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8 cm. eninde özel dokunmufl elastik banttan yap›lan bilekli¤in bir ucu üçgen fleklin-
de k›vr›larak dikilmifl ve ucuna welcro monte edilerek genifl bir ayar mekanizmas›y-
la istenilen kompresin verilmesi sa¤lanm›flt›r. 5 ayr› boyu mevcuttur.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Bilek travmalar›nda, burkulma ve bilek a¤r›lar›nda, spor aktivitelerinde
koruyucu olarak kullan›l›r.

O-6 El Bilekli¤i

Elastik kumafltan üretilen atelin 4 de¤iflik noktadan welcro ile ayarlanmas› mümkün-
dür. Eli istirahat pozisyonunda tutabilmek için kal›plarla gerekli flekil verilmifl alü-
minyum destekler atelin alt k›sm›ndaki cebe yerlefltirilmifltir. Desteklere Uzman›n is-
te¤ine ba¤l› olarak kolayl›kla flekil verilebilir. 5 ayr› boyu olan 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.

O-11 El Bilek Ateli

Parmak geçmeli olan atel, el bilek atelinden farkl› olarak bile¤e atelin tam olarak
oturmas› için anatomik yap›ya uygun olarak tasarlanm›flt›r. 5 ayr› boyu olan 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.

O-11A El Bilek Ateli Anatomik

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Eli istirahat pozisyonunda tutan atele ilave olarak bafl parma¤›da sabitlemek için bafl
parmak deste¤i koyulmufltur. Bafl parma¤›n yan›nda bulunan alüminyum balene fle-
kil verilerek tam stabilizasyon sa¤lan›r. 5 ayr› boyu olan atelin sa¤› ve solu vard›r. 

EEnnddiikkaassyyoonn:: Bile¤in ve bafl parma¤›n istirahata al›nmas› gerekli durumlarda kullan›-
l›r.

O-11B El Bilek Ateli Bafl Parmak Tespitli

Özel olarak dokunmufl ten rengi elastik kumafltan yap›lan atele, bilek çevresinden
dolanan elastik bantla ekstra destek sa¤lanm›flt›r. Atelin 5 ayr› boyu, sa¤ ve sol mo-
deli mevcuttur.

EEnnddiikkaassyyoonn:: El-bilek travmalar›nda, burkulma, incinme ve ameliyat sonras›nda eli
istirahat pozisyonunda tutmak için kullan›l›r.

O-11C El Bilek Ateli + Bileklikli

El bilek anatomisine uygun olarak özel süngerli kumafltan kesilen atelin kapanmas›
üç noktadan welcro ile yap›lmaktad›r. Welcrolar plastik tokalardan dönerek çektirme
yaparak atelin bile¤e tam oturmas›n› sa¤lamaktad›r. Elin üstüne gelen k›sma 2 adet
plastik balen koyularak ekstra destek sa¤lanm›flt›r. Kal›plarla standart flekil verilmifl
alüminyum destek cep içerisine yerlefltirilmifltir. El bile¤ini nötral istirahat pozisyo-
nunda tutarak immobilize eder. Lacivert ve ten rengi olarak 4 ayr› boyda üretilmifl-
tir. Sa¤ ve sol modeli vard›r. 

EEnnddiikkaassyyoonn:: El bile¤i burkulma ve a¤r›lar›nda, kas ve ba¤ zorlanmalar›nda, Carpal
Tünel Sendromunda, Operasyon sonras›nda kullan›l›r. 

O-11R Rijid El Bilek Ateli

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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El bilek anatomisine uygun olarak delikli özel süngerli kumafltan kesilen atelin  ka-
panmas› iki noktadan welcro ile yap›lmaktad›r. Atele bilek k›sm›ndan boydan boya
saran welcro bantla ekstra destek verilmifltir. Welcrolar plastik tokalardan dönerek
çektirme yaparak atelin bile¤e tam oturmas›n› sa¤lamaktad›r. Kal›plarla standart fle-
kil verilmifl alüminyum destek cep içerisine yerlefltirilmifltir. El bile¤ini nötral istira-
hat pozisyonunda tutarak immobilize eder. Siyah renk olarak 3 ayr› boyda üretilmifl-
tir. Sa¤ ve sol modeli vard›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: El bile¤i burkulma ve a¤r›lar›nda, kas ve ba¤ zorlanmalar›nda, Carpal
Tünel Sendromunda, Operasyon sonras›nda kullan›l›r.

