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Bel ve Uyluk bantlar› metalden yap›lan cihaz›n bel ve bacaklardaki ayar mekanizma-
s› polietilen kemerler üzerine dikilmifl welcrolar ile yap›lm›flt›r. Polietilenin kenarla-
r› yumuflak vinyleks dikilerek kaplanm›flt›r. Çocuk bezinin üzerine uygulanabilen
atelin temizli¤i kolayd›r.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Kalça ç›k›¤›nda doktor tavsiyesiyle kullan›l›r.

K-1 Wonrosen Cihaz›

Botlu modelinde cihaza monte edilmifl çektirmeli, burnu aç›k, ba¤c›kl› bot kullan›lmaktad›r. Ön k›sm› tamamen aç›labilen
botla çocu¤un aya¤›n›n ayakkab›ya tam olarak oturmas› gözlenebilmekte, çektirme bantta ba¤c›ktan önce tak›larak aya¤›n
ayakkab›dan ç›kmas› önlenmektedir. Cihaz metalden yap›lm›fl olup
iki ayr› rayl› parçadan oluflmaktad›r. Parçalar›n uçlar›nda iç ve d›fl
rotasyonu sa¤layacak diflli sistem bulunmaktad›r. Vidal› sistem ile
uzunluk ayar› yap›labilmektedir. Ayakkab›n›n topuk k›sm›na vida
ve çivilerle tak›lan diflli mekanizma ayakkab›n›n cihaza istenilen
aç›da tak›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Cihaz›n k›sa ve uzun iki boyu
mevcuttur. Botlar› 14-25 numaralar› aras›nda üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Kalça ç›k›¤›nda doktor tavsiyesiyle kullan›l›r.

K-2 Dennis Broun (Ponsetti) Cihaz› - Botlu

Cihaz metalden yap›lm›fl olup iki ayr› parçadan oluflmaktad›r. Parçalar›n uçlar›nda iç ve d›fl rotasyonu sa¤layacak diflli sis-
tem bulunmaktad›r. Vidal› sistem ile uzunluk ayar› yap›labilmektedir. Ayakkab›n›n topuk k›sm›na vida ve çivilerle tak›lan

diflli mekanizma ayakkab›n›n cihaza istenilen aç›da tak›lmas›n›
sa¤lamaktad›r. Cihaz›n k›sa ve uzun iki boyu mevcuttur.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Kalça ç›k›¤›nda doktor tavsiyesiyle kullan›l›r.

K-2A Dennis Broun (Ponsetti) Cihaz› - Botsuz

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
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Omuza ve bele gelen k›s›mlar kolondan yap›lm›fl olup iç k›s›mlar› yumuflak mater-
yal ile kapl›d›r. Ayaklar›n girece¤i yerlerdeki kolonlara welcro dikilmifl olup welc-
royla ayar mekanizmas› sa¤lanmaktad›r. Omuzdan ve ayaktan bele gelen kolonlar›n
ayar› ›s›rgan tokalarla kolayl›kla yap›lmaktad›r. 5 boy olarak üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Kalça ç›k›¤›nda doktor tavsiyesiyle kullan›l›r.

K-3 Pavlik Bandaj›

Omuza ve bele gelen k›s›mlar c›rt yap›flabilir süngerli kumafltan yap›lm›fl olup yumu-
flakt›r. Omuzdan ve ayaktan bele gelen süngerli kumafl›n ayarlanmas› welcroyla ko-
layl›kla yap›lmaktad›r. 5 boy olarak üretilmektedir. 

EEnnddiikkaassyyoonn:: Kalça ç›k›¤›nda doktor tavsiyesiyle kullan›l›r

K-3A Pavlik Bandaj› Welcrolu

Polietilen malzemeden yap›lan korsenin kenarlar›na yumuflak fitil geçirilip vinyleks-
le kaplanm›flt›r. Belden ve omuzdan sabitlemede ayarl› welcrolu kolonlar kullan›l-
m›flt›r. Y›kanabilen ve silinebilen korse 5 boy olarak üretilmektedir. 

EEnnddiikkaassyyoonn:: Kalça ç›k›¤›nda doktor tavsiyesiyle kullan›l›r.

K-4 Abdüksiyon Korse
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Polietilenin içte sünger ve yumuflak su geçirmez naylonla kaplanmas›yla yap›lan
korsenin çocu¤un her iki baca¤›n› abdüksiyona getirebilece¤i kadar perianal bölge-
de uzunlu¤u olup, perianal bölgeden sonra yay fleklinde bir kavis alarak karfl›l›kl› ge-
len iki uç baca¤›n üzerinde birlefltirilir. Hava-
land›rma delikleri bulunan korsenin kenarlar›
yumuflak sünger ile takviye edilip vinyleks ile
kaplanm›flt›r. 5 boy olarak üretilmektedir.

EEnnddiikkaassyyoonn:: Kalça ç›k›¤›nda doktor tavsiye-
siyle kullan›l›r

K-5 Frejka Ateli - Polietilen

Su geçirmez kumafltan üretilen korsenin içerisine çelik balenler ve alüminyum balen-
ler koyulup sünger ile desteklenmifltir. Is›rgan tokalar ve kolonlarla kolayl›kla ayar-
lanabilir. Uylu¤a gelen k›s›mlara ekstra sünger koyulmufltur. 5 boy olarak üretilmektedir.
EEnnddiikkaassyyoonn:: Kalça ç›k›¤›nda doktor tavsiyesiyle kullan›l›r.

K-5A Frejka Ateli - Muflamba

Önde ve arkada 15 mm’lik geniflli¤inde nikelajl› iki parçal› metalden yap›lan cihaz›n
ön ve arka parçalar›na ayar› sa¤lamak için yeteri kadar delik aç›lm›fl olup aç›lan de-
liklere çekilen k›lavuzla vidayla parçalar› birbirine tespit etme imkân› sa¤lanm›flt›r.
Bel k›sm›na gelen plasti¤in içi 3 mm. Plastazotla kaplanm›flt›r. Bald›r k›sm›na gelen
plastiklerin kenar›na kauçuk fitil koyulup plas-
ti¤in kenarlar› vinylex ile çepeçevre dikilmifl-
tir. Bele ve bald›ra gelen k›s›mlar›n ayar› welc-
ro ile yap›lmaktad›r. 5 boy olarak imal edil-
mektedir.

KKuullllaann››lldd››¤¤›› yyeerrlleerr vvee kkuullllaann››ll››flfl››::
Kalça ç›k›¤›nda doktor tavsiyesiyle kullan›l›r.
Kullan›m› uzman bir eleman taraf›ndan aileye
gösterilir.

K-7 Abdüksiyon Cihaz›

12 mm. ithal ‹ngiliz plastizotundan ten rengi olarak yap›lan korsenin tüm kenarlar›
yuvarlanm›fl, ›s›yla kalça anatomisine uygun kal›plarla flekil verilmifltir. Plastizot üze-
rine aç›lan deliklerle cildin hava almas› sa¤lanm›fl, plastizot üzerine yap›lan baklava
desenleriyle korsenin stabilizesi artt›r›lm›flt›r. Korsenin sabitlenmesi belde 5 cm.lik ten rengi welcro ile, uylukta ise iki ta-
rafl› gelen 2 cm’lik welcro ile yap›lmaktad›r. 5 boy olarak üretilmektedir.
EEnnddiikkaassyyoonn:: Kalça ç›k›¤›nda doktor tavsiyesiyle kullan›l›r

X-28 Abdüksiyon fiort
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