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1110 1210

1310

Is used to brings the cervical spine into its anatomical position and to minimize 
the flexion movement.  Can be used in cervical disc deformations, post- traumatic
and post-operative periods for servical spine support is used, cervical kyphosis 
and mild neck hernia cases. Neck pain, cervical strain. Children size is available.

Servikal omurgayı anatomik pozisyona getirmek için ve fleksiyon hareketini 
kısmen kısıtlamak için kullanılır. Servikal disk deformasyonlarında, 
post-tramvatik ve post operatif dönemde omurun desteği için, servikal kifoz da, 
hafif derece boyun ağrılarında, servikal kaz spazmi. Çocuk boyu da mevcuttur.

Soft plastazote material. Used in emergency patient transfers, cervical 
spine fractures, advanced kyphosis cases and post-operative periods 
as a post-traumatic. Children size is available.

Yumaşak Plastazotdan imal edilmiştir. Acil hasta transferinde, cervical 
omurga çatlaklarında, ileri derece kifotik durumlarda. Post-operatif 
dönemlerde post tramvatik olarak kullanılır. Çocuk boyu da mevcuttur.

Soft Collar - Sünger Boyunluk Nelson  Collar - Nelson Boyunluk

Philadelphia Collar - Philadelphia Boyunluk

Height adjustable. Is used to brings the cervical spine into its anatomical position
and to minimize the flexion movement. Can be used in cervical disc deformations, 
post- traumatic and post-operative periods for servical spine support is used. 
cervical kyphosis and mild neck hernia cases. Neck pain, cervical strain. 
Children size is available.

Yüksekliği ayarlanabilir. Servikal omurgayı anatomik pozisyona getirmek için 
ve fleksiyon hareketini kısmen kısıtlamak için kullanılır. 
Servikal disk deformasyonlarında, post-tramvatik ve post operatif dönemde omurun
desteği için, servikal kifoz da, hafif derece boyun ağrılarında, servikal kaz spazmi.
Çocuk boyu da mevcuttur.

1510

Due to the neck form is designed. Flexion and extension regulations
can be done. Is used in Cervical disc hernia and in post operative cases
or post traumatic cases.

Anatomik boyun şekline göre tasarlanmıştır. Fleksiyon ve ekstansion 
ayarı yapılabilir. Boyun fıtıkları, kireҫlenmeler ve post-tramvatik ile post 
operatif dönemde  kullanılır

Wire Frame Collar - Tel Çerçeveli Boyunluk
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1320 1410

1420

Soft plastazote material. Used in emergency patient transfers, 
cervical spine fractures, advanced kyphosis cases and 
post-operativeperiods as a post-traumatic. Children size is available. 
Has traceostomy opening.

Yumaşak Plastazotdan imal edilmiştir. Acil hasta transverinde, 
cervical omurga çatlaklarında, ileri derece kifotik durumlarda. 
Post-operatif dönemlerde post tramvatik olarak kullanılır. 
Çocuk boyu da mevcuttur. Trakeostomy açıklığı vardır.

Neck pain, cervical disc hernia and post traumatic. Brings the cervical 
spine into its anatomical position and minimizes flexion movement.  
Can be used in cervical disc deformations, cervical kyphosis and mild 
neck hernia cases. Height adjustable.

Boyun ağrıları, boyun fıtıkları, kireҫlenmeler ve travma sonrası kullanılır. 
Servikal omurgayı anatomik pozisyona getirir ve fleksiyon hareketini 
kısmen kısıtlar. Servikal disk deformasyonlarında, servikal kifoz da, 
hafif derece boyun fıtıklarında kullanılır.  Yüksekliği ayarlanabilir.

Neck pain,cervical disc hernia and post traumatic. Brings the 
cervical spine into its anatomical position and minimizes flexion 
movement.Can be used in cervical disc deformations, cervical 
kyphosis and mild neck hernia cases.

Boyun ağrıları, boyun fıtıkları, kireҫlenmeler ve travma sonrası kullanılır. 
Servikal omurgayı anatomik pozisyona getirir ve fleksiyon hareketini 
kısmen kısıtlar. Servikal disk deformasyonlarında, servikal kifoz da, 
hafif derece boyun fıtıklarında kullanılır.

