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NECK COLLARS / BOYUNLUKLAR



SL05DSoft Cervical Collar Sünger Boyunluk

Reinforced Cervical Collar

Nelson Collar Nelson Boyunluk

SL05
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PRODUCT DESCRIPTION
Anatomic cut of the soft sponge collar provides
superior comfort and support to the neck.
Secures sensory feedback to the patient to refrain
from excessive cervical activity and provides extra
warmth around the neck.
Relieves pain by limiting movement of the head
and neck.
Outer cover is removable as well as it is washable.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Anatomik boyun şekline göre tasarlanmış, üstün bir konfor
ve boyuna destek sağlayan yumuşak sünger boyunluktur.
Hastaya, aşırı boyun hareketlerinden kaçınmasını
hatırlatarak duyusal feedback sağlar ve boyun çevresini
sıcak tutar.
Baş ve boyunda hareketleri kısıtlayarak ağrıları rahatlatır.
Dış kılıfı çıkartılıp yıkanabilir.

PRODUCT DESCRIPTION
Anatomic cut of the soft sponge collar provides
superior comfort and support to the neck, with
integrated polyethylene reinforcement.
Relieves pain by limiting movement of the head
and neck.
Outer cover is removable as well as it is washable. 

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Anatomik boyun şekline göre tasarlanmış,
üstün bir konfor ve boyuna destek sağlayan özel
polietilenden sert desteği bulunan yumuşak sünger
boyunluktur.
Baş ve boyunda hareketleri kısıtlayarak ağrıları rahatlatır.
Dış kılıfı çıkartılıp yıkanabilir.

PRODUCT DESCRIPTION
Anatomically designed collar, manufactured from
12 mm top quality perforated plastazote foam
material.
Perforated structure allows the neck breathing.
Latex-free, non-toxic and hypoallergenic plastizode
foam material will not cause skin irritation.
Plastizode foam material also is radiolucent which
allows X-ray, it possible to use CT, MRI.
Relieves pain by limiting movement of the head and
neck.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Anatomik boyun şekline göre tasarlanmış,
üstün bir konfor ve boyuna destek sağlayan özel
polietilenden sert desteği bulunan yumuşak sünger
boyunluktur.
Baş ve boyunda hareketleri kısıtlayarak ağrıları rahatlatır.
Dış kılıfı çıkartılıp yıkanabilir.

28-33 cm
34-39 cm
40-45 cm

S
M
L

Size / Ölçü

28-33 cm
34-39 cm
40-45 cm

S
M
L

Size / Ölçü

32-35 cm
36-39 cm
40-43 cm
43-46 cm

S
M
L

XL

Size / Ölçü

NECK COLLARS
BOYUNLUKLAR

Destekli Sünger Boyunluk
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Philadelphia Tracheostomy Collar
Trakeostomili Philedelphia Boyunluk

Philedelphia Collar Philedelphia Boyunluk

www.orthopoint.com

32-35 cm
36-39 cm
40-43 cm
43-46 cm

S
M
L

XL

Size / Ölçü

33-37 cm
38-42 cm
42-46 cm

S
M
L

Size / Ölçü

33-37 cm
38-42 cm
42-46 cm

S
M
L

Size / Ölçü

Soft Cervical Collar Sünger Boyunluk

PRODUCT DESCRIPTION
Anatomic cut of the soft sponge collar provides
superior comfort and support to the neck.
Secures sensory feedback to the patient to refrain
from excessive cervical activity and provides extra
warmth around the neck.
Relieves pain by limiting movement of the head
and neck.
Outer cover is removable as well as it is washable.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Anatomik boyun şekline göre tasarlanmış, üstün bir konfor
ve boyuna destek sağlayan yumuşak sünger boyunluktur.
Hastaya, aşırı boyun hareketlerinden kaçınmasını
hatırlatarak duyusal feedback sağlar ve boyun çevresini
sıcak tutar.
Baş ve boyunda hareketleri kısıtlayarak ağrıları rahatlatır.
Dış kılıfı çıkartılıp yıkanabilir.

PRODUCT DESCRIPTION
Anatomically designed semi-rigid collar with rear and
front support, manufactured from 12 mm plastizode
material. Restricts cervical spine flexion, lateral flexion
and extension as well as rotation. Latex-free, non-toxic
and hypoallergenic plastizode foam material will not
cause skin irritation. Plastizode foam material also is
radiolucent which allows X-ray, it possible to use
CT, MRI.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Önde ve arkada iki rijit plastik destek ile güçlendirilmiş
ve 12 mm plastozot köpük malzemeden üretilmiştir.
Boynun fleksiyon, ekstansiyon, lateral fleksiyon ve
rotasyon hareketlerini kısmen sınırlar.
Lateks içermeyen, toksik olmayan ve hipoalerjenik
plastozot köpük malzeme cilt tahrişine sebep olmaz,
ek olarak X-ışını, BT, MRG kullanımını mümkün kılar.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured from 12 mm plastizode material.
Restricts cervical spine flexion, lateral flexion and
extension as well as rotation.
Latex-free, non-toxic and hypoallergenic plastizode
foam material will not cause skin irritation.
Plastizode foam material also is radiolucent which
allows X-ray, it possible to use CT, MRI.
Trachea opening enables healthcare professionals to
quickly perform carotid pulse monitoring and
emergency tracheotomies.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
12 mm plastozot köpük malzemeden üretilmiştir.
Önde ve arkada iki rijit plastik destek ile güçlendirilmiştir.
Boynun fleksiyon, ekstansiyon, lateral fleksiyon ve rotasyon
hareketlerini kısmen sınırlar.
Lateks içermeyen, toksik olmayan ve hipoalerjenik plastozot
köpük malzeme cilt tahrişine sebep olmaz, ek olarak X-ışını,
BT, MRG kullanımını mümkün kılar.
Nabız izleme ve acil trakeostomi
için trakeası açık tutulmuştur.

NECK COLLARS
BOYUNLUKLAR
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ERS 108Cervical Collar Without Chin Support

Cervical Collar With Chin Support
Çenelikli Boyunluk

ERS 109

32-35 cm
36-39 cm
40-43 cm
43-46 cm
46-50 cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

32-35 cm
36-39 cm
40-43 cm
43-46 cm
46-50 cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü 

PRODUCT DESCRIPTION
Anatomic cut of the plastic collar for maximum
support to the neck; without the plastic chin support.
Both dual height and circumference sizing to ensure
neutral alignment possible with velcro fasteners.
The collar stabilizes  the neck area  and relieves the
pressure on neck muscles.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Anatomik boyun şekline göre tasarlanmış, plastik malzemeden
üretilen çene desteği olmayan boyunluktur.
Boyuna doğal bir duruş açısı kazandırmak amacı ile
cırt bantlarla istenilen yükseklik ve boyun çevresi ayarı
yapılabilmektedir.
Boyun bölgesini sabitleyerek
boyun kaslarındaki baskıyı
azaltır. 

PRODUCT DESCRIPTION
Anatomic cut of the plastic collar for maximum
support to the neck; with a chin support.
Comparing to the other collars is more inhibitive by
limiting the neck movement.
Both dual height and circumference sizing to ensure
neutral alignment possible with velcro fasteners.
The collar stabilizes the neck area and relieves the
pressure on the neck muscles.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Anatomik boyun şekline göre tasarlanmış, plastik malzemeden
üretilmiştir. Çene desteği ile boyun hareketlerinde daha sınırlayıcı
bir boyunluktur. Boyuna doğal bir duruş açısı kazandırmak amacı ile
cırt bantlarla istenilen yükseklik ve boyun çevresi ayarı
yapılabilmektedir.
Boyun bölgesini sabitleyerek
boyun kaslarındaki baskıyı azaltır. 

Çeneliksiz Boyunluk

NECK COLLARS
BOYUNLUKLAR
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Wire-frame Collar Wire-frame Boyunluk

Minerva Orthosis Minerva Ortezi
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33-39 cm
40-46 cm

M
L

Size / Ölçü

26-28 cm
37-46 cm

M
L

Size / Ölçü

33-37 cm
38-42 cm
42-46 cm

S
M
L

70-90 cm
90-110 cm
110-130 cm

S
M
L

Omuz Ölçüsü Boyun Ölçüsü
Body RoundShoulder Round

PRODUCT DESCRIPTION
Anatomically designed semi-rigid collar provides excellent
immobilization and comfort maximum support to the neck.
Manufactured of molded polyethylene occipital component
with adjustable aluminum stay to provide the capability of
flexion and extension adjustment. A well-tolerated,
lightweight and comfortable and easily adjustable.
Both height and circumferential contour are easily
adjustable by merely bending by hand.
Open design for maximum breathability.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Boyuna maksimum destek sağlayan, anatomik boyun şekline
gore tasarlanmış semi-rigid boyunluk.  Ön parça boyunun fleksiyon
ve ekstansiyonunun ayarlanmasına olanak sağlayan alüminyum
çerçeveden, arka occipital parça ise polietilen malzemeden üretilmiştir. 
Kullanımı kolay, hafif ve rahattır. Hem yükseklik hem de çevresel kontür
elle bükülerek kişiye gore ayarlanabilir. Tasarımı ile cildin maksimum
hava almasını sağlanır. 

PRODUCT DESCRIPTION
Plastic inner side  is coated by soft foam material.
3 levels of height adjustment possible with security lock
system. Trachea opening enables carotid pulse monitoring
and emergency tracheotomies. The hole at the back side of
the collar allows palpation of the rear cervical area.
Plastizode foam material also is radiolucent which allows
X-ray, it possible to use CT, MRI.
Collar is one piece and it is easy to use.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Plastik malzemeden üretilmiş iç yüzeyi yumuşak köpük malzeme
kaplıdır. Emniyet kilit sistemi ile güvenli bir şekilde 3 kademeli
yükseklik ayarı yapılabilir.
Nabız izleme, ve acil trakeostomi gibi işlemler için trakeası
açık tutulmuştur. Arka bölgedeki açıklık arka servikal bölgenin
palpasyonuna olanak sağlar. X-ışını, BT, MRG ‘a uyumludur.
Tek parça olup uygulaması kolaydır.

PRODUCT DESCRIPTION
It is a rigid orthosis used for stabilization of cervical and
upper thoracal area made of polyethylene material at
outer side and terry cloth at inner side providing
maximum comfort.
It limits flexion , extension , lateral flexion and rotation
movements of cervical area relatively .

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Dış yüzeyi polietilen malzeme, iç yüzeyi ise maksimum konfor
için havlu kumaştan üretilmiş servikal  ve üst torakal bölge
stabilizasyonunda kullanılan rijit bir ortezdir.
Servikal bölgenin fleksiyon, ekstansiyon, lateral fleksiyon ve
rotasyon hareketlerini  kısmen sınırlar.

Emergency Neck Collar Acil Yardim Boyunluğu

NECK COLLARS
BOYUNLUKLAR



UPPER EXTREMITY / ÜST EKSTREMİTE



ARM SUPPORTS
KOL DESTEKLEYİCİLERİ

SL 01 Arm Sling Kol Askısı

Arm Sling (Perforated) Kol Askısı (Delikli Kumaş)

Arm Sling (Simple) Kol Askısı (Basit)

SL 01F

SL 01B
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30-33cm
33-36cm
36-39cm
39-42cm
42-45cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

30-33cm
33-36cm
36-39cm
39-42cm
42-45cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

22-24cm
24-27cm
27-30cm
30-34cm
34-38cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured from sponge laminated with a terry cloth
inner coating.
It can be worn on both sides, it is light and comfortable.
Helps to relief the shoulder joint, humerus and elbow.
Fixes arm to the torso and secures immobilization.
Skin friendly material allows prevents patient discomfort
during treatment duration.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
İç yüzeyi havlu olan süngerli kumaştan üretilmiştir.
Sağ ve sol tarafta kullanılabilir, haffttir ve kullanımı raharr.
Omuz eklemi, humerus ve dirseği rahatlatır. Kolu gövdeye fikse
ederek omuzun immobilizasyonunu sağlar. Cilt dostu malzemesi ile
kullanım sürecinde hastanın
rahatsızlık duymasını önler.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of sweat-preventing and perforated fabric.
Helps to relief the shoulder joint, humerus and elbow.
Fixes arm to the torso and secures immobilization.
Skin friendly material allows prevents patient discomfort
during treatment duration.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Hava alabilen terletmeyen delikli kumaştan üretilmiştir.
Omuz eklemi, humerus ve dirseği rahatlatır.
Kolu gövdeye fikse ederek omuzun immobilizasyonunu
sağlar. Cilt dostu malzemesi ile kullanım sürecinde hastanın
rahatsızlık duymasını önler.

PRODUCT DESCRIPTION
The inner surface of the towel, that is expected
to the outer surface sponge made of fabric.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
havlu iç yüzeyi, beklenmektedir
kumaştan yapılmış dış yüzey sünger.



SL 02

SL 03

SL 03D
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Velpau Bandage Velpo Bandajı

Arm Sling (30 Degrees) Kol Askısı (30 Derece )

www.orthopoint.com

22-24cm
24-27cm
27-30cm
30-34cm
34-38cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

Universal Size
Standart Bedendir

Universal Size
Standart Bedendir

ARM SUPPORTS
KOL DESTEKLEYİCİLERİ

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of sponge laminated with fabric, provides
immobilization on shoulder and upper arm adduction.
The bandage promotes stabilization by encircling around
the chest.
With its functional design when treatment is necessary,
frontal velcros provides easy donning and doffing.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Süngerli kumaştan üretilmiştir.
Omuzun ve üst kolun addüksiyonda immobilizasyonunu
sağlar. Göğüs çevresinden dolanan bandaj, stabiliteyi
arttırmaktadır.
Fonksiyonel dizaynı sayesinde
tedavi gerektiğinde önde
bulunan cırt açılarak kolayca
hastanın kontrol edilmesine
olanak sağlar.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured from sponge laminated with a terry cloth
inner coating.
Provides immobilization at 30-degrees at the abduction.
Prevents post- op the formation of adhesions, relieves
subacromial pressure and helps the user in mobilization
and rehabilitation.
Hand exercise ball aparatus is effective in exercising the
forearm muscles and increasing the boold circulation.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
İç yüzeyi havlu olan süngerli kumaştan üretilmiştir.
Omuzun 30 derece abdüksiyonda immobilizasyonunu sağlar.
Ameliyat sonrası dokulardaki yapışıklığı önler.
Mobilizasyona ve rehabilitasyona yardımcı olur.
Subakromial basıncı rahatlatır.
El egzersiz topu aparatı ön kol kas gruplarının çalıştırılması ve
dolaşımın artmasında etkilidir.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured from sponge laminated with a terry cloth
inner coating. Provides immobilization at optional 45 or 60
degrees at the abduction following surgical or non-surgical
treatment of the arm, hand or shoulder.
Prevents post- op the formation of adhesions.
Relieves subacromial pressure and helps with mobilization
as well as rehabilitation.
Hand exercise ball aparatus  is effective in exercising the
forearm muscles and increasing the boold circulation.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
İç yüzeyi havlu olan süngerli kumaştan üretilmiştir.
Omuz, kol ve elin cerrahi veya konservatif tedavilerinde
tercihe göre 45 ve 60 derece abdüksiyonda
immobilizasyonunu sağlar.
Ameliyat sonrası dokulardaki yapışıklığı önler.
Mobilizasyona ve rehabilitasyona yardımcı olur.
Subakromial basıncı rahatlatır. El egzersiz topu aparatı ön
kol kas gruplarının çalıştırılması ve dolaşımın artmasında
etkilidir. Yandaki cırt sistemi ile kişiye göre ayarlanabilir.

