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Laminasyon tekni¤i ile kaplanm›fl 1 cm’lik özel süngerli kumafltan yap›lan dizli¤in
sa¤ ve sol yanlar›nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert alümin-
yum balenler bulunmaktad›r. Balenlere dizin anatomik flekli verilmifl olup iste¤e gö-
re ayar yap›lmas› mümkündür.
Dizli¤in iç k›sm› pamuklu havlu kumaflla kaplanm›flt›r. Patella alt›ndan iki patella
üstünden iki olmak üzere toplam dört noktadan welcrolar ile s›k›l›k ayar› yap›labil-
mektedir. Genifl ayar mekanizmas› sebebiyle her kal›nl›ktaki baca¤a uyum sa¤laya-
bilen dizli¤in 45-50-55-60 cm. olmak üzere yüksekli¤i farkl› 4 modeli mevcuttur.
Gri, lacivert ve ten rengi olmak üzere 3 ayr› renk alternatifi bulunmaktad›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Bacak ve diz için de¤iflebilen derecelerde destek ve düzeltme imkan›
sa¤lar. Baca¤›n ve dizin sabitlenmesi gereken her durumda kullan›l›r.

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

Laminasyon tekni¤i ile kaplanm›fl 1 cm’lik özel süngerli kumafltan yap›lan dizlik 3
ayr› parçadan oluflmaktad›r. Dizin arkas›na gelen parçaya sa¤ ve sol yanlara tak›lan
parçalar welcro ile monte edilmektedir. D›fl yüzeyi her noktadan welcroya yap›flan
kumaflla kapland›¤›ndan parçalar istenilen noktadan kolayl›kla birlefltirilebilmekte-
dir.‹ç yüzey ise terlemeyi önleyici pamuklu havlu kumaflla kaplanm›flt›r. Dizli¤in
sa¤, sol ve arka yanlar›nda 1'er adet cep içine yerlefltirilmifl sert alüminyum balenler
bulunmaktad›r. Balenlere dizin anatomik flekli verilmifl olup iste¤e göre ayar yap›l-
mas› mümkündür. Patella alt›ndan iki patella üstünden iki olmak üzere toplam dört
noktadan welcrolar ile s›k›l›k ayar› yap›labilmektedir. Genifl ayar mekanizmas› sebe-
biyle her kal›nl›ktaki baca¤a uyum sa¤layabilen dizli¤in 45-50-55-60 cm. olmak üze-
re yüksekli¤i farkl› 4 modeli mevcuttur. Gri, lacivert ve ten rengi olmak üzere 3 ay-
r› renk alternatifi bulunmaktad›r. 

EEnnddiikkaassyyoonn:: Bacak ve diz için de¤iflebilen derecelerde destek ve düzeltme imkan›
sa¤lar. Baca¤›n  ve dizin sabitlenmesi gereken her durumda kullan›l›r.

N-3A Diz Sabitleyici 3 Panelli

N-6 Kalça Sabitleyici 

Özel süngerli kumafltan yap›lan sabitleyicinin bald›r ve bel k›sm›nda welcrolar ile s›-
k›l›k ayar› yap›labilmektedir. Ten rengi yap›lan sabitleyicinin 5 de¤iflik boyu mev-
cuttur.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Operasyon sonras›nda kullan›l›r.

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Özel süngerli kumafltan yap›lan sabitleyicinin bald›r ve bel k›sm›nda welcrolar ile s›-
k›l›k ayar› yap›labilmektedir. Kalça sabitleyicinin üzerine dikilen ceplere yerlefltiril-
mifl balenler ekstra destek sa¤lamaktad›r. Ten rengi yap›lan sabitleyicinin 5 de¤iflik
boyu mevcuttur. 

EEnnddiikkaassyyoonn:: Operasyon sonras›nda kullan›l›r. 

N-6B Kalça Sabitleyici - balenli

Bele ve bald›ra kolayl›kla ba¤lanabilen ortez 0-110' ayarlabilen  fleksiyon ve 0-90'
ayarlanabilen Ekstansiyon ayarlar›na sahiptir. Pratik, pimsiz kademeli aç› ayar› me-
kanizmas› ve k›say›p uzama imkan› kolay kullan›m sa¤lar. Tek boy olarak üretilen
ortezin sa¤ ve sol modelleri mevcuttur.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Kalça ve Femur operasyonlar› sonras›nda kullan›l›r.