Trac. Philadelphia - Trac Philadelphia Vitra Collar - Servikal Boyunluk

Vitrafix Collar - Çenelikli Servikal Boyunluk

4610

Made of elastic breathable textile materials. After open heart and 
chest surgery, supports sternum and help to fix sternal fractures 
of the thoracic cage.

Elastik ve nefes alabilen kumaşlardan imal edilmiştir. 
Açık kalp ve göğüs operasyonları sonrası sternumu destekler 
ve sternumda oluşan kırıklarda göğüs kafesinin sabitlenmesine 
yardımcı olur.

SternaWear - Göğüs Korsesi

2



4110 4210

4320

Made of pure wool. Used in Rheumatism and sciatics to keep 
back worm, post-traumatic, after abdominal operations and after birth.

Saf yünden imal edilir. Romatizma ve siyatik ağrılarında gereken 
bolgeyi sıcak tutar, post travmatik durumlarda, post operativ ve 
doğum sonrası kullanılır.

Made of Neoprene material. Keeps the Lumbal area warm by 
accelerating blood circulation. Provides warmth and compression.

Neopren malzemesinden imal edilmiştir. Kan dolaşımını hızlandırarak 
Lumbal bölgenin sıcak kalmasını sağlar.
Sıcaklık ve kompresyon sağlar.

Used in post operative and after pregnancy.

Post operativ ve doğum sonrası kullanılır.

Wool Back Corset - Yün Bel Korse Neoprene Thermal Corset - Ter. Neo. Kor.

AbdominoWear Light - Abdominal Korse LumboWear Light - Lumbosacral Korse 

4410

Supports lombar area by steel and plastic supports. Strongly grabs on the pressure area 
by its cross band. Used for Degenerative disc changes and acute low back pain, ,hernia, 
lumbar area operations and during rehabilitation after trauma, mild lumbar fractures and 
for protection during activity. (Back Height 26cm) 

Çelik ve Plastik balenleri ile lomber bölgeyi destekler. Çapraz bantları sayesinde baskı 
bölgesine sıkıca tutunur. Dejenerativ disk ve akut bel ağrısı, paravertebral adale spazmı, 
lomber bölge operasyonu ve travma sonrası rehabilitasyon döneminde, hafif derece 
lomber fraktürlerde ve aktivite sırasında koruma amaçlı kullanılır.  (Sırt Yüksekliği 26cm) 3



4420 4430

Supports lombar area by steel and plastic supports. Strongly grabs on the 
pressure area by its cross band. Used for Degenerative disc changes and 
acute low back pain, hernia, lumbar area operations and during rehabilitation 
after trauma, mild lumbar fractures and for protection during activity. 
(Back Height 32cm) 

Çelik ve Plastik balenleri ile lomber bölgeyi destekler. Çapraz bantları 
sayesinde baskı bölgesine sıkıca tutunur. Dejenerativ disk ve akut bel ağrısı, 
paravertebral adale spazmı, lomber bölge operasyonu ve travma sonrası 
rehabilitasyon döneminde, hafif derece lomber fraktürlerde ve aktivite sırasında 
koruma amaçlı kullanılır.  (Sırt Yüksekliği 26cm) 

Made of the Spacer material with elactic property  that provides air circulation. 
Supports lombar area by steel and plastic supports.  Used for Degenerative disc 
changes and acute low back pain, hernia, lumbar area operations and during 
rehabilitation after trauma, mild lumbar fractures and for protection during activity.

Elastik hava alabilme özelliği olan kompresif özelliğe sahip Spacer kumaştan imal 
edilmiştir. Çelik ve Plastik balenleri ile lomber bölgeyi destekler. Dejenerativ disk ve 
akut bel ağrısı, paravertebral adale spazmı, lomber bölge operasyonu ve travma 
sonrası rehabilitasyon döneminde, hafif derece lomber fraktürlerde ve aktivite 
sırasında koruma amaçlı kullanılır.