K-11 Airy El Bilek Ateli

Delikli özel süngerli kumafltan hem el-bile¤i hem de baflparma¤› immobilize edecek
flekilde tasarlanm›flt›r. Baflparma¤› da kaplamaktad›r. El bile¤i istirahat pozisyonun-
da tutmak için alttan, parma¤› istirahat pozisyonunda tutmak için yandan cepler içe-
risine alüminyum destekler yerlefltirilmifltir. Siyah renk olarak 3 ayr› boyda üretil-
mifltir. Sa¤ ve sol modeli vard›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: El bile¤i ve baflparmak kas ve ba¤ zorlanmalar›nda, De Querven tendi-
nitinde, Carpal Tünel sendromunda, Operasyon sonras›nda, kas zay›fl›¤› ve spastisi-
te nedeniyle el bile¤i ve baflparmak kontraktürlerini önlemek amac›yla kullan›l›r.

K-11A Airy El Bilek Ateli Baflparmak Tespitli

Hava geçirgen, terlemeyi önleyici elastik kumafltan üretilen atelin 4 de¤iflik nokta-
dan welcro ile ayarlanmas› mümkündür. Eli istirahat pozisyonunda tutabilmek için
kal›plarla gerekli flekil verilmifl alüminyum destekler atelin alt k›sm›ndaki cebe yer-
lefltirilmifltir. Desteklere Uzman›n iste¤ine ba¤l› olarak kolayl›kla flekil verilebilir. 5
ayr› boyu olan 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

M-7 Elastik El Bilek Ateli

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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8 cm. eninde özel dokunmufl hava geçirgen, terlemeyi önleyici elastik banttan yap›-
lan bilekli¤in bir ucu üçgen fleklinde k›vr›larak dikilmifl ve ucuna welcro monte edi-
lerek genifl bir ayar mekanizmas›yla istenilen kompresin verilmesi sa¤lanm›flt›r. 5
ayr› boyu mevcuttur.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Bilek travmalar›nda, burkulma ve bilek a¤r›lar›nda, spor aktivitelerinde
koruyucu olarak kullan›l›r.

M-8 Elastik El Bilekli¤i

27 cm. elastik kumafltan yap›lan ön kol ateli el bilek atellerinden yaklafl›k 10 cm. da-
ha uzun olup ön kol bölgesini de kaplar. Parmak geçmeli ve parmak geçmesiz iki ay-
r› modeli olan atelin 5 ayr› boyu ,sa¤› ve solu vard›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Ön kol ve el-bilek travmalar›nda, ön kol istirahat›n› gerektiren durum-
larda kullan›l›r.

O-12 Ön Kol Ateli

2 mm. Kal›nl›¤›nda sert alüminyumdan yap›lan atel bilek eklemlidir.Bilek eklemine tak›lan  sert lastikle bilek egzersizi sa¤-
lanmaktad›r.Elin üst taraf›na gelen bölgeye 4 adet çelik telden yaylar tak›lm›fl, yaylar›n parmak ucuna gelecek k›sm›na de-

riden parmak k›l›flar› monte edilmifltir. Bafl parma¤a tak›lacak çe-
lik tel yandan gelmektedir. Çelik teller kolayl›kla k›vr›larak hasta-
n›n parmaklar›na adapte edilebilir. ‹çi ve d›fl› tamamen 3 mm. plas-
tizotla kaplanan atelin sa¤ ve sol modeli, bayan ve erkek boyu var-
d›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Ameliyat sonras›nda, felçli hastalarda ve Fizik Teda-
vide parmak kaslar›n› gelifltirmek için kullan›l›r.

O-13 Dinamik Atel

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Alüminyumdan ve Vitratenden iki ayr› modeli olan atelin iç yüzeyleri tamamen 3
mm. Plastizot ile kaplanmaktad›r. Ba¤lant› üç ayr› noktadan welcro ile sa¤lanmakta-
d›r. Atelin sa¤ ve sol modeli, bayan ve erkek boyu vard›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Felçli hastalarda, el-bilek rahats›zl›klar›nda, alç› sonras›nda ve elin is-
tirahat pozisyonunda kalmas›n›n gerekti¤i durumlarda kullan›l›r.

O-14 Statik Atel

1 mm. kal›nl›¤›nda 2 cm. eninde kesilmifl ve tüm kenarlar› yuvarla-
t›lm›fl alüminyumdan yap›lan atelin içi 3 mm’lik ithal plastizotla
kaplanm›flt›r. 25 ve 33cm.olmak üzere iki farkl› uzunlukta üretil-
mektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Parmak k›r›klar› ve deformitesinde parma¤› tespit et-
mek için kullan›l›r.