Arm Sling (45-60 Degrees) Kol Askısı (45-60 Derece )
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SL 04 Clavicle Bandage Klavıkula Bandajı

Shoulder Support Omuz Destekleyicisi REF 620

26-31cm
32-37cm
38-44cm
45-51cm
52-58cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

S
M
L

Size / Ölçü
22-24cm
24-27cm
27-30cm

XL
XXL

30-34cm
34-38cm

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured from sponge laminated with a terry cloth
inner coating. Non gradual velcro adjustment enabling the
shoulders to be pulled back as desired for a proper posture.
Easy to use with the soft and sweat-preventing material.
Clavicle bandage gives accurate immobilization and
prevents dislocation by its construction.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
İç yüzeyi havlu olan süngerli kumaştan üretilmiştir.
Kademesiz cırt ayarı ile, omuzların istenilen gerginlikle geriye
çekilmesini ve düzgün duruşu sağlar.
Yumuşak ve terletmeyen malzemesi ile kullanımda rahatlık
sağlamaktadır. 
Klavikula bandajı tasarımı sayesinde
gerekli immobilizasyonu sağlar ve
dislokasyonu önler.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured from sponge laminated with a terry cloth
inner coating. Non gradual velcro adjustment enabling the
shoulders to be pulled back as desired for a proper posture.
Easy to use with the soft and sweat-preventing material.
Clavicle bandage gives accurate immobilization and
prevents dislocation by its construction.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
İç yüzeyi havlu olan süngerli kumaştan üretilmiştir.
Kademesiz cırt ayarı ile, omuzların istenilen gerginlikle geriye
çekilmesini ve düzgün duruşu sağlar.
Yumuşak ve terletmeyen malzemesi ile kullanımda rahatlık
sağlamaktadır. Klavikula bandajı tasarımı sayesinde
gerekli immobilizasyonu sağlar ve dislokasyonu önler.

ARM SUPPORTS
KOL DESTEKLEYİCİLERİ



12

ARM SUPPORTS
KOL DESTEKLEYİCİLERİ
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REF 301

REF 302

Tennis Elbow Support Tenisçi Dirsekliği

Elbow Support With Pad Destekli Sporcu Dirsekliği

XS
S
M

Size / Ölçü
20-22cm
22-24cm
24-26cm

L
XL

XXL

26-28cm
28-30cm
30-32cm

XS
S
M

Size / Ölçü
20-22cm
22-24cm
24-26cm

L
XL

XXL

26-28cm
28-30cm
30-32cm

Elastic Elbow Support Elastik  Dirseklik REF 300
PRODUCT DESCRIPTION
Anatomically designed and manufactured of neoprene
material. Velcro fastener on the upper arm provides
ease of use. Elbow support combines warmth,
compression, and reinforcement to help reduce pain
and discomfort and promote healing.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiş olup anatomik olarak
tasarlanmıştır. Üst koldaki velkro bantı kullanımda kolaylık sağlar.
Dirseklik, bacınç ve ısıyı birleştirerek, ağrı hissinin
geçmesine yardımcı olurken, iyileşme sürecini de hızlandırır.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of neoprene material.
The inner micro massaging pad has a droplet feature
which is anatomically designed for compressing the
muscle groups adherent to the lateral epicondylitis.
Local compression reduces tendon tension hence
the pain.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiştir. Lateral epikondile yapışan kas
grupları üzerinde kompresyon sağlayan anatomik olarak tasarlanmış
damlacık özellikli ve mikro masaj etkili silikon pedi mevcuttur.
Lokal kompresyon tendon gerilimini ve dolayısıyla ağrıyı azaltır.

PRODUCT DESCRIPTION
Anatomically designed and manufactured of neoprene
material, the elbow support provides a better
protection to the elbow perimeter due to the inner
laminated pad.
The specially designed pad protects your elbow from
shocks and bumps while providing constant
compression and soothing warmth.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiş olup anatomik olarak tasarlanmıştır.
Dirsek çevresi özel olarak tasarlanmış eva malzemeden pedle
desteklenerek daha iyi bir koruma sağlanmaktadır.
Özel olarak tasarlanmış ped dirseği ani darbe ve şoklara karşı
korurken sürekli bir kompresyon ve sıcaklık sağlar.

XS
S
M

Size / Ölçü
20-22cm
22-24cm
24-26cm

L
XL

XXL

26-28cm
28-30cm
30-32cm



ARM SUPPORTS
KOL DESTEKLEYİCİLERİ
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REF 304Epicondylitis Bandage

Elbow R.O.M. Orthosis Dirsek R.O.M. OrteziSL 906

Universal Size
Standart Bedendir

30-36cm          37-40cmS MSize / Ölçü

REF 303 Epicondylitis Bandage (Neoprene)

Universal Size
Standart Bedendir

PRODUCT DESCRIPTION
Anatomically designed bandage manufactured of
neoprene material. The point pad provides local
compression and reduces tension on the tendon
with special 3-point pad. The pad can be switched
between right and left elbows. Provides perfect fit
and continuous support, no interference while
sporting.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiş olup, anatomik olarak tasarlanmıştır.
Lokal kompresyon sağlayan özel olarak tasarlanmış üç noktalı pedi
tendondaki gerilimin azalmasını sağlar.
Ped sağ ve sol dirsek kullanımı için değiştirilebilir niteliktedir.
Kayma ya da dönme yapmaz.
Bandaj maksimum uyum, rahatlık ve etkin kullanıma için tasarlanmış olup,
vücut ısısını korur, kan dolaşımını hızlandırır.
Spor aktiviteleri sırasında kullanıma uygun olup, herhangi bir rahatsızlık
vermez.

PRODUCT DESCRIPTION
Epicondylitis band provides local compression.
The elastic band enables dynamic compression.
The pad can be switched between right and left
elbows.
Provides perfect fit and continuous support, no
interference while sporting.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Lokal kompresyon sağlayan pedli epikondilit bandıdır.
Elastik bant dinamik kompresyona olanak sağlar.
Ped sağ ve sol dirsek kullanımı için değiştirilebilir
niteliktedir.
Spor aktiviteleri sırasında kullanıma uygun olup,
herhangi bir rahatsızlık vermez.

PRODUCT DESCRIPTION
Orthosis anatomically designed to fit shape of
the elbow. Manufactured from sponge laminated
with a terry cloth inner coating where touches the
skin. Angle adjustment can be done easily by
pressing a button. The orthosis actualizes controlled
elbow flexion and extension. Flexion adjustment
possible at (0-15-30-45-60-75-90-105) degrees.
extension adjustment possible at (-15-0-15-30-45-
60-75-90) degrees. Aluminium support allows
adjustment to the length, as well as preventing the
wrist from falling. Shoulder strap provides comfort
in use.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Anatomik dirsek şekline uygun olarak tasarlanmış
derece ayarlı dirsek ortezidir. Cilde temas eden iç yüzeyi havlu
olan süngerli kumaştan üretilmiştir. Derece ayarının yapıldığı
mekanizma kolay ayarlanabilen sistemde üretilmiştir.
Ortez, kontrollü dirsek fleksiyon ve ekstansiyonuna olanak sağlar.
Fleksiyon(0-15-30-45-60-75-90-105) ve ekstansiyon (-15-0-15-30
-45-60-75-90) derece ayarı yapılabilir. Bileğin düşmesini önleyen,
alüminyum desteği ile kol uzunluğuna göre ortez üzerinde uzunluk
ayarı yapılabilir. Omuz kayışı kullanımda rahatlık sağlar.

Epikondilit Bandi (Neopren)

Epikondilit Bandı
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SL 19

REF 19

SL 15

14-16cm
16-18cm
18-20cm
20-22cm

S
M
L

XL

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of respirable cotton fabric.
Skin friendly material allows prevents patient
discomfort during treatment duration.
Adjustable inclination with aluminum support which
is anatomically formed to restrict the thumb motion.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Hava alabilen pamuklu kumaştan üretilmiştir.
Cilt dostu malzemesi ile kullanım sürecinde
hastanın rahatsızlık duymasını önler.
Baş parmak hareketlerini kısıtlayan,
eğimi ayarlanabilen alüminyum desteği vardır.

De Quervain Splint De Quervain Ateli

14-16cm
16-18cm
18-20cm
20-22cm
22-24cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of respirable cotton fabric, anatomically
designed and shaped aluminium support immobilizes
the wrist at its neutral position. Skin friendly material
allows prevents patient discomfort during treatment
duration. The fingers are mobile from MCP joint on.
The bandage provides extra stabilization around the
wrist and around the wrist secures a better stabilization.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Hava alabilen pamuklu kumaştan üretilmiştir. Cilt dostu malzemesi ile
kullanım sürecinde hastanın rahatsızlık duymasını önler. Bileğin nötral
pozisyonda immobilizasyonunu sağlayan anatomik olarak şekillendirilmiş
alüminyum desteği vardır. Parmaklar MCP eklemden itibaren serbesttir.
Bilek çevresinde  stabilizasyon sağlayan bandajı vardır.

El Bilek AteliWrist Splint

14-16cm
16-18cm
18-20cm
20-22cm
22-24cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of respirable cotton fabric,
anatomically designed and shaped aluminium
support immobilizes the wrist at its neutral position.
Skin friendly material allows prevents patient
discomfort during treatment duration.
The fingers are mobile from MCP joint on.
The bandage provides extra stabilization
around the wrist and around the wrist secures a
better stabilization.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Hava alabilen pamuklu kumaştan üretilmiştir.
Cilt dostu malzemesi ile kullanım sürecinde hastanın
rahatsızlık duymasını önler. Bileğin nötral pozisyonda
immobilizasyonunu sağlayan anatomik olarak
şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır. Parmaklar MCP
eklemden itibaren serbesttir.
Bilek çevresinde 
stabilizasyon sağlayan bandajı vardır.

El Bilek AteliWrist Splint
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REF 601Neoprene De Quervain Splint
Neopren De Quervain Ateli

14-16cm
16-18cm
18-20cm
20-22cm
22-24cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

REF 602

Taille

14-16cm
16-18cm
18-20cm
20-22cm
22-24cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

SL 21

14-16cm
16-18cm
18-20cm
20-22cm
22-24cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of respirable perforated fabric,
anatomically designed  and shaped aluminium
support immobilizes the wrist and the thumb
at their neutral position. Skin friendly material
allows prevents patient discomfort during
treatment duration.
A bandage around the wrist secures a better
stabilization.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Hava alabilen, pamuklu kumaştan üretilmiştir.
Cilt dostu malzemesi ile kullanım sürecinde hastanın rahatsızlık duymasını
önler. El bileğinin ve baş parmağın nötral pozisyonda immobilizasyonunu
sağlayan anatomik olarak şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır.
Bilek çevresinde stabilizasyonu arttıran bandajı mevcuttur.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of neoprene material which provides
excellent fit to the hand and thumb.
With adjustable aluminum inclination, the splint
restricts thumb motion. Velcro straps are for
comfortable compression. The soft neoprene blend
retains body heat to improve circulation and
promote healing.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
El ve başparmağa kusursuz bir uyum sağlayan neopren malzemeden
üretilmiştir. Baş parmak hareketlerini kısıtlayan eğimi ayarlanabilen
alüminyum desteği vardır. Cırt bantlar rahat bir basınç sağlar.
Neopren malzeme vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını
dolayısıyla da iyileşme sürecini
hızlandırır.

PRODUCT DESCRIPTION
Wrist splint manufactured of neoprene material,
anatomically designed and shaped aluminium
support immobilizes the wrist at its neutral position.
The bandage provides extra stabilization around the
wrist. The soft neoprene blend retains body heat to
improve circulation and promote healing.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiş el bilek atelidir.
Bileğin nötral pozisyonda immobilizasyonunu sağlayan anatomik olarak
şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır. Bilek çevresinde stabilizasyonu
arttıran bandajı mevcuttur. Neopren malzeme vücut ısısını koruyarak kan
dolaşımını dolayısıyla da
iyileşme sürecini hızlandırır.

Wrist Splint With Thumb Support
Baş Parmak Destekli El Bilek Ateli

Neopren El Bilek Ateli
Neoprene Wrist Splint
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REF 604Neopren Baş Parmak Destekli El Bilek Ateli
Neoprene Wrist Splint With Thumb Support

14-16cm
16-18cm
18-20cm
20-22cm
22-24cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

REF 603

14-17cm
18-21cm
22-25cm

S
M
L

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Wrist splint manufactured of neoprene material,
anatomically designed and shaped aluminium
support immobilizes the wrist and the thumb at
their neutral position. The bandage provides extra
stabilization around the wrist. The soft neoprene
blend retains body heat to improve circulation
and promote healing.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiştir.
Bileğin ve baş parmağın nötral pozisyonda immobilizasyonunu
sağlayan anatomik olarak şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır.
Bilek çevresinde stabilizasyonu arttıran bandajı mevcuttur.
Neopren malzeme vücut ısısını
koruyarak kan dolaşımını
dolayısıyla da iyileşme sürecini
hızlandırır.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of respirable perforated fabric.
Aluminum support is anatomically formed to fit
the volar side of the wrist.
The bandage provides stabilization for the lace
system around the wrist.  Easy to use and apply.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Hava alabilen delikli kumaştan üretilmiştir.
El bileği volar yüzde, anatomik olarak şekillendirilmiş alüminyum
desteği vardır. Bilek çevresinde bağcıklı sistemde stabilizasyonu
sağlayan bandajı mevcuttur. Kullanımı ve uygulaması kolaydır.