 LumboWear Plus - Lumbosacral Korse Plus  LumboWear Spacer - Spacer Lumbosakral Korse

4460 4710

Supports lombar area by 4 plastic supports and lateral area by 2 
plastic supports. Low back pain,  herniated disc disease, lumbar 
area operations and during rehabilitation after trauma, mild lumbar 
fractures, dorsal muscle weakness

4 Plasitk baleni ile lomber bölgeyi 2 esnek balen ile yan bölgeyi 
destekler.Bel ağrılarında, bel fıtıklarında, lomber bölge operasyonu 
ve travma sonrası rehabilitasyon döneminde, hafif derece lomber 
fraktürlerde ve dorsal kasların zayıflığında.

Made of elastic breathable textile materials.  During the late months of pregnancy 
with the stretching of abdomen lumbar region is exposed to the pressure. 
Supporting the lower side abdominal area with pregnancy corset, lumbago and 
strained abdominal pain relieved.

Elastik ve nefes alabilen kumaşlardan imal edilmiştir. Hamileliğin ilerleyen 
aylarında batın bölgesi gerilir ve lumbar bölge baskıya maruz kalır. Hamile korsesi 
ile karın alt taraftan desteklenerek bel ve gerilen batın bölgesi rahatlatılır.

LumboWear Evo - Lumbosacral Korse PregnaWear - Hamile Korsesi
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4510

2110

4520

Made of elastic breathable textile that provides air circulation. 
Corrects posture by the elastic straps over the shoulder and two 
steel stays on the Thorocal and Lumbal area. Used for hernia, 
acute and chronic low back pain. 

Elastik ve nefes alabilen kumaştan üretilmiştir. Thorokal ve lumbal 
bölgesinde stabilizasyonu sağlar, bel fıtıkları, kronik ve akut lumbal 
ağrılarında, iki çelik balen ve esnek omuz bantları sayesinde postürü
düzeltir.

Made of elastic fabric that provides air circulation and is used for 
children in developmental age, at kyphotic conditons, posture defects 
caused by osteoporosis. Also used for weak back and thoracic muscles.

Hava alabilen misina kumaştan imal edilip, gelişim çağındaki çocuklarda, 
kifotik durumda, Osteoporoz kaynaklı postür duruş bozukluklarında. 
Ayrıca sırt ve omuz kasların zayiflığında kullanılır.

DorsoWear Plus - Dorsolomber Korse

ClaviWare - Klavikula Bandajı

PostureWear - Dik Duruş Korsesi

ClaviWare Black - Klavikula Bandajı Siyah ShoulderWare Restrict 
Hareket Sınırlayıcı Omuz Desteği

Thick and soft pulling straps doesn't hurt 
underarms. Used for clavicle fractures, shoulder 
dislocations, poor posture. (Grey perforated fabric)

Kalın yumuşak çektirme kayışları ile koltuk altını 
rahatsız etmez. Klavikula kırıklarında ,omuz ҫıkıklarında,
duruş bozukluklarında kullanılmaktadır. 
(Gri delikli kumaş)

2120

Thick and soft pulling straps doesn't hurt 
underarms. Used for clavicle fractures, shoulder 
dislocations, poor posture. (Black fabric)

Kalın yumuşak çektirme kayışları ile koltuk altını 
rahatsız etmez. Klavikula kırıklarında ,omuz 
ҫıkıklarında, duruş bozukluklarında 
kullanılmaktadır. ( Siyah kumaş)

2210

Made of Neoprene material. Used for humerus 
dislocations, shoulder pain, post traumatic 
cases.

Neopren malzemesinden imal edilmiştir. Omuz 
ҫıkıkları, omuz ağrıları, post travmatik 
durumlarda kullanılır.
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2330

2510

2340

Stables the arm with the angle requested and warms the arm by its special structure of fabric. 
Used for humerus fractures , arm and shoulder immobilizations, wrist fractures.

Kolu istenilen açıda sabitler, kumaşın özel yapısı ile kolu sıcak tutar. 
Omuz ҫıkıklarında ve yarı ҫıkıklarında ,kol ve omuz immobilizasyonunda, 
el bilek kırıklarında Kullanılmaktadır.