O-21 Alüminyum Parmak Ateli

1 mm. kal›nl›¤›nda 2 cm. eninde kesilmifl ve tüm kenarlar› yuvarlat›lm›fl alüminyum-
dan yap›lan atelin içi 3 mm.lik ithal plastizotla kaplanm›flt›r. T atelinde bilekten tes-
pit ilavesi bulunmaktad›r. 33 cm. olarak üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Parmak k›r›klar› ve deformitesinde parma¤› tespit etmek için kullan›l›r.

O-22 Alüminyum Parmak Ateli T Tipi

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Alüminyum parmak atelinin bile¤e kolayl›kla tespit edilebilmesi için atelin tak›laca-
¤› bir cebi olan el bilekli¤i ilavesi vard›r. Bileklik 5 boy,atel 33 cm. uzunlu¤undad›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Parmak k›r›klar› ve deformitesinde parma¤› tespit etmek için kullan›l›r.

O-23 Alüminyum Parmak Ateli Bileklikli

O-24 Mollet Finger

Özel plastikten kal›plar ile üretilmifl  olup 8 de¤iflik boyu bulun-
maktad›r. Atelin üzerinde hava delikleri bulunmakta olup t›rnak
k›sm› aç›kt›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Parmak k›r›klar›nda, ekstansör tendon kopukluklar›n-
da ve mollet parmak deformitesinde  kullan›l›r.

Alüminyumdan presle bas›larak yap›lan atellerin içi süngerle kapl›d›r. Bant
kullanmadan kolayca tespit imkan› vard›r. Her atelin 3 ayr› boyu mevcuttur.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Parmak k›r›klar› ve deformitesinde, spor yaralanmalar›nda parma-
¤› tespit etmek için kullan›l›r.

O-41 Parmak Splintleri 

BBeeyyzzbbooll SSpplliinnttii

DDöörrttllüü SSpplliinntt

KKuurrbbaa¤¤aa SSpplliinnttii

‹‹kkiillii SSpplliinntt

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Paslanmaz çelik yaydan yap›lm›flt›r. Parma¤a temas eden noktalar kenarlar› yuvar-
lanm›fl özel plastiktendir. 2 boy olarak üretilmektedir. Yay›n orta noktas› vida ile di-
¤er uç noktalar› paslanmaz rivetle plastiklere monte edilmifltir. Tendon kesilerinde,
sinir yaralanmalar›nda kullan›l›r.

O-50 Dinamik Parmak Splinti 

Elastik kumafltan yap›lan bilekli¤in tak›ld›¤› bölgeyi
s›cak tutarak tedaviye yard›mc› olmas› sa¤lan›r. 5 de-
¤iflik ölçüde imal edilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Bilek travmalar›nda, burkulma ve roma-
tizma a¤r›lar›nda, spor aktivitelerinde koruyucu olarak
kullan›l›r.

B-11 Yün Elastik El Bileklik

Elastik kumafl›n pamuklu penyeyle kaplanmas›yla ya-
p›lan atel bafl parma¤›n anatomik flekline göre tasarlan-
m›flt›r. Bafl parma¤›n yan taraf›na dikilen cep içine is-
te¤e ba¤l› olarak yumuflak flekil verilebilir alüminyum
destek koyulabilir. Bilek üzerinde welcroyla sabitlenen
atel,lacivert renk olup 5 ayr› boyu mevcuttur.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Bafl parmak ba¤ zedelenmeleri ve y›rt›l-
malar›nda, bafl parma¤›n istirahata al›nmas› gereken
durumlarda kullan›l›r.

X-5 El Bafl Parmak Tespit Ateli

Özel olarak dokunmufl ten rengi elastik kumafltan yap›lan atel el bilek-bafl parmak
anatomisine uygun olarak tasarlanm›flt›r. Avuç içine gelen k›sma hakiki deriden cep
dikilmifl, cebin içerisine flekil verilebilir alüminyum destek yerlefltirilmifltir. Bafl par-
ma¤›n oldu¤u bölgeye kalp fleklinde dikilen cebin içerisine plastik destek koyularak
bafl parma¤›n kolayl›kla sabitlenmesi sa¤lanm›flt›r. Atelin 5 ayr› boyu, sa¤ ve sol modeli mevcuttur.
EEnnddiikkaassyyoonn:: Alç› ve ameliyat sonras›nda, Dekuarven ve karpel tüneli rahats›zl›klar›nda, bile¤in ve bafl parma¤›n istiraha-
ta al›nmas› gerekli durumlarda kullan›l›r.

N-11 Uzun Opponens El Splinti

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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