N-6C Kalça Sabitleyici Aç› Ayarl›

Sa¤ ve sol iki ayr› parçadan oluflan dizli¤in kademeli yükseklik ayar› sayesinde 50-
60 cm aras›nda yüksekli¤i ayarlanabilmektedir. Genifl ayar mekanizmas› bulundu-
¤undan geniflli¤i her bedene olabilmektedir. Üst bald›rda 2 alt bald›rda 3 olmak üze-
re toplam 5 noktadan welcroyla sabitleme yap›lmaktad›r. Dizli¤in alt ve üst bald›ra
sabitlenen plastik k›s›mlar›na süngerli özel kumaflla ekstra konfor sa¤lanm›flt›r. Ko-
layl›kla ayarlanabilen aç› ayar mekanizmas›nda 0-15-30-45-60-75-90-105 derece
Fleksiyon, -15-0-15-30-45-60-75-90 derece Ekstansiyon ayar› mümkündür.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Atroskopi ameliyat› sonras›nda, içten d›fla ve d›fltan içe çektirme gerek-
ti¤inde, iç, d›fl ve çapraz ba¤ lezyonlar›nda, patella ve femur travmalar›nda, diz ek-
leminin yükünün azalt›lmas› gerekti¤i durumlarda kullan›l›r.

N-58 Atroskopi Dizli¤i - Aç› Ayarl›

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Sa¤ ve sol iki ayr› parçadan oluflan dizlik 65 cm boyunda
olup geniflli¤i her bedene olabilmektedir. Dizli¤in yüksekli-
¤inin üst ve alt parçalar ç›kar›larak 47 cm' e kadar indirilme-
si mümkündür. Üst bald›rda 2 alt bald›rda 2 olmak üzere
toplam 4 noktadan welcroyla sabitleme yap›lmaktad›r. ‹ç k›-
s›mlar› 1cm’lik süngerli kumaflla kaplanm›flt›r. Metalden
yap›lan aç› ayar mekanizmas› dize 15'er derecelik aç›larla
ayar imkân› vermektedir. Dizin istenilen aç›larda fleksiyo-
nunu ve ekstansiyonunu sa¤lar. Dizlik istenilen aç›da sabit-
lenebilmektedir.

Ekstansiyon aç›lar›: -15-0-15-30-45-60-75-90 derece
Fleksiyon aç›lar›: 0-15-30-45-60-75-90-105-120 derece

EEnnddiikkaassyyoonn:: Dizin istenilen aç›da ekstansiyonunu ve fleksi-
yonunu sa¤lamada, Atroskopi ameliyat› sonras›nda, iç, d›fl
ve çapraz ba¤ lezyonlar›nda, patella ve femur travmalar›n-
da, diz ekleminin yükünün azalt›lmas› gerekti¤i durumlarda
kullan›l›r.

N-58A Aç› Ayarl› Dizlik - Uzun

Elastik kumafltan yap›lan dizli¤in tak›ld›¤› bölgeyi s›cak tutarak tedaviye yard›mc›
olmas› sa¤lan›r. Dizlik, diz anatomisine uyum sa¤layacak flekilde 7 de¤iflik ölçüde
imal edilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Tüm diz a¤r›lar›nda,romatizma ve siyatikte, dizin s›cak tutulmas› ge-
rekti¤i durumlarda kullan›l›r.

B-5 Yün Elastik Dizlik

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Elastik kumafltan yap›lan bald›rl›¤›n tak›ld›¤› bölgeyi s›cak tutarak tedaviye yard›m-
c› olmas› sa¤lan›r. Bald›rl›k vücut ölçülerine uyum sa¤layacak flekilde 6 de¤iflik öl-
çüde imal edilir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Romatizma ve siyatikte, bald›r›n s›cak tutulmas› gerekti¤i durumlarda
kullan›l›r.

B-7 Yün Elastik Bald›rl›k

Dizlikler gipe lastik muz naylondan trikotaj imalat› olup dikiflsizdir. Dizliklere do-
kuma esnas›nda dizin anatomik flekli verilmifltir. Dizin arka k›sm›na gelen bölge gev-
flek dokuma yap›larak dizin rahat hareket etmesi ve rahats›z olmamas› sa¤lanm›flt›r.
Diz yan ba¤lar›na gelen bölgeye flerit fleklinde s›k› dokuma yap›larak ekstra destek
sa¤lanm›flt›r. 4 de¤iflik boyu mevcut olup ten rengidir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Diz burkulmalar›nda ve lif kopmalar›nda, travma ve operasyon sonra-
s›nda, spor aktivitelerinde kullan›l›r

V-4A Anatomik Elastik Dizlik

Elastik pamuklu kumafl›n içinin ve d›fl›n›n pamuklu penye ile kaplanmas›yla yap›lan
dizli¤in tüm kenarlar› k›v›rma lastik ile kaplanm›flt›r. Ba¤lant› ve s›kl›k ayar› arkaya
s›ralanm›fl welcrolarla yap›lmaktad›r. Lacivert renk olan dizli¤in 7 de¤iflik boyu
mevcuttur.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Diz burkulmalar›nda ve lif kopmalar›nda, travma ve operasyon sonra-
s›nda, spor aktivitelerinde kullan›l›r.