Used for post operative, rotator cuff 
reconstructions, capsular shifts and
humerus dislocations. By its special
structure of fabric warms the arm. 

Post operativ, rotator cuff yırtığı tamiri
sonrası, capsular yırtık, omuz eklemi 
ҫıkması için kullanılır. Kumaşın özel 
yapısı ile kolu sıcak tutar. 

Stables the arm with a specified angle with its air circulation structured fabric.

Hava alabilen kumaş ile kolu belli açıda sabitler.

Wear Sling Velcro - Kol Askısı 

Wear Sling Net - Fileli Kol Askısı

Wear Sling 15 - Omuz Abdüksiyon Yastığı 15 Wear Sling 45 - Omuz Abdüksiyon Yastığı 45

2520
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2710 2720

2730 2610

Supports the tendons over epicondyles. Used for medial and lateral 
epicondylitis, epicondylitis humeri, spains.

Epikondillerin üzerindeki tendonları destekler. Medial ve lateral 
epikondilit, tenisҫi dirseği, burkulmalarda kullanılır.

Made of neoprene fabric that accelerates the blood circulation by 
keeping the body temperature stable. Supports the tendons over 
epicondyles. Provides strong holding by its additional strap. Used 
in tennis elbow injuries.

Vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını hızlandıran neopren kumaştan 
imal edilmiştir. Epikondillerin üzerindeki tendonları destekler. Ek bandajı
sayesinde kuvvetli bir tutunma sağlar.Tenisci dirseği rahatsızlığında 
kullanılır.

Made of the Spacer material with elactic property  that provides air 
circulation. The silicone pad helps to relieve pain and massages soft 
tissue. Provides optimum pressure to forearm musculature during 
motion.

Elastik hava alabilme özelliği olan kompresif özelliğe sahip Spacer 
kumaştan imal edilmiştir. Silikon ped, ağrının hafiflemesine yardımcı 
olur ve yumuşak dokuya masaj yapar. Hareket esnasında, ön koldaki 
kas sistemine en doğru basıncı yapar.

Made of neoprene fabric that accelerates the blood circulation by keeping 
the body temperature stable. Supports the tendons over epicondyles. 
Used for Tenosynovitis, osteo arthritis, elbow pain, medial and lateral 
epicondylitis.

Vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını hızlandıran neopren kumaştan imal
edilmiştir. Epikondillerin üzerindeki tendonları destekler. Tenosinovit, osteo
artrit, dirseğin ağrılı durumlarında, medial ve lateral epikondilit için kullanılır.

EpiWear - Epikondilit Bandajı EpiWear Neo - Epikondilit Bandajı Neo

EpiWear Sp- Epikondilit Bandajı Sp WearFlexion - Epikondilit Dirseklik
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2620 2630

2650 2640

Made of neoprene fabric that accelerates the blood circulation by keeping
the body temperature stable. Supports the tendons over epicondyles. 
Provides strong holding by its additional strap. Used for Tenosynovitis, 
osteo arthritis, elbow pain, medial and lateral epicondylitis.

Vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını hızlandıran neopren kumaştan
imal edilmiştir. Epikondillerin üzerindeki tendonları destekler. 
Ek bandajı sayesinde kuvvetli bir tutunma sağlar. Tenosinovit, osteo 
artrit, dirseğin ağrılı durumlarında, medial ve lateral epikondilit için kullanılır.

Made of breathable fabric. The silicone pad helps to relieve pain and 
massages soft tissue. Provides optimum pressure to forearm musculature 
during motion.

Hava alabilen dokuma kumaştan imal edilmiştir. Silikon ped, ağrının 
hafiflemesine yardımcı olur ve yumuşak dokuya masaj yapar. 
Hareket esnasında, ön koldaki kas sistemine en doğru basıncı yapar.

Made of the Spacer material with elactic property  that provides air circulation. 
The silicone pad helps to relieve pain and massages soft tissue. Supports the 
tendons over epicondyles. Covers the whole elbow area. Used in tennis elbow 
injuries

Elastik hava alabilme özelliği olan kompresif özelliğe sahip Spacer kumaştan imal 
edilmiştir. Silikon ped, ağrının hafiflemesine yardımcı olur ve yumuşak dokuya 
masaj yapar. Epikondillerin üzerindeki tendonları destekler. Tüm dirsek bölgesini 
kaplar. Tenisci dirseği rahatsızlığında kullanılır.

