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D-5 Topuk ‹ç-D›fl Kama

Topuk iç ve d›fl kenar›n› desteklemek için 4 boy olarak kauçuktan üretilmifltir.
Ayakkab› içine astar alt›na koyulabilir.

D-6 Boydan ‹ç-D›fl Kama

Taban kavisini desteklemek için 6 boy olarak üretilmifl olup ayakkab› içine astar
alt›na yap›flt›r›l›r. Pes planusta (düztabanl›k) kullan›l›r.

Ayak longitudinal ark›n› desteklemek için 3 boy olarak kauçuktan üretilmifltir.
Ayakkab› içine astar alt›na koyulabilir.

D-4A Ark Takviyesi

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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D-8 Vitraten PAFO Gece Ateli

Polipropilenden yap›l›r. 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.

D-8B Reflex AFO

Polipropilenden yap›lan atel ayakkab› içerisine giyilebilecek flekilde üretilmifl, içi
plastizot ile kaplanmam›fl ve üstten tek welcro ile sabitlenmesi sa¤lanm›flt›r. Tüm
modeller ›s› tabancas›yla flekillendirilerek hastaya uygun hale getirilebilir.

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

Tek boy olarak sa¤ ve solu ayr› yap›lan torq-heel her bas›flta aya¤› d›fla döndürür. Rotasyon yapt›r›r. Küçük çocuklarda içe
dönük yürümede(Toe-in) kullan›l›r. Topu¤un alt› tafllan›p yap›flt›r›ld›ktan sonra küçük çivilerle topu¤a çak›larak kullan›l›r.

D-7 Torq - Heel

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Polipropilenden yap›lan atelin içi 3 mm. plastizot ile kaplanm›fl üç noktadan welcro
ile ayarl› kapama sa¤lanm›flt›r. Bilekte eklem mevcuttur. Tüm modeller ›s› tabanca-
s›yla flekillendirilerek hastaya uygun hale getirilebilir.

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

D-8C Eklemli Polietilen Mold (PAFO)

Hastaya özel alç› ölçüsüyle polipropilenden yap›lan atel kas›¤a kadar uzanmaktad›r.
‹çerisi 3 mm. Plastizot ile kaplanan atele diz eklemini sabitlemek için deriden yap›l-
m›fl diz band› da iste¤e ba¤l› olarak tak›lmaktad›r. Atelin sabitlenmesi welcro band-
larla yap›lmaktad›r.

D-8D Polietilen Mold Dizüstü PKAFO

Bile¤e sar›lan hava geçirgen bilek bandaj›, ayak tara¤›na sar›lan band ve ayakkab›
ba¤c›klar› aras›na tak›labilen plastik destek olmak üzere toplam 3 parçadan oluflan
atelin tüm parçalar› toka ile birbirine monte edilebilmektedir. Bantlara tokalar çek-
tirme sa¤layabilecek sertlikte lastikle ba¤lanm›flt›r. Kolayl›kla tak›p ç›kart›labilen to-
kalar atelin ev içerisinde ve ev d›flar›s›nda kolayca kullan›m›n› sa¤lar.  

D-8E Dorsifleksör Band›

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Bebeklerde kullan›lmak üzere yap›lan moldun 3 de¤iflik boyu mevcuttur. ‹çi yumu-
flak plastizot ile kaplanm›fl, iki noktadan ayarl› welcro ile kapanmas› sa¤lanm›flt›r.

D-9 Vitraten Moldet

Özel sert alüminyumun flekillendirilmesiyle yap›lan tabanl›¤›n üzeri hakiki deri ile kaplanm›flt›r. 20 ile 44 numara aras›nda
genifl bir ölçü seçene¤i mevcuttur.

F-1 Alüminyum Tabanl›k

5 boy olarak özel çelik telden üretilen cihaz ayakkab› alt›na aç›lacak üç deli¤e vidalar›n tak›lmas›yla kolayl›kla uygulana-
bilir. Ayakkab›ya monte edilen parçaya cihaz kolayl›kla tak›l›p ç›kar›labildi¤inden cihaz›n de¤iflik ayakkab›larda kullan›m›
pratiktir. Çelik tellerin bald›ra gelen k›sm›n›n welcroyla ayar›
mümkün flekilde kapanmas› sa¤lanm›flt›r. Bald›ra gelen k›sm›n›n
yükseklik ayar›n›n mümkün olmas› ayar› mümkün olmayan model-
lere göre cihaza kullan›m kolayl›¤› sa¤lamaktad›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Felç sonras› peroneal zay›fl›kta, düflük ayak tedavi-
sinde kullan›l›r.

