirme Bantl› LS.

Hava geçirgen, terlemeyi önleyici elastik kumafltan yap›lan korsenin s›rt yüksekli¤i
26 cm. olup arkada ve her iki yanda bulunan çapraz bantlarla ekstra destek ve korse-
nin vücudu tam sarmas› sa¤lanm›flt›r. Omurgan›n iki yan›nda bulunan 4 adet balenle
omurga desteklenir. ‹ste¤e ba¤l› olarak 1071 kodlu ›s›t›c› neopren pedle birlefltirile-
rek kullan›labilir. Korse vücut ölçülerine uyum sa¤layacak flekilde 7 de¤iflik ölçüde
imal edilir.

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

M-3 Elastik Lumbostat Korse
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Hava geçirgen, terlemeyi önleyici gözenekli elastik kumafltan yap›lan korsenin  yük-
sekli¤i 25 cm.'dir. Welcro bantlarla(c›rt c›rt) s›k›l›¤› kolayl›kla ayarlan›r. Korse vü-
cut ölçülerine uyum sa¤layacak flekilde 7 de¤iflik ölçüde imal edilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Ameliyat sonras›nda ve do¤um
sonras›nda kullan›l›r.

M-4 Elastik Abdominal Korse

Hava geçirgen, terlemeyi önleyici gözenekli elastik kumafltan yap›lan korsenin koltuk
altlar›na gelen k›s›mlar› oyularak gö¤üse tam oturmas› sa¤lanm›flt›r. Welcro bantlar-
la(c›rt c›rt) s›k›l›¤› kolayl›kla ayarlan›r. Omuzdan gelen kolonlarla korsenin afla¤›ya
kaymas› engellenir. Korse vücut ölçülerine uyum sa¤layacak flekilde 7 de¤iflik ölçüde imal edilir.
EEnnddiikkaassyyoonn:: Cot fraktürlerinde ve ameliyat sonras›nda kullan›l›r.

M-5 Elastik Gö¤üs Korsesi

Hava geçirgen, terlemeyi önleyici gözenekli elastik kumafltan yap›lan korsenin s›rt
k›sm›nda iki adet balen bulunur. Koltuk altlar›ndan geçen bantlar arkada çapraz des-
tek olup önde welcro ile birleflir. Korse vücut ölçülerine uyum sa¤layacak flekilde 5
de¤iflik ölçüde imal edilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Durufl bozukluklar›nda ve vücu-
dun dik durmas›nda kullan›l›r. Gençlerde ve
masa bafl›nda-bilgisayar bafl›nda çok oturan-
larda görülen postural bozukluklarda yararl›-
d›r.

M-6 Elastik Posturex

Hava geçirgen, terlemeyi önleyici elastik kumafltan yap›lan korsenin yüksekli¤i 15
cm.dir. Arkada çapraz bulunan bantlar Lumbar bölgeye ekstra destek sa¤lar. Arkada
4 adet bulunan ceplere plastik balenler yerlefltirilmifl olup iste¤e ba¤l› olarak sert des-
teklerle stabilite artt›r›labilir. Ayarl› omuz ask›lar›yla yük tafl›man›n yap›lmad›¤› za-
manlarda önden c›rt c›rt aç›larak korsenin vücutta as›l› kalmas› sa¤lanmaktad›r. Kor-
se vücut ölçülerine uyum sa¤layacak flekilde 7 de¤iflik ölçüde imal edilir. Çal›flma ortam›nda kirlenmeden etkilenmemesi
için siyah renk olarak üretilmektedir. 
EEnnddiikkaassyyoonn:: Lumbar semptomlarda, ifl iliflkili bel rahats›zl›klar›ndan korunmada, bel sakatl›klar›n› önlemede kullan›l›r

M-10 Yük Tafl›ma Korsesi (Siyah)
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Kar›n, kalça, üst bacak ve dizde yap›lan liposuction ve kalça kald›rma ameliyatlar›n-
dan sonraki dönemde kullan›lan korse lycra kumafltan üretilmifltir. Bu korselerde
ameliyattan hemen sonra hastaya kolayca giydirilebilmesi için ayarl› welcro kullan›l-
m›flt›r. Ameliyattan sonra oluflabilecek ödemli bölgeler iyilefltikten sonra korse welc-
rolar sayesinde küçültülebilir. Korse kas›k aras› aç›k olarak üretilir.