Bağcikli El Bilek AteliLace Up Wrist Splint

WRIST SPLINTS
EL BİLEK ATELLERİ
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SL 901

SL 902

14-18cm
18-22cm

M
L

Size / Ölçü

14-18cm
18-22cm

M
L

Size / Ölçü

SL 904

Taille
14-18cm
18-22cm

M
L

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of thermoplastic material
with an inner terry cloth coating.
Allows passive flexion and active extensions.
In flexor tendon injuries provides early
controlled motion after tendon repair and
prevents the formation of adhesions.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Termoplastik malzemeden üretilmiş, iç yüzeyi havlu kumaş kaplıdır.
Pasif fleksiyon ve aktif ekstansiyona olanak sağlar.
Fleksör tendon yaralanmalarında tendon onarımı sonrası erken
kontrollü harekete olanak sağlar ve adezyonların oluşumunu önler.

PRODUCT DESCRIPTION
Wrist orthosis manufactured of thermoplastic
material with an inner terry cloth coating.
Provides immobilization of the wrist in neutral
position. Fingers are mobile from MCP joint on.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Termoplastik malzemeden üretilmiş, iç yüzeyi havlu kumaş kaplı
bilek ortezidir. El bileğinin nötral pozisyonunu sağlar.
Parmaklar MCP eklemden itibaren serbesttir.

PRODUCT DESCRIPTION
Hand and wrist orthosis manufactured of
thermoplastic material with an inner terry
cloth coating.
Keeps the fingers and the wrist in
passive extension.
Active finger flexion is allowed.
In extensor tendon injuries provides early
controlled motion after tendon repair and
prevents the formation of adhesions.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Termoplastik malzemeden üretilmiş, iç yüzeyi havlu kumaş
kaplı el ve bilek ortezidir.
Bilek ve parmakları pasif olarak ekstansiyonda tutar.
Aktif parmak fleksiyonuna olanak sağlar.
Ekstansör tendon yaralanmalarında tendon onarımı sonrası
erken kontrollü harekete olanak sağlar ve adezyonların oluşumunu önler.

Termoplastik Kleinert Ateli
Thermoplastic Kleinert Hand-finger Splint

Termoplastik El Bilek Ateli
Thermoplastic Wrist Immobilization Splint

Termoplastik Dinamik Atel
Thermoplastic Dynamic Hand-finger Splint

WRIST ORTHOSIS
EL BİLEK ORTEZLERİ
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SL 905

Taille
14-18cm
18-22cm

M
L

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Hand and wrist orthosis manufactured of
thermoplastic material with an inner plastizode
coating.
Due to the grooved finger design and materials
resistance to tension, splint generally used for
hand spasticity.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Termoplastik malzemeden üretilmiş, iç yüzeyi plastozot kaplı el ve
bilek ortezidir.
Oluklu parmak tasarımı ve gerilime dirençli olması nedeniyle özellikle
eldeki spastisite durumlarında  kullanılmaktadır.

Termoplastik Anti Spastisite  Ateli
Thermoplastic Anti-spasticity Hand Splint
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SL 601

SL 602

SL 603

Taille

6-6.5cm
6.5-7cm
7-8cm

4-4.5cm
4.5-5cm
5-5.5cm
5.5-6cm

4
5
6

Size / Ölçü
0
1
2
3

4.5-5cm
5-6cm
6-7cm

S
M
L

Size / Ölçü

4.5-5cm
5-6cm
6-7cm

S
M
L

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of special aluminum with inner
plastizode coating.
Provides finger immobilization in extension.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Özel alüminyumdan, iç yüzeyi plastozot kaplı parmak splintleridir.
Parmağın ekstansiyonda immobilizasyonunu sağlar.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of special aluminum with inner
plastizode coating.
Provides finger immobilization in extension.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Özel alüminyumdan, iç yüzeyi plastozot kaplı parmak splintleridir.
Parmağın ekstansiyonda immobilizasyonunu sağlar.

PRODUCT DESCRIPTION
Finger splint manufactured of special plastic
material, keeping the DIP joint in extension.
The fingers are mobile from PIP joint on.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Özel plastik malzemeden üretilmiş, DİP eklemi ekstansiyonda tutan
parmak ortezidir. Parmak PİP eklemden itibaren serbesttir.

Mallet Finger AteliMallet Finger Splint

Frog Splint Kurbağa Ateli

Baseball Splint Beyzbol Ateli

FINGER SPLINTS
PARMAK ATELLERİ
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SL 604

SL 606

SL 600

4.5-5cm
5-6cm
6-7cm

S
M
L

Size / Ölçü

4.5-5cm
5-6cm
6-7cm

S
M
L

Size / Ölçü

Universal Size
Standart Bedendir

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of special aluminum with inner
plastizode coating. Provides finger
immobilization in extension.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Özel alüminyumdan, iç yüzeyi plastozot kaplı parmak splintleridir.
Parmağın ekstansiyonda immobilizasyonunu sağlar.

PRODUCT DESCRIPTION
Finger splint manufactured of special plastic
material, keeping the finger in extension
according to the 3 point principle.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Termoplastik malzemeden üretilen 3 nokta prensibine göre parmağı
ekstansiyonda tutan parmak ortezidir.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of special aluminum with inner
plastizode coating. Provides finger immobilization
in extension.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Özel alüminyumdan, iç yüzeyi plastozot kaplı parmak splintleridir.
Parmağın ekstansiyonda immobilizasyonunu sağlar.

Finger Stabilizer Splint Stabilizasyon Ateli

Butonier Finger Splint Butonier Splinti

Straight Finger Splint Düz Ateli

FINGER SPLINTS
PARMAK ATELLERİ
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SL 320K
Lumbosacral Corset (32 Cm) With Strap
Lumbosakral Korse (32 Cm) Kemerli

SL 260K

SL 270

www.orthopoint.com22

Taille

75-85cm
85-95cm
95-105cm
105-115cm
115-125cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

75-85cm
85-95cm
95-105cm
105-115cm
115-125cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

75-85cm
85-95cm
95-105cm
105-115cm
115-125cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of flexible, respirable and sweat
preventing cotton fabric. 32 cm long corset with
steel and flexible underwire. Consists 4 plastic
inner under wires, (2 at front, 2 at back side) and
another detachable 2 steel under wires at the back
by both sides of the spine. Transcurrent straps
provide additional stabilisation to the lombar area.
Relieves the pressure off the discs with the aid of
transverse straps, implements perception of
comfort and assurance to the patient.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Hava alabilen ve terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiştir.
Yüksekliği 32 cm olup, bel ve alt sırt bölgesine kadar destekler.
Önde ve arkada ikişer adet plastik baleni ve arkada omurganın iki
yanında takılıp çıkarılabilir 2 adet çelik baleni vardır.
Çapraz bantlı kemeri lomber
bölgede ekstra stabilizasyon
sağlar. Bu sayede diskler üzerine
binen yükü hafifleterek ağrıyı
azaltır, hastaya güven ve rahatlık
hissi verir.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of flexible, respirable and sweat
preventing cotton fabric. 26 cm long corset.
Consists 4 plastic inner under wires, (2 at front,
2 at back side) and another detachable 2 steel
under wires at the back by both sides of the
spine. Transcurrent straps provide additional
stabilisation to the lombar area. Relieves the
pressure off the discs with the aid of transverse
straps, implements perception of comfort and
assurance to the patient.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Esnek, hava alabilen, terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiştir.
Yüksekliği 26 cm dir. Önde ve arkada ikişer adet plastik baleni ve
arkada omurganın iki yanında takılıp çıkarılabilir 2 adet çelik baleni
vardır. Çapraz bantlı kemeri lomber bölgede ekstra stabilizasyon
sağlar. Bu sayede diskler üzerine
binen yükü hafifleterek ağrıyı
azaltır, hastaya güven ve rahatlık
hissi verir.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of flexible, respirable and sweat
preventing cotton fabric. Back height is 26cm.
Consists of 2 plastic inner under wires at front,
and another 4 steel inner under wires at the
back by two sides of the spine. Transverse belt
on top of the under wires secures a better
support for lomber lordosis. Offers the advantage
of an inner surface soft terry cloth pad.
Due to the support provided to the lumbar region,
corset relieves the pain on the muscles,
implements perception of comfort and assurance.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Esnek, hava alabilen, terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiştir.
Yüksekliği 26 cm dir. Önde iki adet plastik baleni, arkada omurganın
iki yanında 4 adet çelik baleni vardır. Çelik balenlerin üzerindeki
çapraz kemer, bel lordozunun daha iyi desteklenmesi sağlar.
İç yüzeyde yumuşak süngerli havlu
kumaştan üretilmiş pedi vardır.
Lomber bölgeye uyguladığı destek
ile kaslardaki gerginliği azaltarak
ağrıyı azaltır, güven ve rahatlık hissi
verir.

Lumbostad Corset (26 Cm) With Strap
Lumbostad Korse (26 Cm) Kemerli

Lumbostad Corset (26 Cm) With Pad
Pedli Lumbostad Korse

MEDICAL CORSETS
KORSELER



SL 271

SL 330K

SL 161
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75-85cm
85-95cm
95-105cm
105-115cm
115-125cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

75-85cm
85-95cm
95-105cm
105-115cm
115-125cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

75-85cm
85-95cm
95-105cm
105-115cm
115-125cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of flexible, respirable and sweat
preventing cotton fabric.
2 piece corset with 4 steel inner under wire.
On the exterior anatomically designed extra
polyurethane boost supports the lumbar region
and relieves the stress on the disc thus reduces
pain.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Hava alabilen, terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiştir.
İki parçalı bir korse olup, iç kısmında arkada 4 adet çelik baleni mevcuttur.
Dış kısmında, evadan üretilmiş anatomik yapıya uygun desteği vardır.
Lomber bölgede disklere binen yükü
hafifletir, ağrıları azaltır.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of cotton fabric. Superior material
content provides proper air circulation, prevents
perspiration. Transcurrent shoulder straps pass
underneath the armpit, merge at the front and
provide extra postural support on the lomber area.
Detachable 2 steel under wires at the back, can be
sloped according the physiologic curvature of the
spine to provide an excellent stability. With 26 cm
lumbar part, this corset is better choice for shorter
patients.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Pamuklu kumaştan üretilmiştir. Üstün malzeme içeriği uygun hava
sirkülasyonunu sağlar, teri önler. Postural destek sağlayan omuz
bantları, koltuk alından geçerek arkadan çapraz gelip önde
birleştirerek, lomber bölgede ekstra destek sağlar.
Arkada omurganın her iki yanında
takılıp çıkarılabilen 2 adet çelik
balene omurganın fizyolojik
eğriliklerine göre eğim verilerek
vücutta mükemmel bir stabilite
sağlanmış olur. Bel bölgesinin 26 cm
olması kısa boylu hastalarda kullanım
rahatlığı sağlar.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of flexible, respirable and sweat
preventing cotton fabric. Plastic under wires go
on both sides of the vertebral column.
Plastic inner underwires can be fastened and
detached on demand. Flexible shoulder straps
pass underneath the armpit and merge with the
velcros at the front to provide extra postural
support on frontal lomber area. Prevents posture
disorders by providing sensory feedback.
Can be used underneath daily clothing.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Esnek, hava alabilen, terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiştir.
Omurganın her iki yanında plastik balenleri vardır.
Plastik balenler isteğe bağlı olarak takılıp çıkarılabilir.
Esnek omuz bantları, koltuk altından geçerek arkada çapraz gelip önde
cırtbanlar ile birleşerek postural
destek  sağlar. Kötü duruş
bozukluğunu önleyerek duyusal
feedback sağlar. Kıyafet altına
rahatlıkla giyilebilir.

Lumbosacral Corset With Special Support
Özel Destekli Lumbosakral Korse

Dorsolumbar Corset Dorsolomber Korse

Posturex Bandage Posturex Bandajı

MEDICAL CORSETS
KORSELER



SL 240

SL 241

SL 11
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Taille

75-85cm
85-95cm
95-105cm
105-115cm
115-125cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

75-85cm
85-95cm
95-105cm
115-125cm

S
M
L

XL

Size / Ölçü

75-85cm
85-95cm
95-105cm
105-115cm
115-125cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

MEDICAL CORSETS
KORSELER

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of cotton fabric.
Superior material content provides proper air
circulation and prevents perspiration.
With its flexible structure allows the required
support of the abdomen. 
Can be adjusted to the desired tightness.
Reduces pain in daily life motion, provides
safety and comfort to the patient.
Can be used underneath daily clothings.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Pamuklu kumaştan üretilmiştir.
Üstün malzeme içeriği uygun hava sirkülasyonunu sağlar, teri önler.
Esnek yapısı ile batın bölgesine istenilen desteği verir.
Cırtlarla istenilen sıkılıkta ayarlanabilir.
Günlük hayatta hareket ile gelişen
acı hissini azaltır, hastaya güven ve
rahatlık hissi verir.
Kıyafet altına rahatlıkla giyilebilir.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of flexible, respirable and sweat
preventing cotton fabric.
Sternal area is supported by providing 
compression to the rib cage.
Reduces pain in daily life motion, provides safety
and comfort to the patient.
Helps to provide protection against pain caused
by impulse actions.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Esnek, hava alabilen, terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiştir.
Göğüs kafesine kompresyon sağlayarak, sternumu destekler.
Günlük hayatta hareket ile gelişen acı hissini azaltır, hastaya güven
ve rahatlık hissi verir.
Ani hareket etmekten kaynaklanan ağrılara karşı koruma
sağlanmasına yardımcı olur.

