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P-2 Anatomik Boyun Yast›¤› Küçük

Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen
yast›k anatomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini
sa¤lar.Fermuarl›,kolayl›kla ç›kar›l›p tak›labilen, y›kanabilen
pamuklu k›l›f  cilde nefes ald›r›r ve yumuflakt›r.Anatomik olarak
yanl›fl bir uyuma pozisyonu bafl ve boyun a¤r›lar›na sebep
olur.Yast›k servical omurgay› destekler ve kaslardaki ac›y› omuz-
boyun bölgesini gevfleterek hafifletir.

P-3 Anatomik Boyun Yast›¤› Çocuk

Çocuklar›n ve minyon yap›l› büyüklerin kullanmas› için tasarlanan
yast›¤›n tüm özellikleri Anatomik boyun yast›¤› ile ayn› olup ebat-
lar› küçüktür.

P-1 Anatomik Boyun Yast›¤› Büyük

Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen
yast›k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesi-
nin gevflemesini sa¤lar. Fermuarl›, kolayl›kla ç›kar›l›p tak›labilen,
y›kanabilen pamuklu k›l›f  cilde nefes ald›r›r ve yumuflakt›r.
Anatomik olarak yanl›fl bir uyuma pozisyonu bafl ve boyun a¤r›la-
r›na sebep olur.Yast›k servical omurgay› destekleyerek olas› a¤r›
sebeplerini ortadan kald›r›r. Yanl›fl yatmadan kaynaklanan horla-
may› önler.
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P-4 Bel Yast›¤› Büyük

Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast›k özel tasar-
lanan anatomik flekliyle do¤ru pozisyonda oturmay› sa¤lar. Fermuarl›, kolayl›kla ç›-
kar›l›p tak›labilen, y›kanabilen k›l›f içerisine yerlefltirilmifltir. Arkas›nda bulunan
elastik bantla her türlü koltu¤a sabitlenebilir. Evde, iflte, seyahat s›ras›nda do¤ru
oturma pozisyonuyla ve do¤ru vücut durufluyla bel ve s›rt a¤r›lar›n› engeller veya ha-
fifletir.

P-5 Bel Yast›¤› Küçük

Büyük bel yast›¤›yla ayn› özelliklere sahip olan yast›¤›n küçültülmüfl ebatlar› özel-
likle arabada kullan›m›n› kolaylaflt›racak flekilde tasarlanm›flt›r. Arkas›nda bulunan
elastik bantla her türlü koltu¤a sabitlenebilir. Evde, iflte, seyahat s›ras›nda do¤ru
oturma pozisyonuyla ve do¤ru vücut durufluyla bel ve s›rt a¤r›lar›n› engeller veya ha-
fifletir.

P-6 Oturma Yast›¤›

Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast›k ortas› aç›k
halka fleklinde üretilmifltir. Halkan›n iç ve d›fl uçlar›na e¤im verilerek yere tam otur-
mas› sa¤lanm›flt›r. Lastikli, kolayl›kla ç›kar›l›p tak›labilen, y›kanabilen pamuklu k›-
l›fla üstü kaplanm›flt›r. Hemoroidde(basur), dekibitüs yaralar›nda, kalça a¤r›lar›nda
ve koksiks dejenerasyonlar›nda kullan›l›r. Uzun süreli oturarak çal›flanlarda rahatl›k
sa¤lar.
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Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten boyun anatomisine uygun
olarak üretilen yast›k boyuna geçirilip saracak flekilde tasarlanm›flt›r.Fermuarl›,
ç›kar›labilen, y›kanabilen elastik kumafltan yap›lm›fl k›l›f içerisine yerlefltirilmifltir.
Yolculuk esnas›nda boyna tak›larak rahat bir seyahat sa¤lamakta ve uyku s›ras›nda
boynun savrulmas›n› engellemektedir.fiiflme yast›klara karfl› yumuflakl›k ve
dayan›kl›l›¤›yla üstünlük sa¤lamakta,patlama,delinme riski olmad›¤›ndan ömür boyu
kullan›labilmektedir.

P-7 Seyahat Yast›¤›

Özellikle araçlarda bele destek verecek flekilde tasarlanm›fl olup
ucundaki a¤›rl›kla istenilen noktadan omurgaya destek olmas› sa¤lanabilir.

Do¤ru oturma pozisyonuyla bel ve s›rt a¤r›lar›n› engeller veya hafifletir.