W-1 Lipo Saction Korse

Toparlay›c› özellikli ve rahat kullan›ml›d›r. Giyildi¤i anda en az bir beden küçültür.
%85 Polyamide %15 Elastane kumafltan yap›lm›flt›r. Siyah, ten rengi, beyaz renk se-
çenekleri vard›r. 9 boy olarak üretilmektedir.

ES-01 Estetik Paçal› Korse

Özel olarak güçlendirilmifl panelleri ile bel, kalça, kar›n ve yanlarda tam kontrol sa¤-
lar, A¤ k›sm›nda bulunan takviye sayesinde daha rahat kullan›l›r. Giyildi¤i anda en
az bir beden küçültür. %85 Polyamide %15 Elastane kumafltan yap›lm›flt›r. Siyah,
ten rengi, beyaz renk seçenekleri vard›r. 9 boy olarak üretilmektedir.

ES-02 Estetik Takviyeli Paçal› Korse
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ES-04 Estetik K›sa Paçal› Korse

Güçlendirilmifl panelleri ile kalçalara kalk›k ve s›k› bir görünüm sa¤lar, kar›n alt›
bölgelerini toparlar vücudu düz ve pürüzsüz bir görünüme sokar. Giyildi¤i anda en
az bir beden küçültür. %85 Polyamide %15 Elastane kumafltan yap›lm›flt›r. Siyah,
ten rengi, beyaz renk seçenekleri vard›r. 9 boy olarak üretilmektedir.

ES-03 Estetik Uzun Paçal› (Pantolon) Korse

Gö¤üs, bel, basen ve kalça k›s›mlar›n› form alt›na alan bir modeldir. ‹çeri¤inde % 85
Polyamide, % 15 Elastane bulunmaktad›r.Bel ve kar›n bölgesinde tam kontrol sa¤-
lar. Dikiflsiz özelli¤inden dolay› k›yafet alt›nda iz belli etmez. Mide, göbek, kalça ve
basenlerden diz üzerine kadar vücuttaki her türlü deformasyonu toparlar. Siyah, ten
rengi, beyaz renk seçenekleri vard›r. 9 boy olarak üretilmektedir.

ES-05 Estetik Külot Korse

Cilde ve vücuda uyumlu, hassas kumafl dokusu ile iz ve kayma yapmayan yüksek ke-
sim külot fleklindedir. %85 Polyamide %15 Elastane kumafltan yap›lm›flt›r. Siyah,
ten rengi, beyaz renk seçenekleri vard›r. 9 boy olarak üretilmektedir.

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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ES-07 Estetik Boy (Gövde) Korse

Gögüs dahil kalça alt›na kadar olan bölgede toparlama sa¤lar. Mide, kar›n ve alt ka-
r›n bölgesinde, bel k›sm›nda ekstra bir toparlanma sa¤lar. Kalçay› alt k›sm›ndan des-
tekler. Siyah, ten rengi, beyaz renk seçenekleri vard›r. 9 boy olarak üretilmektedir.

ES-06 Estetik Skandal (Etek) Korse

Likra'l› kumafl ile vücudu tam saran, özellikle dar giysilerin alt›nda iz yapmayan gö-
rünüm için kullan›labilecek bir üründür. %85 Polyamide %15 Elastane kumafltan ya-
p›lm›flt›r.
Basenleri ve kalçay› toparlama özelli¤ine sahiptir. Özellikle etek ve elbise içinde ra-
hatl›kla kullan›labilir. Bir bedenden fazla küçülterek k›yafetin içinde pürüzsüz bir
görünüm elde etmenizi sa¤lar. Siyah, ten rengi, beyaz renk seçenekleri vard›r. 9 boy
olarak üretilmektedir.

ES-08 Estetik Vücut Korsesi

Gögüs dahil diz kapa¤›na kadar olan bölgede toparlama sa¤lar. Mide, kar›n ve alt ka-
r›n bölgesinde, bel k›sm›nda ekstra bir toparlanma sa¤lar. Kalçay› alt k›sm›ndan des-
tekler. Siyah, ten rengi, beyaz renk seçenekleri vard›r. 9 boy olarak üretilmektedir.
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