X-22 BW. Dizlik

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Elastik pamuklu kumafl›n içinin ve d›fl›n›n pamuklu penye ile kaplanmas›yla yap›lan
dizli¤in tüm kenarlar› k›v›rma lastik ile kaplanm›flt›r. Dizli¤in patellaya gelen k›sm›-
na yuvarlak olarak delik aç›lm›fl, deli¤in kenarlar› k›v›rma lastik ile kaplanm›flt›r.
Dizli¤in sa¤ ve sol yanlar›nda kolon içerisine yerlefltirilmifl plastik balenler bulun-
maktad›r. Patella alt›ndan iki patella üstünden iki olmak üzere toplam dört noktadan
welcrolu kolonlarla ayarlanabilmektedir. Lacivert renk olan dizli¤in 7 de¤iflik boyu
mevcuttur.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Diz iç ve d›fl ba¤ lezyonlar›nda, Lateral ve medial ba¤lar›n ve de patel-
lan›n desteklenmesi gerekti¤i durumlarda kullan›l›r.

X-23 BW. Dizlik - Patella Aç›k Balenli

Balenli dizlikten farkl› olarak yanlarda plastik balen yerine metalden presle flekillen-
dirilmifl mentefleler bulunmaktad›r. Lacivert renk olan dizli¤in 7 de¤iflik boyu mev-
cuttur.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Diz iç ve d›fl ba¤ lezyonlar›nda, diz travmalar›nda, diz ekleminin yükü-
nü azaltmak ve desteklemek için kullan›l›r.

X-24 BW. Dizlik - Patella Aç›k Mafsall›

Elastik pamuklu kumafl›n içinin ve d›fl›n›n pamuklu penye ile kaplanmas›yla yap›lan
dizli¤in tüm kenarlar› k›v›rma lastik ile kaplanm›flt›r. Dizli¤in patellaya gelen k›sm›-
na yuvarlak olarak delik aç›lm›fl, deli¤in kenarlar› k›v›rma lastik ile kaplanm›flt›r.
Ba¤lant› ve s›kl›k ayar› arkaya s›ralanm›fl welcrolarla yap›lmaktad›r. Lacivert renk
olan dizli¤in 7 de¤iflik boyu mevcuttur.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Diz kapa¤› rahats›zl›klar›nda ve diz kapa¤› tendinitisinde kullan›l›r.

X-25 BW. Dizlik - Patella Aç›k

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Elastik pamuklu kumafl›n içinin ve d›fl›n›n pamuklu penye ile kaplanmas›yla yap›lan
dizli¤in tüm kenarlar› ve patella k›sm› k›v›rma lastikle kaplanm›flt›r. Üst bald›rda 2
alt bald›rda 2 olmak üzere toplam 4 noktadan welcroyla sabitleme yap›lmaktad›r. K›-
r›lmaz sert plastikten yap›lan aç› ayar mekanizmas› dize 10'ar derecelik aç›larla ayar
imkan› vermektedir. Dizin istenilen aç›larda fleksiyonunu ve extansiyonunu sa¤lar.
Dizlik istenilen aç›da sabitlenebilmektedir. Lacivert renk olan dizli¤in 7 de¤iflik bo-
yu mevcuttur.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Dizin istenilen aç›da extansiyonunu ve fleksiyonunu sa¤lamada, Atros-
kopi ameliyat› sonras›nda, iç, d›fl ve çapraz ba¤ lezyonlar›nda, patella ve femur trav-
malar›nda, diz ekleminin yükünün azalt›lmas› gerekti¤i durumlarda kullan›l›r.

X-45 BW. Dizlik Aç› Ayarl›

Terlemeyi önleyici elastik iplikten örülen dizlik dikiflsiz ve eksizdir. Dizli¤in yük-
sekli¤i 28 cm dir. Patellar bölgede bulunan Silikon destekler patellaya destek sa¤lar.
Yanlarda bulunan ceplere yay balenler yerlefltirilmifl olup diz ekleminin hareketini
engellemez. Dizlik diz ölçülerine uyum sa¤layacak flekilde 5 de¤iflik ölçüde imal edi-
lir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Medial ve lateral kollateral ligament instabilitesi ve zorlanmalar›nda,
Diz travmalar›nda, Diz ekleminin tüm enflamatuar olaylar›nda, Diz Osteoartritinde,
Patellan›n sabitlenmesinde, Operasyon sonras›nda ve Koruyucu olarak spor aktivite-
lerinde kullan›l›r.