P-8 A¤›rl›kl› Bel Yast›¤›

Su bazl› poliüretan malzemeden üretilen Visco yast›k vücut ›s›s›yla vücudun do¤al
hatlar›na uygun flekil al›r. Do¤ru uyuma pozisyonuyla rahat bir uyku sa¤lar. Fermu-
arl›, kolayl›kla ç›kar›l›p tak›labilen, y›kanabilen pamuklu k›l›f cilde nefes ald›r›r ve
yumuflakt›r.

P-9 Visco Boyun Yast›¤› - Küçük
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Su bazl› poliüretan malzemeden üretilen Visco Tv yast›¤› boyuna geçirilip saracak
flekilde tasarlanm›flt›r. Önündeki c›rt bantla sabitlenmektedir. Fermuarl›, ç›kar›labi-
len ve y›kanabilen kumafltan k›l›f içerisine yerlefltirilmifltir. Tv veya Bilgisayar ekra-
n› karfl›s›nda boyuna tak›larak rahatl›k sa¤lamakta, evde ve iflyerinde cervikal bölge-
ye ekstra destek vermektedir.

P-11 Visco Tv Yast›¤›

Su bazl› poliüretan malzemeden üretilen Visco yast›k vücut ›s›s›yla vücudun do¤al
hatlar›na uygun flekil al›r. Büyük yast›klarda rahat eden kifliler için tasarlanm›flt›r.
Do¤ru uyuma pozisyonuyla rahat bir uyku sa¤lar. Fermuarl›, kolayl›kla ç›kar›l›p ta-
k›labilen, y›kanabilen pamuklu k›l›f cilde nefes ald›r›r ve yumuflakt›r.

P-10 Visco Boyun Yast›¤› Büyük

Su bazl› poliüretan malzemeden bele destek verecek flekilde üretilmifl
olan Visco yast›k vücudun do¤al ›s›s›na göre vücudun fleklini al›r. Fermuarl›, kolay-
l›kla ç›kar›l›p tak›labilen, y›kanabilen pamuklu k›l›f cilde nefes ald›r›r ve yumuflak-
t›r.

P-13 Visco Bel Yast›¤›
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P-14 Visko Reflü Yast›¤›

Su bazl› poliüretan malzemeden üçgen fleklinde üretilen yast›k ba-
fl› yukar›da tutarak reflünün tedavisinde kullan›lmaktad›r. Üçgen
prizman›n yüksek k›sm› 25 cm. dir. Yaklafl›k 45 derecelik aç› sa¤-
lamaktad›r. Yast›¤›n eni 59 cm. Uzunlu¤u 68 cm. dir.

Su bazl› poliüretan malzemeden 90 cm. x  200 cm. x 7 cm. ölçü-
lerinde üretilmekte olup yata¤›n üzerine serilerek kullan›lmakta-

d›r.

P-20 Visco Yatak Tek Kiflilik 90x200x7cm

Su bazl› poliüretan malzemeden 160 cm x 220 cm x 4 cm ölçü-
lerinde üretilmekte olup çift kiflilik yata¤›n üzerine serilerek kul-

lan›lmaktad›r.

P-21 Visco Yatak Çift Kiflilik 160x220x4cm
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GGeenneell YY››kkaammaa TTaalliimmaatt››::
K›l›flar 30 derecede (86 Fahrenheit) yumuflak bir de-
terjan kullan›larak y›kanabilir. Günefl ›fl›¤›ndan, rad-
yatör ›s›s›ndan, elektrikli ütü ve benzerlerinden kaç›-
n›n. Çamafl›r suyu ve kuru temizleme kullanmay›n.

P-22 Visco Oturma Yast›¤›

Visco’dan üretilen yast›k ortas› aç›k halka fleklindedir. Halkan›n iç ve d›fl uçlar›na
e¤im verilerek yere tam oturmas› sa¤lanm›flt›r. Lastikli,kolayl›kla ç›kar›l›p tak›labi-
len, y›kanabilen pamuklu k›l›fla üstü kaplanm›flt›r. Hemoroidde(basur),dekibitüs ya-
ralar›nda,kalça a¤r›lar›nda ve koksiks dejenerasyonlar›nda kullan›l›r.Uzun süreli otu-
rarak çal›flanlarda rahatl›k sa¤lar.

               