Made of the Spacer material with elactic property  that provides air 
circulation. Supports the tendons over epicondyles. Provides strong 
holding by its additional strap. Covers the whole elbow area. 
Used in tennis elbow injuries.

Elastik hava alabilme özelliği olan kompresif özelliğe sahip Spacer 
kumaştan imal edilmiştir. Epikondillerin üzerindeki tendonları destekler. 
Ek bandajı sayesinde kuvvetli bir tutunma sağlar. Tüm dirsek bölgesini 
kaplar. Tenisci dirseği rahatsızlığında kullanılır.

WearFlexion Plus - Epikondilit Dirseklik WearFlexion Air - Epikondilit dirseklik Örme

WearFlexion SP Plus - Sp. Ep. Dirseklik Plus WearFlexion Sp. - Spacer Epikondilit Dirseklik 
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3110 3210

3220 3230

Made of Neoprene material. Includes anatomically shaped aluminum support, 
which can be adjustable to the requested angle. Can be used for Tenosynovitis, 
muscle weaknees in the wrist, thumb stabilizer, after casting, sprain and strain.

Neopren malzemesinden imal edilmiştir. Anatomik duruşta şekillendirilmiş 
alüminyum desteği vardır. Alüminyum gerekirse istenen açıda ayarlanabilir. 
Tenosinovit, bilekteki kas zayiflamalarında, el bilegini stabilize etmede, kırıklarda 
alҫı sonrası, burkulma ve incinmelerde dinlenme amaҫlı kullanılır.

Made of elastic breathable textile that provides air circulation. Includes
anatomically shaped aluminum support, which can be adjustable to the 
requested angle. Can be used for Tenosynovitis, muscle weaknees in the 
wrist, thumb stabilizer, after casting, sprain and strain.

Elastik ve nefes alabilen kumaştan üretilmiştir. Anatomik duruşta 
şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır. Alüminyum gerekirse istenen 
açıda ayarlanabilir. Tenosinovit, bilekteki kas zayiflamalarında, el bilegini 
stabilize etmede, kırıklarda alҫı sonrası, burkulma ve incinmelerde 
dinlenme amaҫlı kullanılır

Made of elastic breathable textile that provides air circulation. Includes 
anatomically shaped aluminum support, which can be adjustable to the 
requested angle. Provides strong holding by its additional strap. 
Can be used for Tenosynovitis, muscle weaknees in the wrist, thumb 
stabilizer, after casting, sprain and strain.
Elastik ve nefes alabilen kumaştan üretilmiştir. Anatomik duruşta 
şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır. Alüminyum gerekirse istenen 
açıda ayarlanabilir. Ek bandajı sayesinde kuvvetli bir tutunma sağlar. 
Tenosinovit, bilekteki kas zayiflamalarında, el bilegini stabilize etmede, 
kırıklarda alҫı sonrası, burkulma ve incinmelerde dinlenme amaҫlı kullanılır.

Made of elastic breathable textile that provides air circulation. Includes anatomically
shaped aluminum support, which can be adjustable to the requested angle and extra
aluminium support for thumb immobilization exists. Can be used for Tenosynovitis, 
muscle weaknees in the wrist, thumb stabilizer, after casting, sprain and strain.

Elastik ve nefes alabilen kumaştan üretilmiştir. Anatomik duruşta şekillendirilmiş 
alüminyum desteği vardır. Alüminyum gerekirse istenen açıda ayarlanabilir. Baş 
parmağı immobilize eden ekstra alüminyum desteği mevcuttur. Tenosinovit, bilekteki 
kas zayiflamalarında, el bilegini stabilize etmede, kırıklarda alҫı sonrası, burkulma ve 
incinmelerde dinlenme amaҫlı kullanılır.