D-10 Helezon Yay K›sa Cihaz

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Özel esnek plasti¤in flekillendirilmesiyle yap›lan tabanl›¤›n üzeri hakiki deri ile kaplanm›flt›r. 34 ile 44 numara aras›nda
genifl bir ölçü seçene¤i mevcuttur.

F-2A Deri Kapl› Plastik Tabanl›k

Özel esnek plexiden yap›lan tabanl›k 3/4 tabanl›k fleklinde ve ince olup her tür ayakkab› içerisinde rahatl›kla kullan›labilir.
34-44 numara aras›nda genifl bir ölçü seçene¤i mevcuttur.

F-4 Plexi Tabanl›k

Alüminyum tabanl›¤›n topuk k›sm›na ortas› delinmifl evazot yap›flt›r›lm›fl ve üzeri
hakiki deri ile kaplanm›flt›r. 30 ile 44 nolar aras›nda de¤iflik boylarda üretilir.

F-3 Epinli Alüminyum Tabanl›k

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Mantar›n flekillendirilmesiyle yap›lan tabanl›kta uzunlu¤una ark ve metetars takviyelerinin üniversal ölçülerde olmas› sa¤-
lanm›fl,tabanl›¤›n üstü iyi cins hakiki deri ile kaplanm›flt›r. 20 ile 44 numara aras›nda de¤iflik boylar› mevcut olup tam ta-

banl›k olmas› ayakkab› içinde kaymay› engellemektedir.

F-5 Mantar Tabanl›k

Mantar tabanl›ktan farkl› olarak tabanl›¤›n üst k›sm› deri yerine daha yumuflak olan ve antibakteriyel özelli¤i bulunan 3
mm.'lik 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. 20 ile 44 numara aras›nda de¤iflik boylar› mevcut
olup tam tabanl›k olmas› ayakkab› içinde kaymay› engellemekte-
dir.

F-6 Plastozat Kapl› Mantar Tabanl›k

Mantar›n flekillendirilmesiyle yap›lan tabanl›¤›n d›fl k›sm›nda (lateralde) boydan d›fl kama mevcuttur.
Tabanl›¤›n üstü iyi cins hakiki deri ile kaplanm›flt›r. 20 ile 44 numara aras›nda de¤iflik boylar› mevcut

olup tam tabanl›k olmas› ayakkab› içinde kaymay›
engellemektedir.

Tibiadaki e¤rili¤i düzeltmede ve pes ekino
varusta kullan›lmaktad›r.

F-5A Varus Tabanl›¤›

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Ark takviyesi paslanmaz çelikten presle flekillendirilen ve ilave köprü ile takviyenin deformitesi engellenmifl olan tabanl›-
¤›n metetars takviyeleri yumuflak kauçuk pedlerle verilmifl, üzeri iyi cins kösele ile kaplanm›flt›r. 35 ile 44 nolar aras›nda

de¤iflik boylarda üretilmektedir.

F-7 Çelik Tabanl›k

Hallux Walgus kemi¤i ç›k›nt›s›n›n gündüz tedavisinde kullan›lmak üzere üretilen makara kauçuk ve silikon olmak üzere iki
çeflittir. ‹ki boy olarak üretilen makara su ile y›kanabilir.

G-2A Hallux Walgus Makaras›

Atel Hallux Walgus kemi¤i ç›k›nt›s›nda kullan›l›r. Kemi¤in üzerine bas›nç uygulay›p ittirirken bafl parma¤› ters bas›nç
uygulayarak çeker. 39 no ya kadar  tek boy olarak kullan›lan atelin büyük ayaklar için battal boyu mevcuttur. Ayaktayken
kullan›lmayan atel gece yatarken kullan›lmak üzere tasarlanm›flt›r.

G-2 Hallux Walgus Apareyi

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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G-2B Bunion Yast›¤›

Plastizotun flekillendirilmesiyle yap›lan yast›k Bunion tedavisinde
sürtünmeyi önler, tahrifl olmufl bölgeyi bask›dan korur. Tek boy
olup bafl parma¤a tak›larak kullan›l›r.

G-2C Hallux Walgus Ateli Süngerli Kumafl

C›rt c›rt yap›flabilen süngerli özel kumafltan yap›lan atel Hallux
Walgus kemi¤i ç›k›nt›s›nda kullan›l›r. Yan tarafa dikilmifl cep içe-
risindeki alüminyum destek kemi¤in üzerine bas›nç uygulay›p itti-
rirken bafl parma¤› ters bas›nç uygulayarak çeker. Kolay ayar me-
kanizmas›ndan dolay› tek boy olarak üretilmektedir. Sa¤ sol ay›r›-
m› vard›r. Lacivert, gri ve ten rengi mevcuttur.