Abdominal Corset Abdominal Korse

Rib Belt Corset Göğüs Korsesi

Woolen Corset Yün Korse
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SL 11C

75-85cm
85-95cm
95-105cm
105-115cm
115-125cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

SL 242

75-85cm
85-95cm
95-105cm
105-115cm
115-125cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

MEDICAL CORSETS
KORSELER

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of wool material,
provides comfort and warmth to the waist
area by maintaining body temperature.
Can be used underneath daily clothings.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Yün kumaştan üretilmiştir.
Bel bölgesinde vücut ısısını koruyarak sıcaklık
ve kompresyon sağlar. Kıyafet altına rahatlıkla giyilebilir.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of flexible and cotton fabric.
With the aid of the flexible fabric and 2 removeable
plastic underwires at each sides of the stoma opening,
corset prevents any unwanted movements of the
stoma bag and potential leakages which may occur
during mundane and sporting activities.
Offers perception of comfort and assurance to the
patient. Suitable for wear underneath daily clothing.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Esnek ve terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiştir.
Esnek kumaşı ve stoma açıklığının her iki yanında bulunan
2 adet çıkarılabilir plastik baleni sayesinde, günlük aktiviteler
ve spor sırasında stoma torbasının istenmeyen hareketlerinin
ve meydana gelebilecek
muhtemel sızıntıların önüne
geçilir. Hastaya güven ve
huzur duygusu verir. Kıyafet
altında rahatlıkla kullanılır.

Woolen Corset Yün Korse

Colostomy Corset Kolostomi Korsesi
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SL 244

85-95cm
95-105cm
105-115cm
115-125cm
125-135cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

SL 243

Taille
75-85cm
85-95cm
95-105cm
115-125cm

S
M
L

XL

Size / Ölçü

MEDICAL CORSETS
KORSELER

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of flexible, respirable and sweat
preventing cotton fabric.
Offers special pads designed to apply pressure
to herniated area, which can be removed on
demand. Removable plastic under wires assures
extra protection. Usage of the bandage does not
interfere with mundane activities. Bandage is
preferred for post-surgery recuperation process
and preventing possible recurrences. Suitable
for wear underneath daily clothing.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Esnek, hava alabilen, terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiştir.
Fıtıklaşmış dokuyu geri itmek için özel olarak tasarlanmış takılıp
çıkarılabilir pedi vardır.
Takılıp çıkarılabilir plastik balenler fıtıklı bölgede ek koruma sağlar.
Korse, cırtlar ile istenildiği gibi ayarlanabilir.
Günlük normal faaliyetlere
engel olmaz. Ameliyat sonrası
ise nüksleri önlemek ve
iyileşmeye destek olmak amaçlı
kullanılır. Kıyafet altına rahatlıkla
giyilebilir.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of flexible, respirable and sweat
preventing cotton fabric.
Offers special pads designed to apply pressure
to herniated area, which can be removed on
demand. Removable plastic under wires assures
extra protection. Usage of the bandage does not
interfere with mundane activities. Bandage is
preferred for post-surgery recuperation process
and preventing possible recurrences. Suitable
for wear underneath daily clothing.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Esnek, hava alabilen pamuklu kumaştan üretilmiş doğum öncesi ve
sonrası kullanılabilen karın destekleyici korsedir.
Hamilelik sırasında kullanımda karnı destekleyerek bel ve sırt
ağrılarını önler. Günlük yaşam hareketlerinde
kişiye güven ve rahatlık hissi verir.
Doğum sonrası korsenin geniş
olan kısmı ön tarafa getirilerek
karın sarkmalarını toparlamaya,
günlük faaliyetlere daha çabuk
ve güvenli geçişe olanak sağlar.

Umbilical Hernia Corset Göbek Fıtığı Korsesi

Pregnancy Corset Hamile Korsesi



SL 911

SL 912

SL 915
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L.S.O. Corset L.S.O. Korse

Hyperextension Corset Hiperekstansiyon Korse

Corset  En Hyperextension

www.orthopoint.com

60-85cm
85-110cm
110-140cm

S
M
L

Size / Ölçü

40-46cm
47-53cm
54-60cm

S
M
L

Size / Ölçü

40-46cm
47-53cm
54-60cm

S
M
L

Size / Ölçü

BODY ORTHOSIS
GÖVDE ORTEZLERİ

PRODUCT DESCRIPTION
Body orthosis manufactured from sponge
laminated with a terry cloth inner coating.
3mm Plastic inner under wires provide a rigid
support in the abdominal and dorsal parts of
the corset. 
Anatomically shaped plastic bearers can be
detached on demand.
Restricts the motion of the lumbar vertebrae
to a certain point, secures accurate anatomical
posture and enhances stability thus
accelerating the recuperation process.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
İç kısmı havlu olan süngerli kumaştan üretilmiş lumbosakral ortezdir.
Korsenin karın ve bel kısmında rijit bir destek sağlayan anatomik olarak
tasarlanmış, takılıp çıkarılabilir 3 mmlik plastik destekleri mevcuttur.
Lomber vertebra hareketlerini belirli ölçüde sınırlandırarak, anatomik
olarak doğru duruşu sağlamayı ve stabiliteyi arttırarak iyileşme sürecinin
hızlanmasını sağlar.

PRODUCT DESCRIPTION
This is a body orthosis made of special aluminum
and its parts which are in contact with the skin are
covered with leather.
Due to the screw system installed on the orthosis,
length and width adjustment is possible.
Mobile sternal pads provides comfortable using by
decreasing the sectional  compression.
Pelvic bar is the mobile system that causes comfort
at sit & stand positions.
It stabilizes the hyperextension of the vertebra.
It restricts lateral flexion with stable skeletal structure.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Özel alüminyumdan imal edilmiş, cilde temas eden yüzeyleri havlu
pedle kaplı olan, 3 nokta prensibine göre, gövdenin fleksiyonunu
kısıtlayarak, hiperekstansiyon pozisyonuna teşvik eden gövde
ortezidir.  Üzerindeki vidalı sistem sayesinde ortez üzerinde
uzunluk ve genişlik ayarı yapılabilmektedir. Omurga hareketlerini
belirli ölçüde sınırlandırarak, anatomik olarak doğru duruşu
sağlamayı ve stabiliteyi arttırarak
iyileşme sürecinin hızlanmasını
sağlar. 2 boydur.

PRODUCT DESCRIPTION
Body orthosis manufactured of special aluminum
with terry cloth where it touches the skin.
In accordance with 3 point system, restricts the
flexion of the body and encourages the
hyperextension position.
Length and width adjustment possible thru
installed threaded system.
Restricts the motion of the vertebrae to a certain
point, secures accurate anatomical posture and
enhances stability thus accelerating recuperation
process.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Özel alüminyumdan imal edilmiş, cilde temas eden yüzeyleri deri
kaplı gövde ortezidir. Üzerindeki vidalı sistem sayesinde ortez
üzerinde uzunluk ve genişlik ayarı yapılabilmektedir. Hareketli
sternal pedler bölgesel basıncı azaltarak konforlu kullanım olanağı
sağlar. Pelvik bar rahat oturup kalkma olanağı sağlayan hareketli
sistemdir. Omurganın hiperekstansiyon pozisyonunu stabilize
ederek stabil iskelet yapısı ile
lateral fleksiyonu kısıtlar.
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SL 513

SL 513B

Inguinal Truss ( Unilateral + Bilateral Pad)

Kasik Baği (Tek+Çift Tarafli)

Supporter Of Suspensory Destekçisi Asıcı

75-90cm
90-105cm
105-120cm

S
M
L

Size / Ölçü

SL 924

Taille

50-60cm
60-70cm
70-80cm
80-90cm
90-100cm
100-110cm

5
6
7
8
9

10

Size / Ölçü

HERNIA BELTS
FITIK BAĞLARI

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of flexible cotton fabric. Envisioned
to push back the herniated tissue, bandages does
not interfere with daily activities. Used to prevent
recurrence and promote healing process. Offers a
quintessential solution to circumvent with pain
and discomfort, support and comfort. Buckle
system provides easy donning
and doffing. Can be used
underneath daily clothing.

ÜRÜN AÇIKLAMASI Esnek pamuklu kumaştan üretilmiştir.
Fıtıklaşmış dokuyu geri itmek için tasarlanmış olup, bandaj günlük
normal faaliyetlere engel olmaz. Ameliyat sonrası ise nüksleri önlemek
ve iyileşmeye destek olmak amaçlı kullanılır. Ağrı ve rahatsızlıkları
önlemek, destek ve konfor için mükemmel bir çözüm sunar. Tokalı
sistem kullanımda rahatlık sağlar.
Kıyafet altına rahatlıkla giyilebilir.

PRODUCT DESCRIPTION
Not irritating to the part in special size bag
to keep the cotton fabric is added to the soft
elastic strip.

ÜRÜN AÇIKLAMASI 
Pamuklu kumaş tutmak için özel boyut torbaya parçası rahatsız
edici değil yumuşak esnek şerit eklenir.



LOWER EXTREMITY / ALT EKSTREMİTE
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REF 101

REF 102
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Taille

31-34cm
34-37cm
37-40cm
40-44cm
44-48cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

31-34cm
34-37cm
37-40cm
40-44cm
44-48cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

31-34cm
34-37cm
37-40cm
40-44cm
44-48cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Anatomically designed and manufactured of
neoprene material. Velcro fasteners on the upper
calf provide ease of use. Support knee joint,
reduce pain by relieving the load on the joint.
Sustains body's own release of heat effectively
improve blood circulation, promote metabolism,
enhance immunity also applies compression,
prevents edema.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiş olup, anatomik olarak
tasarlanmıştır. Üst baldırda öndeki cırt bantları kullanım
kolaylığı sağlamaktadır. Diz eklemini destekler, ekleme binen
yükü hafifleterek, ağrıları azaltır. Neopren malzeme, vücut
ısısını koruyarak kan dolaşımını
arttırır, metabolizmayı hızlandırır,
uyguladığı kompresyon etkisi
ödemi engeller, kaslardaki
tonusu azaltarak ağrıyı azaltır.

PRODUCT DESCRIPTION
Anatomically designed and manufactured of
neoprene material.
Perimeter of the patella is open and pad supported.
Patellar Knee Support is ideal for patients who has
pain on patella and has problems post-operative.
Can be used for daily use as it doesn’t compress
your knee cap. Recommended for people who
have pain behind their knee cap with difficulty
climbing stairs or squatting.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiş olup, anatomik olarak tasarlanmıştır.
Patella çevresi açıktır ve pedle desteklenmiştir.
Patellada ağrısı olan ve ameliyat sonrası sorun yaşayan hastalar için idealdir.
Diz kapağına basınç yapmadığı için günlük kullanımda tercih edilebilir.
Merdiven çıkarken, tırmanırken
veya  çömelirken diz kapağında
ağrı yaşayan kişiler için önerilir.

PRODUCT DESCRIPTION
Anatomically designed and manufactured of
neoprene material. Perimeter of the patella is
open and pad-supported. The flexible underwire
on the sides increase stabilization and thus
decrease the load on the knee. The soft neoprene
blend retains body heat to improve circulation
and promote healing.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiş olup, anatomik olarak tasarlanmıştır.
Patella çevresi açıktır ve pedle desteklenmiştir.
Yandaki esnek balenler stabilizasyonu arttırmakta ve böylece dize
binen yükü hafifletmektedir.
Neopren malzeme vücut ısısını
koruyarak kan dolaşımını
dolayısıyla da iyileşme sürecini
hızlandırır.

Simple Knee Support Basit Dizlik

Patella Knee Support Patella Destekli Dizlik

Patella And Ligament Knee Support
Patella Ve Ligament Destekli Dizlik

KNEE SUPPORTS
DİZLİKLER



REF 103

REF 104

REF 105
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KNEE SUPPORTS
DİZLİKLER

www.orthopoint.com

31-34cm
34-37cm
37-40cm
40-44cm
44-48cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

31-34cm
34-37cm
37-40cm
40-44cm
44-48cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

31-34cm
34-37cm
37-40cm
40-44cm
44-48cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Anatomically designed and manufactured of
neoprene material. Perimeter of the patella is
open and pad supported. Flexible underwire on
the sides increase stabilization and decrease the
load on the knee. Due to the longer size and the
Velcro fasteners on the upper & lower calf  the
knee support is more stable.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiş olup, anatomik olarak tasarlanmıştır.
Patella çevresi açıktır ve pedle desteklenmiştir. Yandaki esnek balenler
stabilizasyonu arttırmakta ve böylece dize binen yükü hafflletmektedir.
Farklı olarak daha uzun olup, üst ve alt baldırdaki cırt bantlarla stabilizasyon
daha da arttırılmıştır.

PRODUCT DESCRIPTION
Anatomically designed and manufactured of
neoprene material.
Aluminum joints on both sides provide maximum
support, allow controlled motion and prevent
knee hyperextension.
Velcro fasteners on the upper and lower calves
increase stabilization.
Highly recommended during rehabilitation and
treatment after surgeries and serious knee
injuries.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiş olup, anatomik olarak tasarlanmıştır.
Her iki yandaki alüminyum eklemler maksimum destek sağlayarak
dizin kontrollü hareketine izin verir.
Dizin hiperekstansiyonunu engeller.
Üst ve alt baldırda stabilizasyonu
arttıran cırt bantları mevcuttur.
Ciddi ameliyatlar ve diz
yaralanmaları sonrasında
rehabilitasyon ve tedavi sırasında
tavsiye edilir.

PRODUCT DESCRIPTION
Anatomically designed and manufactured of
neoprene material. Patella and its perimeter
are supported with specially designed
laminated pad.
Local compression protects against sudden
impacts and provides stable compression with
warmth.
The neoprene retains body heat to improve
circulation and promote healing.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiş olup, anatomik olarak tasarlanmıştır.
Patella ve çevresi eva malzemeden özel olarak tasarlanmış pedle
desteklenmiştir. Dizi ani darbe ve şoklara karşı korurken sürekli bir
komresyon ve sıcaklık sağlar.
Neopren malzeme vücut ısısını
koruyarak kan dolaşımını
dolayısıyla da iyileşme sürecini
hızlandırır.

