
162

Her noktadan welcro yap›flabilen neoprenden üretildi¤inden genifl ayar imkân› bu-
lunmakta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Korsenin tüm kenarlar› k›v›rma
lastik ile kapat›lm›flt›r. Bele ve abdominal bölgeye destek olmaktad›r.
EEnnddiikkaassyyoonn:: Bel f›t›¤›, Siyatik, Lumbago ve
disk kaymalar›nda tedavi edici olarak, Sporcu-
larda, a¤›r ifllerde çal›flanlarda, fizik tedavi ve
ameliyat sonras›nda  koruyucu olarak kullan›-
l›r.

N-29S Abdominal Korse

Vücudun anatomik flekline uygun olarak kesilmifl her noktadan welcro yap›flabilen neop-
renden üretildi¤inden genifl ayar imkân› bulunmakta bu yüzden tek boy olarak üretilmek-
tedir. Korsenin tüm kenarlar› k›v›rma lastik ile kapat›lm›flt›r. S›rt k›sm›nda bulunan dört
cebe yerlefltirilen flexible balenler omurgaya destek sa¤lamaktad›r. Arkadan gelen kemer
takviyesiyle bele ekstra destek verilmektedir. 
EEnnddiikkaassyyoonn:: Bel f›t›¤›, Siyatik, Lumbago ve disk kaymalar›nda tedavi edici olarak, Sporcularda, a¤›r ifllerde çal›flanlarda ve fizik
tedavi sonras›nda koruyucu olarak kullan›l›r. Lumbar ve sacral vertebran›n stabilizesini sa¤lar.

N-30S Lumbosacral Korse

Her noktadan welcro yap›flabilen neoprenden üretildi¤inden genifl ayar imkân› bu-
lunmakta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Dizli¤in tüm kenarlar› k›v›rma
lastik ile kapat›lm›flt›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Diz travmalar›nda, Operasyon
sonras›nda ve spor aktivitelerinde kullan›l›r.

N-31S Neopren Dizlik

N-33S Dizlik Patella Destekli Welcrolu

Her noktadan welcro yap›flabilen neoprenden üretildi¤inden genifl ayar imkân› bulun-
makta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Dizli¤in tüm kenarlar› k›v›rma lastik
ile kapat›lm›flt›r. Patella çevresinde ekstra destek bulunmaktad›r.  
EEnnddiikkaassyyoonn:: Diz travmalar›nda, Operasyon sonras›nda, Patellan›n sabitlenmesinde ve Spor aktivitelerinde kullan›l›r. 
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Her noktadan welcro yap›flabilen neoprenden üretildi¤inden genifl ayar imkân› bu-
lunmakta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Dizli¤in tüm kenarlar› k›v›rma
lastik ile kapat›lm›flt›r. Patella çevresinde ekstra destek bulunmaktad›r. Lateral ve
medial ligamentlere destek sa¤lamak için diz-
li¤in sa¤ ve sol yanlar›nda dikilmifl ceplere iki-
fler adet yay balen tak›lm›flt›r. Yay balenler di-
zin destek ihtiyac›na göre ceplerde yer de¤iflti-
rebilecek flekilde seyyar yap›lm›flt›r. 

N-34S Flexible Balenli Dizlik

Her noktadan welcro yap›flabilen neoprenden üretildi¤inden genifl ayar imkân› bulun-
makta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Dizli¤in tüm kenarlar› k›v›rma lastik
ile kapat›lm›flt›r. Patella çevresinde ekstra destek bulunmaktad›r. Dizli¤in yanlar›na
cepler dikilmifl, cepler içerisine presle standart olarak bas›lm›fl metal mentefleler yer-
lefltirilmifltir.
EEnnddiikkaassyyoonn:: Medial ve lateral kollateral ligament instabilitesi ve zorlanmalar›nda, Diz travmalar›nda, Diz ekleminin tüm
enflamatuar olaylar›nda, Diz Osteoartritinde, Diz instabilitesinde (genu valgus ve varus deformitesinde), Artroskopi sonra-
s›nda kullan›l›r.