G-2D Elastic Hallux Walgus Ateli 

C›rt c›rt yap›flabilen elastik özel velcrodan yap›lan atel Hallux Walgus kemi¤i ç›k›n-
t›s›nda kullan›l›r. Baflparma¤› ters bas›nç uygulayarak çeker. Kolay ayar mekanizma-
s›ndan dolay› tek boy olarak üretilmektedir. Sa¤ sol ay›r›m› vard›r. Siyah renktir.

G-3 Metatars Pedi

Metetars kavisinin bozuldu¤u durumlarda aya¤›n metetars kavisini
oluflturmada kullan›lan ped tek boy olarak yap›lm›flt›r. Yumuflak
kauçuktan pedin hakiki deri ile kaplan›p elastik band›n kaplama s›-
ras›nda tak›lmas›yla üretilmifltir.

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Ayak ikinci parma¤›na tak›larak kullan›lan ped metetars kavisi oluflturmaya yard›mc› olur. Tek boy olarak üretilir. Hakiki
deri, ped ve yumuflak plastizotun preslenmesiyle üretilir.

G-3A Metatars Pedi Parmak Geçmeli

12 mm. plaztizottan yap›lan yast›¤›n delik k›sm› ç›kart›larak topuk dikeninde, ç›kart›lmadan topuk düflmesinde kullan›labi-
lir. Önde yer alan çift taraf› yap›flkanl› ka¤›t vas›tas›yla ayakkab›ya yap›flt›r›labilir. 3 de¤iflik ölçüde üretilmektedir.

I-1A Epin Yast›¤› Ekonomik

8 mm. evadan yap›lan epin yast›¤›n›n epin calcanien deli¤i mevcuttur.
Üzeri ithal vinylex ile kaplanan yast›¤›n taban›n›n tamam› çift taraf› yap›flkanl›

ka¤›tla kaplanm›flt›r. 3 boy olarak üretilir.
Topuk dikeninde (epin calcanien) kullan›l›r

I-1 Epin Yast›¤›

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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12 mm. plastizottan deliksiz olarak yap›lan topukluk topuk yast›¤› olarak kullan›labilir. 3 de¤iflik ölçüde üretilmektedir.

I-1B Topukluk

Sert kauçuktan tekli ve çiftli olmak üzere iki ayr› modeli olan alç› topu¤u alç› uygulamas› s›ras›nda kullan›l›r.

G-4 Alç› Topu¤u Tekli G-5 Alç› Topu¤u Çiftli

Poliüretandan yap›lan yast›k delikli veya deliksiz olarak kullan›labilir. 2 boy olarak üretilmektedir.

I-1C Kauçuk Epin Yast›¤›

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Polipropilenden yap›lan atelin içi y›kanabilir, yumuflak peluflla
kaplanm›flt›r. Tek boy olarak yap›lan atel bantlar› ile ayarlan›p
welcro ile sabitlenebilir. Sa¤ ve sol ayakta kullan›labilir. T deste¤i
ile aya¤›n istenen aç›da durmas›n› sa¤lar. Ameliyat sonras›nda
aya¤› istenilen istirahat pozisyonunda tutmak için, eskar yaralar›n-
da ve felçli hastalarda kullan›labilir.

N-12 Posey Footguard (900 Yatak Ateli)

Alç›l› ayakla yürümeyi kolaylaflt›rmak,alç› taban›n›n kirlenmesini
ve kaymas›n› önlemek için kullan›labilen terlik 3 katl› evadan ya-
p›lm›flt›r. Taban bölümünde kaymay› engelleyici flekilli eva kulla-
n›lm›flt›r. Welcro bantlar›n tak›l› oldu lastik bantlarla alç› üzerine
kolayl›kla giyilebilir. 4 boy olarak üretilmektedir.

N-13 Alç› Terli¤i

Alç› terli¤ine ilaveten üst k›s›mda süngerli kumafl kullan›larak
alç›l› aya¤›n so¤uktan korunmas› sa¤lanm›flt›r. Üstte bulunan iki
adet welcrobantla kolayl›kla alç› üzerine giyilip ayarlanabilir. Tek
boy olarak arkas› ve yanlar› kapal› bot fleklinde üretilmektedir.

N-14 Alç› Botu

Çorap fleklinde, pamuktan dokunan stokinetin 8, 10, 12, 15 cm.
fleklinde eni de¤iflen modelleri mevcuttur.
Alç› uygulanacak bölgeye alç›dan önce giydirilerek vücudu koru-
mada kullan›l›r. 4 mt'lik paketlerde sat›l›r.

O-29/30/31/32 Alç› Çorab› (Stokinet)

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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