Patella And Ligament Knee Support With Velcro Reinforcement
Cirtlarla Güçlendirilmiş Patella Ve Ligament Destekli Dizlik

Hinged Knee Support (Open Top)
Menteşeli Dizlik (Üstü Açık)

Knee Support With Pad Destekli Sporcu Dizliği



REF 106

REF 107

REF 110
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Taille

31-34cm
34-37cm
37-40cm
40-44cm
44-48cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

31-34cm
34-37cm
37-40cm
40-44cm
44-48cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

KNEE SUPPORTS
DİZLİKLER

Universal Size
Standart Bedendir

PRODUCT DESCRIPTION
Anatomically designed and manufactured of
neoprene material. Specially designed inner
pocket system allows to place hot/cold
application gel. Provides ease of use since
can be completely opened at the front and
stabilization for elderly patients and post-op
rehabilitation patients, with 3 velcro fasteners
at the front.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiş olup, anatomik olarak
tasarlanmıştır. İç kısmındaki cepli sistem sıcak ve soğuk
uygulamada kullanılan jelin konulması için tasarlanmıştır.
Önden tamamen açılabilir olması ameliyatlı ve yaşlı hastalarda
kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
Üçlü cırt bantları stabilizasyonu
arttırmaktadır.

PRODUCT DESCRIPTION
Anatomically designed and manufactured of
neoprene material. Pad supports the patella
perimeter and is open. Medial (inside) and
lateral (outside) spiral stays offer overall knee
joint stability. Transverse straps adhering with
3-point principle provide stabilization for ant.
Cruciate ligaments and patella.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiş olup, anatomik olarak tasarlanmıştır.
Patella çevresi açık ve pedle desteklenmiştir.
Medial ve lateraldeki spiral balenler eklem etrafındaki stabiliteyi
arttırmaktadır.
Üç nokta prensibinin uygulandığı
çapraz bantlar ile ön çapraz
bağlarda ve patellada
stabilizasyon sağlar.

PRODUCT DESCRIPTION
Anatomically designed and Manufactured of
neoprene material.
The special pad supports the patellar tendon
and with the applied compression reduces pain.
Does not restrict joint motion.
Providing comfortable all-day wear.
The  knee support strap is made with neoprene
so it provides a comfortable and flexible fit.
Used for both knees.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiş olup, anatomik olarak
tasarlanmıştır. Patellar tendonu destekleyen anatomik
olarak tasarlanmış pedi vardır. Eklem hareketlerine engel
olmaz.
Uyguladığı kompresyon etkisi tendondaki gerilimi ve
ağrıyı azaltır.
Neopren malzeme içeriği ile esnek ve kullanımı rahattır.
Gün içinde tüm gün rahatlıkla kullanılabilir.  Her iki dize
de uygulanabilir.

Knee Support Post-arthroscopy
Artroskopi Sonrası Dizlik

Knee Support For Ant. Cruciate Ligament
Ön Çapraz Bağ Destekli Dizlik

Patellar Tendon Band Patellar Tendon Bandı
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REF 111

SL 10

31-34cm
34-37cm
37-40cm
40-44cm
44-48cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

31-34cm
34-37cm
37-40cm
40-44cm
44-48cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Anatomically designed and Manufactured of
neoprene material.
The special pad supports the patellar tendon
and with the applied compression reduces pain.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiş olup, anatomik olarak tasarlanmıştır.
Patellar tendonu destekleyen anatomik olarak tasarlanmış pedi vardır.
Uyguladığı kompresyon etkisi tendondaki gerilimi ve ağrıyı azaltır.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of wool for warmth and
compression.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Yün kumaştan üretilmiştir.
Vücut ısısını koruyarak sıcaklık ve kompresyon sağlar.

Knee Support For Patellar Tendon
Patellar Tendon Destekleyici Dizlik

Woolen Knee Support

KNEE SUPPORTS
DİZLİKLER

Yün Dizlik
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REF 500

Taille

31-34cm
34-37cm
37-40cm
40-44cm
44-48cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

REF 510

29-32cm
32-35cm
35-39cm
39-43cm
43-48cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured anatomically from neoprene
material.
Velcro fasteners on the upper calf provide ease of
use. Supports upper calf.
Sustains body's own release of heat effectively
improve blood circulation, promote metabolism,
enhance immunity also applies compression,
prevents edema.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiş olup, anatomik olarak tasarlanmıştır.
Üst kısımda öndeki cırt bantları kullanım kolaylığı sağlar. Üst baldırı destekler.
Neopren malzeme, vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını arttırır,
metabolizmayı hızlandırır, uyguladığı kompresyon etkisi ödemi engeller,
kaslardaki tonusu azaltarak
ağrıyı azaltır.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured anatomically from neoprene
material. Velcro fasteners on the calf provide
ease of use. Supports lower calf.
Sustains body's own release of heat effectively
improve blood circulation, promote metabolism,
enhance immunity also applies compression,
prevents edema.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiş olup, anatomik olarak tasarlanmıştır.
Üst kısmında öndeki cırt bantları kullanım kolaylığı sağlar.
Alt baldırı destekler. Neopren malzeme, vücut ısısını koruyarak kan
dolaşımını arttırır, metabolizmayı hızlandırır, uyguladığı kompresyon
etkisi ödemi engeller, kaslardaki
tonusu azaltarak ağrıyı azaltır.

Thigh Support Üst Baldirlik

Calf Support Alt Baldırlık

CALF AND TIGHTS
BALDIRLIK VE TAYTLAR



SL 908

SL 12

SL 09
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KNEE BRACES
DİZ BREYSLERI
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40-45cm
45-52cm
52-60cm
60-70cm

S
M
L

XL

Size / Ölçü

45cm
55cm
65cm

S
M
L

Size / Ölçü

60-75cm
75-90cm
90-105cm
105-120cm

S
M
L

XL

Size / Ölçü

Universal Size
Standart Bedendir

PRODUCT DESCRIPTION
Hip abduction orthosis anatomically designed
and manufactured of thermoplastic material,
providing hip stabilization.Parts in contact with
the skin are coated with terry cloth.
Flexion adjustment possible at every 15 degrees, 
starting from 15 up to 120 degrees.
Abduction angle is adjustable.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Anatomik olarak dizayn edilmiş termoplastik malzemeden üretilmiş kalça
ekleminin stabilizasyonunu sağlayan kalça abdüksiyon ortezidir.
Cilde temas eden iç yüzeyi havlu kumaş kaplıdır.
15 derecelik basamaklarla 120 dereceye kadar fleksiyon ayarı yapılabilir.
Abdüksiyon açısı ayarlanabilir.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured from sponge laminated with a terry
cloth inner coating. Aluminum supports provide
immobilization removable in extension,
stabilization in the posterior, medial and lateral.
Knee immobilizers are ideal for knee injuries ant
as a portopereative aid as they are easily removed.
Standart size.
Lengths available at 45cm-55cm and 65 cm.
Thanks to the three-piece pad construction, this
orthosis can be easily adjusted to any leg
circumference.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
İç yüzeyi havlu olan süngerli kumaştan üretilmiştir.
Dizin ekstansiyonda immobilizasyonunu sağlar.
Anatomik olarak tasarlanmış, çıkarılabilir özellikte posterior, 
medial ve lateralde stabilizasyon sağlayan alüminyum destekleri
mevcuttur. Diz yaralanmaları ve ameliyat sonrası için
destekleyicidir.
Standart beden olup 45 cm,
55 cm, 65 cm uzunlukta boyları
mevcuttur. Üç parçalı ped tasarımı
sayesinde, kolayca bacak çevresi için
ayarlanabilir.

PRODUCT DESCRIPTION
Adjustable-degree knee orthosis, manufactured of
aluminum bar and sponge laminated fabric with terry
cloth coating where the product touch the skin.
Flexion (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°)
and extension (-15°-0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°)
angle adjustment possible. Support provide exceptional
support and stability following knee injury.
Use for protected activity during post-op rehab
following ligamentous surgical repairs and
reconstruction.Controlled R.O.M. for post-traumatic,
post-surgical repair of human knee.It has 2 sizes.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Anatomik bacak şekline uygun olarak tasarlanmış alüminyum
bar ve cilde temas eden yüzeyleri havlu kumaş olan derece
ayarlı diz ortezidir.
Fleksiyon (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°) 
ve ekstansiyon (-15°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°)
derece ayarı yapılır. Diz yaralanmaları sonrası mükemmel bir
stabilizasyon ve destek sunar. Ameliyat ve travma sonrası rehabilitasyon
döneminde koruyucu olarak kullanılır ve dizin R.O.M. kontrolünü
sağlar. 2 boydur.

Hip Brace Kalça Breysi

Immobilizer İmmobilizer

Angle Adjusted Brace Açı Ayarlı Breys
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SL 09BAuragen Auragen

Aurastrap (Hinged) Aurastrap (Menteşeli)SL 09A

Taille

Universal Size
Standart Bedendir

Universal Size
Standart Bedendir

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured anatomically  adjustable knee orthosis.
Flexion (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°)
and extension (-15°-0°, 15°, 30°, 45°, 60°) angle
adjustment possible. Immobilization limitation at
(0°, 15°, 30°, 45°, 60°).
Support provide exceptional support and stability
following knee injury.
Use for protected activity during post-op rehab
following ligamentous surgical repairs and
reconstruction.
Controlled R.O.M. for post-traumatic,post-surgical
repair of human knee.
It has one sizes.
Length adjustment is possible from top and bottom.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Anatomik bacak şekline uygun olarak tasarlanmış
derece ayarlı diz ortezidir.
Fleksiyon (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°)
ve ekstansiyon (-15°-0°, 15°, 30°, 45°, 60°)
derece ayarı yapılır.
0°, 15°, 30°, 45°, 60° derecelerde kitlenebilir.
Diz yaralanmaları sonrası mükemmel bir stabilizasyon ve
destek sunar.
Ameliyat ve travma sonrası rehabilitasyon döneminde
koruyucu olarak kullanılır ve dizin R.O.M. kontrolünü sağlar.
Tek boydur. Ürün üzerindeki butonlar ile boy ayarı yapılabilir.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of light aluminum, functional hinged
rigid brace allowing limitations on extension and
flexion, anatomically designed to fit the shape of
the knee.
Provides the most convenient stabilization with the
4-point principle and prevents tibial displacement
and knee hyperextension.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Anatomik diz şekline göre tasarlanmış hafif alüminyum malzemeden
üretilmiş, fleksiyon ve ekstansiyon limitasyonu sağlayan menteşeli
fonksiyonel rijit breystir. 4 nokta prensibiyle en elverişli stabilizasyonu
sağlar.
Öne ve arkaya tibial yer değiştirmeyi önler, dizin hiperekstansiyonunu
engeller.

KNEE BRACES
DİZ BREYSLERI



ANKLE SUPPORTS / AYAK BİLEKLİKLERİ



REF 400

REF 401

REF 402
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Taille

21-23cm
23-25cm
25-27cm
27-29cm
29-31cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

21-23cm
23-25cm
25-27cm
27-29cm
29-31cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

21-23cm
23-25cm
25-27cm
27-29cm
29-31cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

Eight Bandage For The Ankle Ayak Bileği Sekiz Bandaj

Cross Strap Ankle Support Çapraz Bantlı Ayak Bilekliği

Malleol Ankle Support Malleol Destekli Ayak Bilekliği

PRODUCT DESCRIPTION
Manufacture of a fabric, soft, breathable cotton
bandage can be worn discreetly in the shoe.
Relieves edema and provides a flexible ankle
support.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Bir kumaş, yumuşak, nefes pamuk bandaj imalatı ayakkabı
ihtiyatlı takılabilir.
Ödem hafifletir ve esnek bir ayak bileği desteği sağlar.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured anatomically from neoprene material.
The figure 8 elastic transverse strap provides extra
stabilization and compression.
The soft neoprene blend retains body heat to
improve circulation and promote healing process.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiş olup, anatomik olarak
tasarlanmıştır.
Sekiz şeklinde sarılan elastik çapraz bant stabilizasyonu
ve kompresyonu arttırır.
Neopren malzeme vücut ısısını
koruyarak kan dolaşımını
dolayısıyla da iyileşme
sürecini hızlandırır.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured anatomically from neoprene material.
The pads support inner and outer malleolus.
Elastic wrapping the ankle with the shape of eight,
relieves the edema, thus reduces pain.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiştir.
Ayak bileğinin her iki yanında anatomik olarak tasarlanmış,
iç ve dış malleolleri destekleyen pedleri vardır.
Sekiz şeklinde sarılan elastik bant ekstra koruma sağlar.
Ayak bileğini destekler,
ödemi rahatlatarak
ağrıyı azaltır.

ANKLE SUPPORTS
AYAK BİLEKLİKLERİ



Ligament Ankle Support
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REF 403

31-34cm
34-37cm
37-40cm
40-44cm
44-48cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

SL 916

Universal Size
Standart Bedendir

SL 08K

31-34cm
34-37cm
37-40cm
40-44cm
44-48cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured anatomically from neoprene material.
Around the malleolus, the stabilizing inner and outer
plastic plates are produced separately in accordance
with the position of malleolus.
It can be completely opened, thus it is easy to use.
The figure-8 elastic transverse strap provides extra
support.
It supports the ankle, reduces edema and pain by
compression.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiştir.
Malleollerin çevresinde, stabilizasyonu sağlayan iç ve dış plastik plakalar iç
ve dış olarak ayrı ayrı üretilmiştir.
Tamamiyle açılabilir olması kullanımda rahatlık sağlar.
Sekiz şeklinde sarılan elastik çapraz
bandı ise ekstra koruma bandajıdır.
Uyguladığı kompresyon etkisi ile
ayak bileğini destekler, ödemi ve
ağrıyı azaltır.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured anatomically from neoprene material.
Used for foot-drop deformity, the product keeps the
ankle within the desired stretch in the dorsal flexion.
Provides visible improvement in patient’s gait.
Can be used in any daily shoe.

Sole is universal size and can be used both for right
and left foot.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiştir.
Ayak bileğini istenilen gerginlikte dorsi fleksiyonda tutan düşük
ayak deformitesinde kullanılan ayak bilekliğidir.
Hastanın yürüyüşünde görünür bir düzelme sağlar.
Ayakkabı içinde kullanılabilir.

Standart boy olup sağ ve sol ayak için kullanılabilir.