N-35S Mentefleli Dizlik

Her noktadan welcro yap›flabilen neoprenden üretildi¤inden genifl ayar imkân› bu-
lunmakta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Bald›rl›¤›n tüm kenarlar› k›v›rma
lastik ile kapat›lm›flt›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Üst bald›r zorlanmalar›nda, Basit
lif kopmalar›nda, uyluk kaslar›n›n spazm ve
güçsüzlü¤ünde, ameliyat sonras›nda, fizik te-
davide, spor aktivitelerinde kullan›l›r.

N-38S Üst Bald›rl›k

Her noktadan welcro yap›flabilen neoprenden üretildi¤inden genifl ayar imkân› bulun-
makta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Bald›rl›¤›n tüm kenarlar› k›v›rma las-
tik ile kapat›lm›flt›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Alt bald›r zorlanmalar›nda, Basit lif kopmalar›nda, kas ezilmelerinde, ameliyat sonras›nda, fizik tedavide, spor
aktivitelerinde kullan›l›r.

N-39S Alt Bald›rl›k
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Her noktadan welcro yap›flabilen neoprenden dikdörtgen fleklinde kesilen bilekli¤in
çevresi ince k›v›rma lastik ile kaplanm›flt›r, Welcro ile genifl bir ayar mekanizmas›
sa¤lanm›flt›r. 

EEnnddiikkaassyyoonn:: Bilek burkulmas›nda, travma
sonras› a¤r›larda, bile¤in gücünü artt›rmak
için, ameliyat sonras›nda ve spor aktivitele-
rinde kullan›l›r.

N-40S El Bilekli¤i

Her noktadan welcro yap›flabilen neoprenden baflparmak geçecek yeri kal›pla delin-
mifl olarak yap›lan bilekli¤in çevresi ince k›v›rma ile kaplanm›flt›r. Welcrolarla genifl
bir ayar mekanizmas› bulundu¤undan tek boy olarak üretilmifltir.
EEnnddiikkaassyyoonn:: Bilekte ve carpusta sabitlemeyi sa¤lar. Bilek ve carpustaki travma sonras›nda, a¤r›larda, ameliyat sonras›nda,
Carpal tünel sendromunda kullan›l›r.

N-41S Parmak Geçmeli El Bilekli¤i

Her noktadan welcro yap›flabilen neoprenden baflparma¤› kaplay›p bilekte birlefltiri-
lecek flekilde üretilen atelin baflparmak bölgesinde alüminyum balenin tak›ld›¤› cebi
vard›r. Di¤er parmaklar› etkilemeden baflparma¤› nötral istirahat pozisyonunda tuta-
rak immobilize eder. Welcrolarla genifl bir
ayar mekanizmas› bulundu¤undan tek boy ola-
rak üretilmifltir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Baflparmak kas ve ba¤ zorlanma-
lar›nda, operasyon sonras›nda kullan›l›r.

N-42S Baflparmak Tespitli El Bilekli¤i

Her noktadan welcro yap›flabilen neoprenden üretilen atelin bafl parmak k›sm› aç›k-
t›r.4 ayr› noktadan welcroyla birlefltirilen atelin kesiminde ve dikiminde bile¤in ana-
tomik flekli verilerek bile¤e tam oturmas› sa¤lanm›flt›r. Kal›plarla standart flekil veril-
mifl alüminyum destekler cep içerisine yerlefltirilmifltir. El bile¤ini nötral istirahat pozisyonunda tutarak immobilize eder.
Tek boy olarak üretilmifl olup 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.

N-43S El Bilek Ateli
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Her noktadan welcro yap›flabilen neoprenden hem el-bile¤i hem de baflparma¤› im-
mobilize edecek flekilde tasarlanm›flt›r. Baflparma¤› da kaplamaktad›r. El bile¤ini is-
tirahat pozisyonunda tutmak için alttan, parma¤› istirahat pozisyonunda tutmak için
yandan cepler içerisine alüminyum destekler
yerlefltirilmifltir. Tek boy üretilmifl olup sa¤ ve
sol modeli vard›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: El bile¤i ve baflparmak kas ve ba¤
zorlanmalar›nda, De Querven tendinitinde,
Carpal Tünel sendromunda, Operasyon sonra-
s›nda, kas zay›fl›¤› ve spastisite nedeniyle el
bile¤i ve bafl parmak kontraktürlerini önlemek
amac›yla kullan›l›r.