R-1 Örgü Dizlik - Silikonlu ve Balenli

Terlemeyi önleyici elastik iplikten örülen dizlik dikiflsiz ve eksizdir. Dizli¤in üst ve
alt uçlar›nda yer alan welcrobandlar dizin çevresinde dönerek sabitlendi¤inden diz-
li¤in stabilitesini artt›rmaktad›r. Dizli¤in yüksekli¤i 28 cm dir. Patellar bölgede bu-
lunan Silikon destekler patellaya destek sa¤lar. Yanlarda bulunan ceplere yay balen-
ler yerlefltirilmifl olup diz ekleminin hareketini engellemez. Dizlik diz ölçülerine
uyum sa¤layacak flekilde 5 de¤iflik ölçüde imal edilir. 

EEnnddiikkaassyyoonn:: Medial ve lateral kollateral ligament instabilitesi ve zorlanmalar›nda,
Diz travmalar›nda, Diz ekleminin tüm enflamatuar olaylar›nda, Diz Osteoartritinde,
Patellan›n sabitlenmesinde, Operasyon sonras›nda ve Koruyucu olarak spor aktivite-
lerinde kullan›l›r

R-2 Welcrolu Örgü Dizlik - Silikonlu ve Balenli

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Terlemeyi önleyici elastik iplikten örülen dizli¤in yüksekli¤i 28 cm dir. Patellar böl-
gede bulunan Silikon destekler patellaya destek sa¤lar. Yanlarda bulunan ceplere yay
balenler yerlefltirilmifl olup diz ekleminin hareketini engellemez. Dizli¤in iç k›s›mla-
r›na yerlefltirilmifl silikon bantlar dizli¤in kaymas›n› engeller. Dizlik diz ölçülerine
uyum sa¤layacak flekilde 4 de¤iflik ölçüde imal edilir. Gri renk olarak üretilmektedir. 

EEnnddiikkaassyyoonn:: Medial ve lateral kollateral ligament instabilitesi ve zorlanmalar›nda,
Diz travmalar›nda, Diz ekleminin tüm enflamatuar olaylar›nda, Diz Osteoartritinde,
Patellan›n sabitlenmesinde, Operasyon sonras›nda ve Koruyucu olarak spor aktivite-
lerinde kullan›l›r.

R-3 Kal›n Örgü Dizlik - Silikonlu ve Balenli

Terlemeyi önleyici elastik iplikten örülen Dizli¤in yüksekli¤i 28 cm.dir. Patellar böl-
gede bulunan Silikon destekler patellaya destek sa¤lar. Yanlarda bulunan ceplere yay
balenler yerlefltirilmifl olup diz ekleminin hareketini engellemez. Dizli¤in üst ve alt
taraflar›nda bulunan elastik bantlar dizi çepeçevre sararak ekstra destek sa¤lar. Diz-
li¤in iç k›s›mlar›na yerlefltirilmifl silikon bantlar dizli¤in kaymas›n› engeller. Dizlik
diz ölçülerine uyum sa¤layacak flekilde 4 de¤iflik ölçüde imal edilir. Gri renk olarak
üretilmektedir. 

EEnnddiikkaassyyoonn:: Medial ve lateral kollateral ligament instabilitesi ve zorlanmalar›nda,
Diz travmalar›nda, Diz ekleminin tüm enflamatuar olaylar›nda, Diz Osteoartritinde,
Patellan›n sabitlenmesinde, Operasyon sonras›nda ve Koruyucu olarak spor aktivite-
lerinde kullan›l›r.

R-4 Welcrolu Kal›n Örgü Dizlik - Silikonlu ve Balenli

Uzunlu¤u gevflekken 2 mt. esnedi¤inde 5 mt. civar›nda olup hareket kabiliyetini tamamen k›s›tlamadan burkulmalar ve trav-
malarda etkili destek sa¤lar. El ve ayak bile¤inde, dizde, dirsekte ve di¤er organlar›n tespitinde sar›larak kullan›l›r. Metal

klipsleriyle sabitlenir. 6, 8, 10, 12, 15, 20 cm ebatlar›nda bulunur.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Ortopedik ve Cerrahi tedavilerde, k›r›k-ç›k›k ve bur-
kulmalar›n sarg›lanmas›nda, adale y›rt›lmalar›nda, lif kopmalar›n-
da, varis ve varis ülserlerinin tedavisinde, sportif travmalarda kul-
lan›l›r.

O-1 /2/3/4/5/5A Elastik Bandaj
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