PRODUCT DESCRIPTION
Ankle brace is a exceptionally comfortable and
supportive ankle support designed with sponge
pads that conform to the shape of the joint to
provide unbeatable medial and lateral stabilization
without hindering the natural joint movement.
Ideal for the treatment and rehabilitation of mild to
moderate severity sprains, the ankle brace helps
you to heal quicker and more comfortably.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Pedli ayak bilekliği, doğal eklem hareketine engel olmadan ayak
bileğinde iç ve dış stabilizasyon sağlayan eklem şekline uygun
tasarlanmış sünger pedli son derece rahat ve destekleyici bir ayak
bilekliğidir. Ayak bileğinin hafif ve orta derece burkulmalarının
tedavisi ve rehabilitasyonu için
ideal olup iyileşme sürecinin
hızlanmasına yardımcı olur.

ANKLE SUPPORTS
AYAK BİLEKLİKLERİ

Ligament Destekli Ayak Bilekliği

Dorsi-flexion Bandage Dorsi Fleksiyon Bandi

Ankle Brace With Pad Pedli Ayak Bilekliği
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SL 08

Universal Size
Standart Bedendir

SL 903

Taille34-37cm
38-41cm
42-45cm

S
M
L

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of anatomically designed plastic
surface on the outside, orthosis provides cold/hot
therapy with the inner gel pads.
Gel can be placed in the freezer or microwave for
cold/hot therapy. Ankle brace is a exceptionally
comfortable and supportive ankle support to
provide unbeatable medial and lateral stabilization
without hindering the natural joint movement.
Ideal for the treatment and rehabilitation of mild
to moderate severity sprains, the ankle brace with
gel helps you to heal quicker and more comfortably.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Dış yüzeyi anatomik olarak tasarlanmış plastik malzeme, iç yüzeyi
sıcak veya soğuk tedavi için jelli pedlerden oluşan ayak bileği
ortezidir. Jel ped soğuk tedavi için dondurulabilir ya da sıcak
tedavi için mikrodalga fırına konabilir özelliktedir. Doğal eklem
hareketine engel olmadan ayak bileğinde iç ve dış stabilizasyon
sağlayan son derece rahat ve destekleyici bir ayak bilekliğidir.
Ayak bileğinin hafif ve orta derece burkulmalarının tedavisi ve
rehabilitasyonu için ideal olup iyileşme sürecinin hızlanmasına
yardımcı olur.

PRODUCT DESCRIPTION
Ankle orthosis manufactured of plastic material.
Provides static dorsiflexion assistance and lateral
stability for entire ankle/foot area. Provides ease
of use with velcro fasteners going around the ankle.
Use a scissor to trim insole for exact shoe fit.
May be modified with a heat gun.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Plastik malzemeden üretilmiş ayak bileği ortezidir.
Bileğin statik dorsifleksiyonunu sağlayarak lateral stabilitesini arttırır.
Ayak bileği çevresinden geçen cırt bandı kullanımda rahatlık sağlar.
Ayakkabı içine tam uyumu için parmak ucundan makasla kesilebilir.
Gerekli görüldüğünde ısı tabancası ile şekil verilebilir.

Ankle Brace With Gel Jelli Ayak Bilekliği

Reflex Afo Refleks Afo

ANKLE SUPPORTS
AYAK BİLEKLİKLERİ
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ANKLE ORTHOSIS
AYAK ORTEZLERİ

SL 510

35-39cm
40-43cm
44-47cm

S
M
L

Size / Ölçü

ERS 01

35-39cm
40-44cm

M
L

Size / Ölçü

SL 511

Universal Size
Standart Bedendir

PRODUCT DESCRIPTION
T strapped ankle orthosis manufactured of
thermoplastic material with terry cloth coating.
Ensures the fix 90 degrees stand, prevent
rotation of the ankle with T Strap.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Termoplastik malzemeden üretilmiş, içi havlu kumaş kaplı
T bantlı ayak bileği ortezidir. 
Ayak bileğinin 90 derecede sabitlenmesini sağlayarak,
T bant ile rotasyonu engeller.

PRODUCT DESCRIPTION
Helps early mobilization and adjustment on
dorsi and plantar flexions.
Plantar and dorsi flexion angle adjustment
possible at: 0°-7.5°-15°-22.5°-30°-37.5°-45.
Rocker sole design encourages the natural roll
of the foot during the walking motion.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Ayak bileği dorsi ve plantar fleksiyon derecesi ayarlanabilen
erken mobilizasyona yardımcı ayak bileği ortezidir.
Ayak bileğinin plantar ve dorsi fleksiyonunu
0°-7.5°-15°-22.5°-30°-37.5°-45 
derecelerde ayarlanma olanağı vardır.
Taban kısmındaki rocker model tasarımı doğal yürüyüş
paternini destekleyerek,
daha rahat yürümeyi sağlar.

PRODUCT DESCRIPTION
it is covered with an inner cotton fabric,
adjustable ankle dorsi and plantar flexion
assist orthosis early immobilization.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
bir iç pamuklu kumaş ile kaplanmıştır,
Ayarlanabilir ayak bileği dorsi ve plantar fleksiyon ortez erken
immobilizasyon yardımcı olur.

Foot Guard Ayak Koruma

R.O.M. Walker R.O.M. Yürüteç

Achill Boat Aşil Botu



KIDS
ÇOCUKLAR
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SL 909

27-32cm
32-37cm
37-42cm
42-47cm
47-52cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

SL 910

33-41cm
41-51cm
51-61cm

S
M
L

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured from 12 mm top quality molded
plastazote foam. Holes allow air to circulate,
soothing support and relief.
Latex-free, non-toxic and hypoallergenic
plastizode foam material will not cause skin
irritation.
Velcro straps are used for easy donning and
doffing. Plastizode foam material also is
radiolucent which allows X-ray, it possible to
use CT, MRI.
Positions at the hip joint in flexion and abduction.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
12 mm delikli yüksek kaliteli plastozot köpük malzemeden
üretilmiştir. Lateks içermeyen, toksik olmayan ve hipoalerjenik 
plastozot köpük malzeme cilt tahrişine sebep olmaz.
Cırt bantlarla kolaylıkla takılıp çıkarılabilmektedir.
Plastozot köpük malzeme ek
olarak X-ışını, BT, MRG
kullanımını mümkün kılar.
Kalça eklemini fleksiyon ve
abdüksiyonda pozisyonlamak
amaçlı kullanılır.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of polyamide material, the bootee,
shoulder and chest circumference is softened with
terry cloth. The harness is dynamic atel which holds
the desired flexion, abduction position and providing
safety hip joint range of motion. Tightning the front
waistband provides flexion and tightening the back
waistband provides abduction to the hip joint.
İt prevents adduction and extansion of the hip joint.
This keeps the head of the thighbone (femur) in
the correct position in the hip socket for normal
development.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Polyamid malzemeden üretilmiş olup patik, omuz ve göğüs çevresi
havlu  kumaş ile yumuşatılmıştır.
Bandaj, kalça eklemini istenen fleksiyon, abduksiyon pozisyonunda
tutan ve güvenli kalça hareket aralığını sağlayan dinamik bir ateldir.
Ön kemerinin sıkılması kalçaya fleksiyon, arka kemerinin sıkılması ise
abduksiyon yaptırır. Kalçanın adduksiyon ve ekstansiyonunu ise engeller.
Femurun asetabulum içinde
oturmasını sağlayarak kalça
ekleminin normal gelişimini
destekler.

Frejka Orthosis Frejka Yastığı

Pavlic Harness Pavlik Bandajı
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KNITTING PRODUCTS
ÖRME ÜRÜNLERİ
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REF 709

Taille

22-24cm
24-26cm
26-28cm
28-30cm
30-32cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

REF 710

Taille

22-24cm
24-26cm
26-28cm
28-30cm
30-32cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

REF 722

14-16cm
16-18cm
18-20cm
20-22cm
22-24cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of respirable, flexible woven fabric,
anatomically suitable for the shape of the elbow
bandage is anatomically contoured for maximum
fit, comfort, and effectiveness to help support
injuries, improve blood circulation, and maintain
body warmth hence accelarete the healing process.
Provides perfect fit and continuous support.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Hava alabilen, esnek kumaştan anatomik dirsek şekline uygun üretilmiş
örgü dirsekliktir.
Bandaj maksimum uyum, rahatlık ve etkin kullanım için tasarlanmış olup,
vücut ısısını korur, kan dolaşımını ve dolayısıyla iyileşme sürecini
hızlandırır. Spor aktiviteleri sırasında
kullanıma uygun olup, herhangi bir
rahatsızlık vermez.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of respirable and elastic woven fabric
and designed anatomically. It has droplet featured ,
micro-massage effecting silicone pads that provides
compression on the muscle groups adherent to the
condyles on both sides of elbow.
Local compression reduces tendon tension and so
the pain.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Hava alabilen, esnek örgü kumaştan üretilmiş olup, anatomik
olarak tasarlanmıştır.
Dirseğin her iki yanında, kondillere yapışan  kas grupları
üzerinde kompresyon sağlayan mikro masaj etkili ve damlacık
özellikli silikon pedleri mevcuttur.
Lokal kompresyon tendon
gerilimini ve dolayısıyla ağrıyı
azaltır.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of respirable, flexible and 
sweat-preventing woven fabric. The silicon
support around the ulnar steloid, protects
the bone protuberance and relieves the
stress on veins and nerves.  Aluminum
support is anatomically formed to fit the
volar side of the wrist. Bandage is anatomically
contoured for maximum fit, comfort, and
effectiveness to help support injuries, improve
blood circulation, and maintain body warmth
hence accelarete the healing process.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Hava alabilen, esnek terletmeyen örgü kumaştan üretilmiştir.
Ulnar steloid çevresindeki silikon destek, kemik çıkıntısını korurken
damar ve sinirler üzerindeki baskıyı azaltır. Volar yüzde bileğin nötral
pozisyonda immobilizasyonunu sağlayan desteği mevcuttur.
Bandaj maksimum uyum,
rahatlık ve etkin kullanım için
tasarlanmış olup, vücut ısısını
korur, kan dolaşımını ve dolayısıyla
iyileşme sürecini hızlandırır.

Örme DirseklikWoven Elbow Support

Örme El Bilek AteliWoven Wrist Splint

Örme Epikondilit Dirseklik
Woven Epicondylitis Elbow Support
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REF 730

REF 731

REF 699

75-85cm
85-95cm
95-105cm
105-115cm
115-125cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

75-85cm
85-95cm
95-105cm
105-115cm
115-125cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

31-34cm
34-37cm
37-40cm
40-44cm
44-48cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Supreme on air permeability, antiperspirant,
anatomically designed woven corset. Consists
4 plastic inner underwires at the back. Steel
under wires can be manually adjusted to fit
lomber lordosis. Offers flawless compatibility
to the body with superior material content
and anatomic harmony. Due to the support
provided to the lumbar region, relieves the
pain on the muscles, implements perception
of comfort and assurance.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Hava geçirgenliği yüksek, teri önleyen, anatomik vücut şekline özel
tasarlanmış örgü korsedir. Arkada 4 adet çelik baleni mevcuttur.
Çelik balenler, lomber lordoza göre elle eğim verilebilir özelliktedir.
Anatomik yapıya uygunluğu ve üstün kalitesi ile vücuda mükemmel
uyum sağlar. Lomber bölgedeki
kaslardaki gerginliği azaltarak
ağrıyı azaltır, güven ve rahatlık
hissi verir.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of flexible, respirable woven fabric
with specially designed message pad in the rear
lumbar side.
Message effect accelerates the blood circulation,
stabilizes lumbosacral and sacroiliac joints and
relieves the painful area with the applied
pressure thus reducing the muscle tone.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Hava alabilen, esnek örgü kumaştan üretilmiş, arka lomber kısımda
özel tasarlanmış silikon malzemeden masaj etkili pedi olan örgü korsedir.
Masaj etkisi ile dolaşımı arttırır. Sakroiliak eklem ile lumbosakral eklemi
stabilize eder, uyguladığı  kompresyon kas tonusunu azaltarak ağrılı
bölgede rahatlama sağlar.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of flexible and sweat-preventing
woven fabric.
Skin friendly material allows prevents patient
discomfort during treatment duration.
This joint warning knee support provides
therapeutic heat for long lasting soothing
relief to the aching joints, muscles and
surrounding tissues. Can be used for daily
use as it doesn’t compress your knee cap.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Hava alabilen, esnek, terletmeyen örgü kumaştan üretilmiştir.
Cilt dostu malzemesi ile kullanımı rahattır.
Diz ekleminde sağladığı ısı etkisi, ağrıyan eklem, kas ve çevre
dokular üzerinde uzun süreli rahatlama sağlar.
Diz kapağına basınç yapmadığı için
günlük kullanımda tercih edilebilir.

Örme Lumbosakral Korse

Örme Silikon Pedli Korse

Woven Lumbosacral Corset

Örme DizlikWoven Knee Support

Woven Lumbosacral Corset With Silicon Pad

KNITTING PRODUCTS
ÖRME ÜRÜNLERİ
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REF 700

REF 701

REF 702

31-34cm
34-37cm
37-40cm
40-44cm
44-48cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

31-34cm
34-37cm
37-40cm
40-44cm
44-48cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

31-34cm
34-37cm
37-40cm
40-44cm
44-48cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of flexible and sweat-preventing
woven fabric, anatomically designed to fit the
shape of the knee.
Comfortable to wear with woven fabrics with
durable high-tech technology to feel comfortable
while wearing silicon gel ped provides excellent
comfort and support to patella (knee cap) area.
Medial (inside) and lateral (outside) spiral stays
offer overall knee joint stability. Support knee
joint, reduce pain by relieving the load on the
joint.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Hava alabilen, esnek terletmeyen örgü kumaştan üretilmiş olup anatomik
olarak tasarlanmıştır. Yüksek kalite dokuma kumaş gün boyu rahat kullanım
olanağı sağlar. Patellayı çevreleyen silikon ped, diz kapağı çevresinde
mükemmel bir konfor ve destek sağlar. Medial ve lateraldeki spiral balenler
eklem etrafındaki stabiliteyi arttırmaktadır.
Diz eklemini destekler, ekleme binen yükü
hafifleterek, ağrıları azaltır.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of flexible and sweat-preventing
woven fabric, anatomically designed to fit the
shape of the knee.
Comfortable to wear with woven fabrics with
durable high-tech technology to feel comfortable
while wearing silicon gel ped provides excellent
comfort and support to patella (knee cap) area.
Medial (inside) and lateral (outside) spiral stays
offer overall knee joint stability. Support knee
joint, reduce pain by relieving the load on the
joint.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Hava alabilen, esnek terletmeyen örgü kumaştan üretilmiş olup anatomik
olarak tasarlanmıştır. Yüksek kalite dokuma kumaş gün boyu rahat kullanım
olanağı sağlar. Patellayı çevreleyen silikon ped, diz kapağı çevresinde
mükemmel bir konfor ve destek sağlar. Medial ve lateraldeki spiral balenler
eklem etrafındaki stabiliteyi arttırmaktadır.
Diz eklemini destekler, ekleme binen yükü
hafifleterek, ağrıları azaltır.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of flexible and sweat-preventing
woven fabric, anatomically designed to fit the
shape of the knee.
Two ligament supports on both sides made of
flexible spiral underwire provide stabilization.
Comfortable to wear with woven fabrics with
durable high-tech technology to feel
comfortable while wearing.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Hava alabilen, esnek terletmeyen örgü kumaştan anatomik diz şekline
uygun üretilmiştir. Her iki yanda ikişer adet esnek spiral balenden
ligament desteği mevcuttur. Yüksek kalite dokuma kumaş gün boyu
rahat kullanım olanağı sağlar.