N-44S Baflparmak Tespitli El Bilek Ateli

Her noktadan welcro yap›flabilen neoprenden üretildi¤inden genifl ayar imkân› bulun-
makta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Bandaj›n tüm kenarlar› k›v›rma lastik
ile kapat›lm›flt›r. Epikondilit bölgesinde ped deste¤i bulunmaktad›r. 

EEnnddiikkaassyyoonn:: Epikondilit iltihaplanmas›nda, Tenisçi/Golfçu dirse¤inde ve spor aktivitelerinde kullan›l›r.

N-45S Epicodylit Bandaj›

Her noktadan welcro yap›flabilen neoprenden üretildi¤inden genifl ayar imkân› bu-
lunmakta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Dirsekli¤in tüm kenarlar› k›v›rma
lastik ile kapat›lm›flt›r. Dirse¤i saran bandaj ekstra destek sa¤lamaktad›r.

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

N-46S Neopren Dirseklik

Her noktadan welcro yap›flabilen neoprenden üretildi¤inden genifl ayar imkân› bulun-
makta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Bandaj›n tüm kenarlar› k›v›rma lastik
ile kapat›lm›flt›r. Lateral ve Medial Epikondilit bölgesinde seyyar ped deste¤i bulun-
maktad›r. Dirse¤i saran bandaj ekstra destek sa¤lamaktad›r.
EEnnddiikkaassyyoonn:: Dirsek travmalar›nda, Dirsek Lateral ve Medial Epikondilitinde, Bursitinde, dirsek Osteoartritinde ve Artritin-
de, ba¤ yaralanmalar›nda, operasyon sonras› iyileflme sürecinde ve Artroskopi sonras›nda kullan›l›r.

N-48S Epicondylit Destekli Dirseklik
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Her noktadan welcro yap›flabilen neoprenden üretildi¤inden genifl ayar imkân› bu-
lunmakta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Bilekli¤in tüm kenarlar› k›v›rma
lastik ile kapat›lm›flt›r. Bile¤i saran bandaj ekstra destek sa¤lamaktad›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Ayak bile¤i travmalar›nda bile¤i
desteklemek ve a¤r›y› hafifletmek için kullan›-
l›r. 

N-50S Ayak Bilekli¤i

Her noktadan welcro yap›flabilen neoprenden üretildi¤inden genifl ayar imkân› bulun-
makta bu yüzden tek boy olarak üretilmektedir. Omuzlu¤un tüm kenarlar› k›v›rma
lastik ile kapat›lm›flt›r. Sa¤ ve sol modeli vard›r.

N-54S Neopren Omuz Bandaj›

Her noktadan welcro yap›flabilen neoprenden patellay› alttan desteklemek amac›yla
üretilmifltir. Küçük bir bölgede kullan›ld›¤›ndan dizin hareketini k›s›tlamaz. Patella-
n›n alt›na gelen k›sm›na hilal fleklinde dikilen ekstra destek diz kapa¤› tendonunun
yükünü azalt›r. Tek boy olarak üretilmektedir. 

EEnnddiikkaassyyoonn:: Diz eklemi instabilitesinde, Patel-
lo-femoral a¤r›larda, Mb Schlatter ve Jumper's
knee'de kullan›l›r.

N-63S Patellar Tendon Band›

Her noktadan welcro yap›flabilen neoprenden patellay› alttan desteklemek amac›yla
üretilmifltir. Küçük bir bölgede kullan›ld›¤›ndan dizin hareketini k›s›tlamaz. Patella-
n›n alt›na gelen k›sm›na hilal fleklinde dikilen m›knat›slar diz kapa¤› tendonunun yükünü azalt›r. Tek boy olarak üretilmek-
tedir. 

N-63M Magnetik Patellar Tendon Band›
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