ManuWear Neo - El Bilek Ateli Neo ManuWear - El Bilek Ateli 

ManuWear-T - Başparmak Destekli El Bilek Ateli ManuWear Fix - El Bilek Ateli Extra Bantlı
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3240

3344

3333

Immobilizes the thumb. Its plastic support can be shaped manually. 
Used in pathologies of 1st metacarpal joint, at Dequarvin case and 
arthralgia gonglion pain.

Elastik ve nefes alabilen kumaştan üretilmiştir. Baş parmağı sabitler. 
Dequarvin, 1.Metecarpial eklemin patolojilerinde ve romatoid arthritis 
için kullanılır.

Made of the Spacer material with elastic property  that provides air circulation. 
Includes anatomically shaped aluminum support, which can be adjustable to the 
requested angle and extra aluminium support for thumb immobilization exists. . 
Provides strong holding by its additional strap. Can be used for Tenosynovitis, 
muscle weaknees in the wrist, thumb stabilizer, after casting, sprain and strain. 
Is universal for Left and right hand and universal size.

Elastik hava alabilme özelliği olan kompresif özelliğe sahip Spacer kumaştan imal 
edilmiştir. Anatomik duruşta şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır. Alüminyum 
gerekirse istenen açıda ayarlanabilir.  Baş parmağı immobilize eden ekstra 
alüminyum desteği evcuttur. Ek bandajı sayesinde kuvvetli bir tutunma sağlar. 
Tenosinovit, bilekteki kas zayiflamalarında, el bilegini stabilize etmede, kırıklarda alҫı 
sonrası, burkulma ve incinmelerde dinlenme amaҫlı kullanılır. 
Sağ ve Sol ele uyumlu olup bedensizdir.

ThumbWear - Başparmak Tespit Ateli

ManuWear-T Sp Regulative - Ayarlan. Spacer Baş Parmak Dest. El Bilek Ateli

ManuWear Sp Regulative L - Ayarlanabilir Spacer Uzun El Bilek Ateli

Made of the Spacer material with elastic property  that provides air circulation. 
Includes anatomically shaped aluminum support, which can be adjustable to the 
requested angle. Provides strong holding by its additional strap. Can be used for 
Tenosynovitis, muscle weaknees in the wrist, thumb stabilizer, after casting, sprain 
and strain. Is universal for Left and right hand and universal size.
Elastik hava alabilme özelliği olan kompresif özelliğe sahip Spacer kumaştan imal 
edilmiştir. Anatomik duruşta şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır. Alüminyum 
gerekirse istenen açıda ayarlanabilir. Ek bandajı sayesinde kuvvetli bir tutunma 
sağlar. Tenosinovit, bilekteki kas zayiflamalarında, el bilegini stabilize etmede, 
kırıklarda alҫı sonrası, burkulma ve incinmelerde dinlenme amaҫlı kullanılır. 
Sağ ve Sol ele uyumlu olup bedensizdir.
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3340 3330

3444 3433

Made of the Spacer material with elastic property  that provides air circulation. 
Includes anatomically shaped aluminum support, which can be adjustable to the 
requested angle. Provides strong holding by its additional strap. Can be used for 
Tenosynovitis, muscle weaknees in the wrist, thumb stabilizer, after casting, 
sprain and strain

Elastik hava alabilme özelliği olan kompresif özelliğe sahip Spacer kumaştan 
imal edilmiştir. Anatomik duruşta şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır. 
Alüminyum gerekirse istenen açıda ayarlanabilir. Ek bandajı sayesinde kuvvetli 
bir tutunma sağlar. Tenosinovit, bilekteki kas zayiflamalarında, el bilegini stabilize 
etmede, kırıklarda alҫı sonrası, burkulma ve incinmelerde dinlenme amaҫlı kullanılır

Made of the mesh material with elastic property  that provides air circulation. 
Includes anatomically shaped aluminum support, which can be adjustable to the 
requested angle. Provides strong holding by its additional strap. Can be used for 
Tenosynovitis, muscle weaknees in the wrist, thumb stabilizer, after casting, sprain 
and strain. Is universal for Left and right hand and universal size.