Örme Patella ve Tek Ligament Destekli Dizlik
Patella And Single Ligament Woven Knee Support

Patella and Ligament Woven Knee Support
Örme Patella ve Ligament Destekli Dizlik

Woven Ligament Knee Support
Örme Ligament Destekli Dizlik

KNITTING PRODUCTS
ÖRME ÜRÜNLERİ
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REF 703

31-34cm
34-37cm
37-40cm
40-44cm
44-48cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

REF 719

19-21cm
21-23cm
23-25cm
25-27cm
27-29cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of flexible and sweat-preventing
woven fabric. Two removable metal hinges provide
lateral and medial support without impeding
normal movement. Prevent knee hyperextension.
Additional patella buttress protects and stabilizes
the kneecap.
Velcro fasteners on the upper and lower calves
increase stabilization. Highly recommended during
rehabilitation and treatment after surgeries and
serious knee injuries.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Hava alabilen, esnek terletmeyen örgü kumaştan üretilmiş
olup, anatomik olarak tasarlanmıştır. Her iki yandaki çıkarılabili
 menteşeler, normal harekete engel olmadan medial ve lateral
destek sağlar. Dizin hiperekstansiyonunu engeller.
Patella çevresindeki silikon ped, diz
kapağını koruyarak baskıyı azaltır.
Üst ve alt baldırdaki cırt bantları
stabilizasyonu arttırmaktadır.
Ciddi ameliyatlar ve diz yaralanmaları
sonrasında, rehabilitasyon ve tedavi
sırasında tavsiye edilir.

PRODUCT DESCRIPTION
Anatomically designed, manufactured of flexible
and sweat-preventing woven fabric.
Skin friendly material allows prevents patient
discomfort during treatment duration.
This joint warning ankle support provides the
rapeutic heat for long lasting soothing relief
to the aching joints, muscles and surrounding
tissues.
The compression effect reduces edema and
pain.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Hava alabilen, esnek terletmeyen örgü kumaştan üretilmiş olup,
anatomik olarak dizayn edilmiştir.
Cilt dostu malzemesi ile kullanımı rahattır. Ayak bileğinde sağladığı
ısı etkisi, ağrıyan eklem, kas ve çevre dokular üzerinde uzun süreli
rahatlama sağlar.
Uyguladığı kompresyon etkisi
ödemi ve ağrıyı azaltır.

Örme Menteşeli DizlikWoven Hinged Knee Support

Örme Ayak BilekliğiWoven Ankle Support

KNITTING PRODUCTS
ÖRME ÜRÜNLERİ
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REF 720 Örme Malleol Destekli Ayak Bilekliği
Woven Malleol Ankle Support

Örme Aşil Tendon Destekli Ayak Bilekliği
Woven Achilles Tendon Ankle Support

19-21cm
21-23cm
23-25cm
25-27cm
27-29cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

REF 721

19-21cm
21-23cm
23-25cm
25-27cm
27-29cm

S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

KNITTING PRODUCTS
ÖRME ÜRÜNLERİ

PRODUCT DESCRIPTION
Anatomically designed, manufactured of flexible
and sweat-preventing woven fabric.
With the anatomically designed silicon pads
around malleolus, supports the ankle, reduces
pain and edema with compression.
Skin friendly material allows prevents patient
discomfort during treatment duration.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Hava alabilen, esnek terletmeyen örgü kumaştan üretilmiş olup,
malleoller çevresinde anatomik olarak tasarlanmış mikro masaj
etkili silikon pedleri vardır.
Ayak bileğini destekleyerek, uyguladığı kompresyon etkisi ile
ağrıyı ve ödemi azaltır.
Cilt dostu malzemesi ile
kullanımı rahattır.

PRODUCT DESCRIPTION
Anatomically designed, manufactured of flexible
and sweat-preventing woven fabric.
Protects the Achilles’ tendon and the heel with
the 2 silicon supports (on both sides of Achilles’
tendon and over the heel), reduces the tension
with portable heel cup placed under the other
heel in order to create evenness between two
legs.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Hava alabilen, esnek terletmeyen örgü kumaştan üretilmiş olup,
anatomik olarak tasarlanmıştır. 
Aşil tendonunun her iki yanında
ve topuğun altında silikon desteği mevcuttur.
Ayrıca her iki bacak arasındaki
dengesizliği önlemek amaçlı diğer
topuk altına yerleştirilen portatif
topukluğu vardır.
Topuk ve aşil tendonunu korur,
tendondaki gerilimi azaltır.
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STANDART BEDEN ÜRÜN.
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ERSA 202

Universal Size
Standart Bedendir

ERSA 200

ERSA 201

Taille
Universal Size
Standart Bedendir

Universal Size
Standart Bedendir

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of neoprene material.
Anatomically shaped patella ring - to relieve
pressure on the patella.
It reduces the pain which can be caused by
movement of the knee.
Size is standart and can be adjusted by the
patient.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiştir.
Patella çevresi, diz kapağı üzerindeki baskıyı azaltmak
için pedle desteklenmiştir.
Dizde hareket ile oluşan ağrıyı azaltır. Standart beden
olup, cırtlar ile kişişel ayar yapılabilir.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of neoprene material.
Anatomically shaped patella ring - to relieve
pressure on the patella.
It reduces the pain which can be caused by
movement of the knee.
Size is standart and can be adjusted by the
patient.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiştir.
Patella çevresi, diz kapağı üzerindeki baskıyı azaltmak
için pedle desteklenmiştir.
Dizde hareket ile oluşan ağrıyı azaltır. Standart beden
olup, cırtlar ile kişişel ayar yapılabilir.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of neoprene material.
Anatomically shaped patella ring - to relieve
pressure on the patella.
Two ligament supports on both sides made
of flexible spiral underwire provide stabilization.
By its  three channel design, sizes can be
adjusted in accordance with patient needs.
Size is standart and can be adjusted by the
patient.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiştir.
Patella çevresi, diz kapağı üzerindeki baskıyı azaltmak için
pedle desteklenmiştir.
Her iki yanda ikişer adet esnek spiral balenden ligament
desteği mevcuttur.
3 lü kanal şeklindeki tasarımı sayesinde  belenlerin yeri
kişiye göre ayarlanabilir.
Standart beden olup, cırtlar ile kişişel ayar yapılabilir.

Standard Patella Knee Support
Standart Patella Destekli Dizlik

Standard Patella Knee Support
Standart Patella Destekli Dizlik

Standard Patella And Ligament Knee Support
Standart Patella Ve Ligament Destekli Dizlik
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ERSA 205

Universal Size
Standart Bedendir

ERSA 206

ERSA 207

Taille

Universal Size
Standart Bedendir

Universal Size
Standart Bedendir

PRODUCT DESCRIPTION
Thumb splint manufactured of neoprene material.
The support has a thermoplastic material which
can be shaped with hot water.
The splint enables the CMC and MCP joint to be
immobilized in the desired position.
Helps to relieve tired, aching muscles and joints.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiş baş parmak atelidir.
Sıcak su ile şekillenebilen termoplastik malzemeden
desteği baş parmağın CMC ve MCP ekleminin istenilen
pozisyonda immobilizasyonuna olanak sağlar.
Yorgun kas ve eklemlerin rahatlamasına yardımcı olur.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of neoprene material, anatomically
designed to support and immobilize wrist at its
neutral position, since the aluminum support is
portable, the splint can be used for the opposite
hand. It has 2 sizes.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiş el bilek atelidir.
Bileğin nötral pozisyonda immobilizasyonunu sağlayan
anatomik olarak şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır.
Alüminyum desteğinin portatif olması, ürünün diğer el
bileği için de kullanılmasına olanak sağlar. 2 bedendir.

PRODUCT DESCRIPTION
Wrist splint manufactured of neoprene material,
anatomically designed and shaped aluminium
support immobilizes the wrist and the thumb at
their neutral position.
The bandage provides extra stabilization around
the wrist.
The soft neoprene blend retains body heat to
improve circulation and promote healing.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiştir.
Bileğin ve baş parmağın nötral pozisyonda immobilizasyonunu
sağlayan anatomik olarak şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır.
Bilek çevresinde stabilizasyonu arttıran bandajı mevcuttur.
Neopren malzeme vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını dolayısıyla
da iyileşme sürecini hızlandırır.

Neoprene De Quervain Splint With Thermoplastic Support
Neopren Termoplastik Destekli De Quervain Ateli

Neoprene Standard Wrist Splint
Neopren Standart El Bilek Ateli

Neoprene Wrist Splint With Thumb Support
Neopren Baş Parmak Destekli El Bilek Ateli

STANDART SIZE PROD.
STANDART BEDEN ÜRÜN.
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ERSA 209

Taille
Universal Size
Standart Bedendir

ERSA 208

Universal Size
Standart Bedendir

ERSA 211

Universal Size
Standart Bedendir

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of neoprene material.
Protection and retaining warmth in wrist injuries,
sprains and trauma is provided by the wristband.
The soft neoprene blend retains body heat to
improve circulation and promote healing.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiş basit el bileği bandajıdır.
Bilek yaralanmaları, burkulma ve travma durumlarında
bileğe koruma ve ısı sağlar.
Neopren malzeme vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını
dolayısıyla da iyileşme sürecini hızlandırır.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of neoprene material.
Protection and retaining warmth in wrist
injuries, sprains and trauma is provided
by the wristband.
Wraps around the wrist aiming a better
protection.
Wristband prevent sprains and dislocations
during physical activities and sports, as well
as for fixation with light injuries and during
rehabilitation.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiştir.
Bandaj şeklinde el bileğini sararak daha iyi koruma sağlar.
Bilek incinmeleri, burkulmalar ve travmalarda ısıyı muhafaza
ederek koruma sağlar.
Bandaj aynı zamanda spor ve fiziksel aktiviteler sırasında
oluşabilecek incinme ve dislokasyonları önlemenin yanında
hafif incinmelerde ve rehabilitasyon sırasında da kullanılır.

PRODUCT DESCRIPTION
Lokal kompresyon sağlayan pedli epikondilit bandıdır.
Elastik bant dinamik kompresyona olanak sağlar.
Ped sağ ve sol dirsek kullanımı için değiştirilebilir
niteliktedir.
Spor aktiviteleri sırasında kullanıma uygun olup,
herhangi bir rahatsızlık vermez.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Epicondylitis band provides local compression.
The elastic band enables dynamic compression.
The pad can be switched between right and left elbows.
Provides perfect fit and continuous support,
no interference while sporting.

Simple Wristband Basit El Bilekliği

Bandage Wristband Bandaj El Bilekliği

Epicondylitis Bandage Epikondilit Bandı

STANDART SIZE PROD.
STANDART BEDEN ÜRÜN.
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ERSA 212

ERSA 213

ERSA 214

Universal Size
Standart Bedendir

Universal Size
Standart Bedendir

Universal Size
Standart Bedendir

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of elastic material; supports and
protect the joints and reduces injury risks.
Increases blood circulation with compression
effect and reduces pain.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Elastik malzemeden üretilmiştir.
Ayak bileğini korur, yaralanma riskini azaltır.
Sağladığı kompresyon etkisi dolaşımı arttırarak ağrıyı azaltır.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured anatomically from neoprene material.
The pads support inner and outer malleolus.
Elastic wrapping the ankle with the shape of eight,
relieves the edema, thus reduces pain.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiştir.
Ayak bileğinin her iki yanında anatomik olarak tasarlanmış,
iç ve dış malleolleri destekleyen pedleri vardır.
Sekiz şeklinde sarılan elastik bant ekstra koruma sağlar.
Ayak bileğini destekler, ödemi rahatlatarak ağrıyı azaltır.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of neoprene material.
Two ligament supports on both sides made of
flexible spiral underwire provide stabilization.
By its channel design, sizes can be adjusted in
accordance with patient needs.
Supported by extra 8 figure bandage.
Supports the ankle, reduces pain and edema
with compression.
Size is standart and can be adjusted by the
patient.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiştir.
Her iki yanda ikişer adet esnek spiral balenden ligament desteği
mevcuttur.
Kanallı şeklindeki tasarımı sayesinde  belenlerin yeri kişiye göre
ayarlanabilir.
Ekstra 8 bandajı ile desteklenmiştir.
Ayak bileğini destekleyerek, uyguladığı kompresyon etkisi ile ağrıyı
ve ödemi azaltır.
Standart beden olup, cırtlar ile
kişişel ayar yapılabilir.

Elastic Ankle Support Elastik Ayak Bilekliği

Malleol Ankle Support Malleol Destekli Ayak Bilekliği

Standard Ligament Ankle Support
Standart Ligament Destekli Ayak Bilekliği

STANDART SIZE PROD.
STANDART BEDEN ÜRÜN.
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ERSA 215

Universal Size
Standart Bedendir

ERSA 216

Universal Size
Standart Bedendir

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of neoprene material.
Supported by exterior belt, the corset provides
warmth and compression.
Sustains body's own release of heat effectively
improve blood circulation, promote metabolism,
enhance immunity also applies compression,
prevents edema and reduces pain.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiştir.
Ekstra dış kemer ile desteklenmiştir.
Sıcaklık ve kompresyon sağlar.
Vücudun kendi yaydığı ısıyı koruyarak kan dolaşımını arttırır,
metabolizmayı hızlandırır, uyguladığı kompresyon etkisi
ödemi engeller, kaslardaki tonusu azaltarak ağrıyı azaltır.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured with flexible, respirable,
sweat-preventing fabric. In the back, it
has 4 pieces of anatomically convenient
steel underwire. Steel under wires can
be manually adjusted to fit lomber lordosis.
The front side is composed of two pieces.
The lower and wider piece supports the lower
abdomen. The narrow piece on the front side
is fastened in a transverse manner. Relieves the
pain on the disks  at  the lumbar region, by taking
the pressure off.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Esnek, hava alabilen, terletmeyen elastik kumaştan üretilmiştir.
Arkada anatomik yapıya uygun 4 adet çelik baleni mevcuttur.
Çelik balenler, lomber lordoza göre elle eğim verilebilir özelliktedir.
Ön taraf iki parçalıdır.
Geniş olan alttaki parça, karnın alt kısmını destekler.
Dar olan parça ise, önde çapraz takılır. Lomber bölgede disklere
binen yükü hafifleterek, ağrıyı azaltır.

Neoprene Lumbosacral Corset (With Strap)
Neopren Lumbosakral Korse (Kemerli)

Lumbostad Corset With Abdominal Support
Lumbostad Korse Karın Destekli

STANDART SIZE PROD.
STANDART BEDEN ÜRÜN.
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ERSA 217

Universal Size
Standart Bedendir

ERSA 218

Universal Size
Standart Bedendir

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured anatomically from neoprene material.
Velcro fasteners on the upper calf provide ease of
use.
Supports upper calf.
Sustains body's own release of heat effectively
improve blood circulation, promote metabolism,
enhance immunity also applies compression,
prevents edema.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiş olup, anatomik olarak tasarlanmıştır.
Üst kısımda öndeki cırt bantları kullanım kolaylığı sağlar.
Üst baldırı destekler.
Neopren malzeme, vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını arttırır,
metabolizmayı hızlandırır, uyguladığı kompresyon etkisi ödemi engeller,
kaslardaki tonusu azaltarak ağrıyı azaltır.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured anatomically from neoprene material.
Velcro fasteners on the calf provide ease of use.
Supports lower calf.
Sustains body's own release of heat effectively
improve blood circulation, promote metabolism,
enhance immunity also applies compression,
prevents edema.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Neopren malzemeden üretilmiş olup, anatomik olarak
tasarlanmıştır.
Üst kısmında öndeki cırt bantları kullanım kolaylığı sağlar.
Alt baldırı destekler.
Neopren malzeme, vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını
arttırır, metabolizmayı hızlandırır, uyguladığı kompresyon
etkisi ödemi engeller, kaslardaki tonusu azaltarak ağrıyı
azaltır.

Thigh Support Üst Baldırlık

Calf Support Alt Baldırlık

STANDART SIZE PROD.
STANDART BEDEN ÜRÜN.
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SL 500

SL 502

SL 504
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34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46............

35-36cm
37-38cm
39-40cm
41-42cm
43-44cm
45-46cm

XS
S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

35-36cm
37-38cm
39-40cm
41-42cm
43-44cm
45-46cm

XS
S
M
L

XL
XXL

Size / Ölçü

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of skin friendly, hypoallergenic
silicon material.Specially designed to fit figure
of the foot. Calcaneal epin and metatarsus head
areas which take the toll of the body are softened.
Lessens the pain at foot and calf.
Distributes the standing body weight evenly and
reduces load and stress on the joints.
Absorbs the reaction force of the floor.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Cilde zarar vermeyen, yüksek kalite hipo-allerjik silikon malzemeden
üretilmiştir. Anatomik ayak şekline göre özel olarak tasarlanmıştır.
Vücut yükünün daha fazla bindiği metatars başları ve kalkaneal epin
bölgesi özel yumuşak malzemeden
üretilmiştir. Ayak ve baldırda oluşan
ağrıları azaltır. Vücut yükünün ayakta
dengeli dağılımını sağlayarak eklemlere
binen yükü ve stresi azaltır.
Yer reaksiyon kuvvetini absorbe eder.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of skin friendly, hypoallergenic
silicon material.Specially designed to fit figure
of the foot. Calcaneal epin and metatarsus head
areas which take the toll of the body are softened.
Lessens the pain at foot and calf.
Distributes the standing body weight evenly and
reduces load and stress on the joints.
Absorbs the reaction force of the floor.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Cilde zarar vermeyen, yüksek kalite hipo-allerjik silikon malzemeden
üretilmiştir. Anatomik ayak şekline göre özel olarak tasarlanmıştır.
Vücut yükünün daha fazla bindiği metatars başları ve kalkaneal epin
bölgesi özel yumuşak malzemeden
üretilmiştir. Ayak ve baldırda oluşan
ağrıları azaltır. Vücut yükünün ayakta
dengeli dağılımını sağlayarak eklemlere
binen yükü ve stresi azaltır.
Yer reaksiyon kuvvetini absorbe eder.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of stout leather and supported
with stainless steel bridge has a longitudinal
and metatarsal support.
Distributes the standing body weight evenly
and reduces load and stress on the joints.
Rigid surface support does not allow the
longitudinal arc to collapse.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Paslanmaz çelik köprü ile desteklenen ve köseleden üretilen,
longitudinal ve metatarsal ark desteği olan tabanlıktır.
Vücut yükünün ayakta dengeli dağılımını sağlayarak eklemlere
binen yükü ve stresi azaltır.
Sert destek yüzeyi ile longitudinal arkın çökmesine izin vermez.

Silicon Insole Silikon Tabanlık

High Silicone Insole Yüksek Silikon Ayakkabı Astarı

Steel Insole Çelik Tabanlık

FOOT HEALTH PROD.
AYAK SAĞLIĞI ÜRÜN.



SL 506

SL 525

SL 501
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Taille

34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46............

22-23-24-........37-38-39-40

34-37cm
38-41cm
42-45cm

S
M
L

Size / Ölçü

FOOT HEALTH PROD.
AYAK SAĞLIĞI ÜRÜN.

Starflex Insole Starfleks Tabanlık

UCBL Sole UCBL Taban

Silicon Heel Cup Silikon Epin Topukluk

PRODUCT DESCRIPTION
Arc support manufactured of special thermoplastic
material which has leather covered longitudinal and
metatarsal support.
Distributes the standing body weight evenly and
reduces load and stress on the joints.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Özel termoplastik malzemeden üretilen üstü ve altı deri
kaplı longitudinal ve metatarsal desteği olan tabanlıktır.
Vücut yükünün ayakta dengeli dağılımını sağlayarak
eklemlere binen yükü ve stresi azaltır.

PRODUCT DESCRIPTION
With a large medial and lateral fl angels.
The braces have cupsfoot deep heel and hindfoot
motion.
Construction aggressive control forSemi subortholene
thermoplasticsupports rigid orthoses Paediatric fl
atfeet. The UCBL preforms Children.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Büyük bir medial ve lateral fl meleklerle.
Braketler derin topuk ve arka ayak hareketi cupsfoot var.
İnşaat agresif kontrol forSemi subortholene sert ortezler
Pediatrik fl atfeet thermoplasticsupports.
UCBL Çocuklar preforms.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of skin friendly, hypoallergenic silicon
material.
Specially designed to fit figure of the foot.
Softened calcaneal epin area lessens the load on
the heels which causes pain.
Lessens the pain at foot and calf.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Cilde zarar vermeyen, yüksek kalite hipo-allerjik silikon
malzemeden üretilmiştir.
Anatomik ayak şekline göre özel olarak tasarlanmıştır.
Vücut yükünün daha fazla bindiği kalkaneal epin bölgesi
özel yumuşak malzemeden üretilmiştir.
Topuk üzerine binen ve ağrıya
neden olan yükü hafifletir.
Ayak ve baldırda oluşan
ağrıları azaltır.



SL 505

SL 503

SL 509
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Universal Size
Standart Bedendir

34-38cm
38-42cm

1
2

Size / Ölçü

34-37cm
38-41cm
42-45cm

S
M
L

Size / Ölçü

FOOT HEALTH PROD.
AYAK SAĞLIĞI ÜRÜN.

Epin Heel Epin Topuk

Silicon Toe Spreader Silikon Makara

Silicon Metatarsal Pad With Loop
Silikon Halkalı Metatarsal Ped

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of silicon material, covered with fabric.
Softened calcaneal epin area  prevents the load
pressing onto a single point.
Due to the adhesive nature, it can be fixed within
the shoe.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Üst yüzeyi kumaş kaplı, silikon malzemeden üretilmiştir.
Kalkaneal epin olan bölge yumuşatılmıştır.
Bu şekilde ağrılı noktaya yük binmesi engellenmiş olur.
Yapışkan özelliği sayesinde ayakkabı içinde sabitlenebilir.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of skin friendly, hypoallergenic silicon
material.
Conformable for daily use.
Prevents deviation of the toe to the lateral in hallux
valgus deformity.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Cilde zarar vermeyen, yüksek kalite hipo-allerjik silikon
malzemeden üretilmiştir.
Gündüz kullanım için uygundur.
Halluks valgusta baş parmağın laterale deviasyonunu
önlemek amaçlı kullanılır.

PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of skin friendly, hypoallergenic
silicon material.
Metatarsal pad is adjusted by placing the silicon
ring on the second toe.
Reduces pain and relieves the pressure of the
metatarsal heads.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Cilde zarar vermeyen, yüksek kalite hipo-allerjik silikon
malzemeden üretilmiştir.
Silikon halkanın 2. parmağa geçirilmesi ile pozisyonu ayarlanır.
Metatars başlarındaki basıncı gidererek ağrıyı azaltmaktadır.



www.orthopoint.com58

Universal Size
Standart Bedendir

SL 507

FOOT HEALTH PROD.
AYAK SAĞLIĞI ÜRÜN.

Silikon Bunion Koruyucu Ped
PRODUCT DESCRIPTION
Manufactured of skin friendly, hypoallergenic
silicon material.
Prevents bunion friction and protects against
trauma.
Used to reduce bunion sensitivity.

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Cilde zarar vermeyen, yüksek kalite hipo-allerjik silikon
malzemeden üretilmiş, bunion üzerindeki sürtünmeyi
önleyen travmaya karşı koruyan özel kılıftır.
Bunion üzerindeki hassasiyeti ve ağrıyı gidermeye
yönelik kullanılır.

Silicon Bunion Shield



VARICOSIS STOCKINGS
VARİS ÇORAPLARI

ANTIEMBOLI UNDERKNEE

ANTIEMBOLI OVERKNEE

ANTIEMBOLI ARTICULATED ARCH

CCL-2  UNDER KNEE SURGICAL STOCKING

CCL-2 OVER KNEE SILICONE SURGICAL STOCKING

CCL-2 PANTHYHOSE SURGICAL STOCKING

CCL-2 PANTHYHOSE SURGICAL STOCKING (open toe)

CCL-2 OVER KNEE SILICONE SURGICAL STOCKING (open toe)

CCL-2  UNDER KNEE SURGICAL STOCKING (open toe)

XS/S/M
/L/XL

CCL-1 UNDER KNEE SURGICAL STOCKING

CCL-1 OVER KNEE SILICONE SURGICAL STOCKING

CCL-1 PANTYHOSE SURGICAL STOCKING

CCL-1 PANTYHOSE SURGICAL STOCKING (open toe)

CCL-1 PREGNANCY SURGICAL STOCKING

CCL-1 OVER KNEE SILICONE SURGICAL STOCKING (open toe)

CCL-1 UNDER KNEE SURGICAL STOCKING (open toe)

1,2,3,4,5,6,7SIZES:
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Knee High Varicose Stocking

Dizaltı Varis Çorabı

Thigh High Silicone Varicose Stock
in

g

Diz Ü
stü Silikonlu Varis Çorabı

Pantyhose Varicose Stocking

Külotlü Varis Çorabı

Thigh High Antiembolic

Diz Üstü Antiemboli

Articulated Arch Antiembolic

Belden Kemerli Antiemboli

Antiembolic Knee High

Diz Altı Antiemboli

Pregnant Compression Stockings

Hamile Varis Çorapları

ANTIEMBOL STOCKING SIZE TABLESURGICAL STOCKING SIZE TABLE

SIZE
LEG

ENVIR
ONMENT

LEG
ENVIRONMENT

SIZE

Heel color beige Yellow Green Red Blue

VARICOSIS STOCKINGS
VARİS ÇORAPLARI



PILLOWS AND SEAT CUSHIONS
YASTIKLAR VE OTURMA MİNDERLERİ

Visco Pillow
Visko Boyun Yastığı

SL 22
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Visco Seat Cushion • Visko Oturm
a S

im
id

i Seat Cushion Open • Oturma Sim
idi A

çık

Visco Travel Bag • Visko Seyahat Y

as
tığ

ı
Reflux Pillow • Reflü Yastığı

Visco Snoring Pillow • Visko Horlama Y
as

tığ
ı

SL 07V SL 07A

SL 293 SL 922

SL 23

Lumbar Cushion • Bel Deste
ği

Visco Lumbar Cushion • Visko Bel D
es

te
ği

Seat Cushion • Oturma Simidi

SL 06 SL 07SL 06V

PILLOWS PROD.
YASTIKLAR ÜRÜN.



SILICON EXERCISE BALL
SİLİKON EGZERSİZ TOPU

Orthopedic Products

SL-517

Hard

Middle

Soft

Sert

Orta

Yumuşak

Kırmızı
Red

Mavi
Blue

Yeşil
Green



is our meeting point for good health....
iyi bir sağlık için buluşma noktası ....

www.orthopoint.com



Orthopedic Products



Ayak Ortezleri

Boyunluklar

info@orthopoint.com

www.orthopoint.com

Dirseklikler

El Bilek Atelleri
Korseler

Dizlikler
Örme Ürünler

Varis Çorapları

Orthopedic Products

Medikal San. Tic. Ltd. Şti.

info@orthopoint.com

www.orthopoint.com

Medikal San. Tic. Ltd. Şti.