Elastik hava alabilme özelliği olan fileli kumaştan imal edilmiştir. Anatomik duruşta 
şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır. Alüminyum gerekirse istenen açıda 
ayarlanabilir. Ek bandajı sayesinde kuvvetli bir tutunma sağlar. Tenosinovit, bilekteki 
kas zayiflamalarında, el bilegini stabilize etmede, kırıklarda alҫı sonrası, burkulma 
ve incinmelerde dinlenme amaҫlı kullanılır. Sağ ve Sol ele uyumlu olup bedensizdir.

Made of the mesh material with elastic property  that provides air circulation. Includes
 anatomically shaped aluminum support, which can be adjustable to the requested 
angle and extra aluminium support for thumb immobilization exists. Provides strong 
holding by its additional strap. Can be used for Tenosynovitis, muscle weaknees 
in the wrist, thumb stabilizer, after casting, sprain and strain. Universal size.
Elastik hava alabilme özelliği olan fileli kumaştan imal edilmiştir. Anatomik duruşta 
şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır. Alüminyum gerekirse istenen açıda 
ayarlanabilir. Baş parmağı immobilize eden ekstra alüminyum desteği evcuttur. 
Ek bandajı sayesinde kuvvetli bir tutunma sağlar. Tenosinovit, bilekteki kas 
zayiflamalarında, el bilegini stabilize etmede, kırıklarda alҫı sonrası, burkulma 
ve incinmelerde dinlenme amaҫlı kullanılır. Bedensizdir.

ManuWear-T Sp/L 
Spacer Başparmak Destekli El Bilek Ateli -Uzun

ManuWear Net Regulative 
Ayarlanabilir Fileli El Bilek ateli 

ManuWear-T Net Regulative
Ayarlan. Fileli Başparmak Dest. El Bilek ateli

Made of the Spacer material with elastic property  that provides air circulation. 
Includes anatomically shaped aluminum support, which can be adjustable to the 
requested angle. Can be used for Tenosynovitis, muscle weaknees in the wrist, 
thumb stabilizer, after casting, sprain and strain.(Length 16cm)

Elastik hava alabilme özelliği olan kompresif özelliğe sahip Spacer kumaştan imal 
edilmiştir. Anatomik duruşta şekillendirilmiş alüminyum desteği vardır. Alüminyum 
gerekirse istenen açıda ayarlanabilir. Tenosinovit, bilekteki kas zayiflamalarında, 
el bilegini stabilize etmede, kırıklarda alҫı sonrası, burkulma ve incinmelerde 
dinlenme amaҫlı kullanılır.(Boy uzunluğu 19cm)

ManuWear Sp/L - Spacer Uzun El Bilek Ateliı
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5110 5210

5150 5310

Made of neoprene fabric that accelerates the blood circulation by keeping
the body temperature stable. Supports the muscles in upper calf. Used in
spasm, muscle ruptures, injuries, strains and as a protector during sports 
activities.

Vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını hızlandıran neopren kumaştan
imal edilmiştir. Üst baldır kaslarını destekler. Spazım, üst  baldır adale
yırtıklarında, incinmelerde, zorlanmalarda ve aktivite sırasında koruma 
amaçlı kullanılır.  

Made of neoprene fabric that accelerates the blood circulation by keeping the body 
temperature stable.  Used for muscle injury and damage and reducing inguinal 
hernia.

Vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını hızlandıran neopren kumaştan imal edilmiştir. 
Üst baldırdaki kasların yaralanma ve zedelenmelerinde, kasık fıtıkları durumlarında 
kullanılır.

Made of neoprene fabric that accelerates the blood circulation by keeping
the body temperature stable.  Used for muscle injury and damage and reducing 
inguinal hernia.

Vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını hızlandıran neopren kumaştan imal
edilmiştir. Üst baldırdaki kasların yaralanma ve zedelenmelerinde, kasık
fıtıkları durumlarında kullanılır.

ThighWear - Üst Baldırlık

GenuWear Wool - Yün DizlikGroinWear - Kasık ve Üst Baldırlık

Made of neoprene fabric that accelerates the blood circulation by keeping the 
body temperature stable. Supports the muscles in lower calf. Is used for spor
 activities, spasm, muscle ruptures.

Vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını hızlandıran neopren kumaştan imal 
edilmiştir. Alt baldır kaslarını destekler. Spor aktivitelerinde, spazım, alt baldır 
adale yırtıklarında kullanılır.

CalfWear - Alt Baldırlık
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5610 5410

5420 5430

Made of breathable fabric. Can be used for patellar tendonitis, edema, knee 
stabilizer, post traumatic and post operative irritations.

Hava alabilen dokuma kumaştan imal edilmiştir. Patella tendinitis, ödem, 
diz bölgesinde stabilizasyon sağlar, post operativ ve post travmatik iritasyon
sonrası kullanılır.

Made of neoprene fabric that accelerates the blood circulation by keeping the body 
temperature stable. Used for ligament injuries, osteo arthritis, chronic pain, other 
painful conditions of knee.                                                                             

Vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını hızlandıran neopren kumaştan imal edilmiştir. 
Ligament yaralanmaları, osteo artrit, kronik  ağrılar, patelofemoral  ağrısı için 
kullanılır.

Made of neoprene fabric that accelerates the blood circulation by keeping the body 
temperature stable. Used for osteo arthritis, chronic pain, other painful conditions of 
knee.                                                                             

Vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını hızlandıran neopren kumaştan imal edilmiştir. 
Osteo artrit, kronik  ağrılar, patelofemoral  ağrısı için kullanılır.

GenuWear Airtec - Airtec Örme Dizlik

GenuWear Neo Patella
Patellası Destekli Neopren Dizlik

GenuWear Neo Open 
Patellası Açık Neopren Dizlik

Made of neoprene fabric that accelerates the blood circulation by keeping the body 
temperature stable. Used in rheumatical cases, mild injuries and sprains, obstinate 
muscle weaknesses and in rehabilitation period after pathologic treatment. 
Can also be used as a protector during sports activities.                                                                                                 

Vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını hızlandıran neopren kumaştan imal edilmiştir. 
RomatizmaL durumlarda, hafif incinme burkulmalarda, patoloji tedavisi sonrası
rehabilitasyon döneminde, kronik kas zayıflığında ve spor yaparken koruma amaçlı 
kullanılır.

GenuWear Neo - Neopren Dizlik
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5440 5480

5710 5711

Made of neoprene fabric that accelerates the blood circulation by keeping 
the body temperature stable. Used for ligament injuries, osteo arthritis, chronic 
pain, other painful conditions of knee. Universal Size.                                                                            

Vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını hızlandıran neopren kumaştan imal 
edilmiştir. Ligament yaralanmaları, osteo artrit, kronik  ağrılar, patelofemoral  
ağrısı için kullanılır. Bedensizdir.

After-surgery knee brace. Pressure points can be changed by its adjustment 
mechanism. Can be used after all extremity surgeries. Universal size, with 47cm 
and 58cm long heights available.                                                                                              

Ameliyat sonrası dizliğidir. Üzerindeki ayar mekanizması ile baskı noktalarının yeri 
değiştirilebilir. Açı ayarlıdır. Tüm ekstremite ameliyatlarından sonra kullanılır. 
Standart beden olup, 47cm ve 58cm uzunlukta boyları mevcuttur.

Completely controls the flexion – extansion movement of leg. Can be used after 
all extremity surgeries. Universal size, with 45-55-65cm long heights available.                                              

Bacağın fleksiyon – ekstansiyon hareketini tamamen kontrol altına alır. Tüm 
ekstremite ameliyatlarından sonra kullanılır. Standart beden olup, 45-55-65 cm 
uzunlukta boyları mevcuttur.

GenuWear Neo Uni - Bedensiz Neopren Dizlik

GenuWear AngleFlex - Açı Ayarlı Diz Breysi (Butonlu)GenuWear Immobiliser - Diz Breysi (Immobilizer)

Made of neoprene fabric that accelerates the blood circulation by keeping the body 
temperature stable. Used for patellar tendonitis, chondromalacia, 
Osgood schaltter.

Vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını hızlandıran neopren kumaştan imal edilmiştir. 
Patellar tendonit, chondromalacia, Osgood schaltter hastalıklarında kullanılır.

GenuWear Neo Tendon - Patella ve Tendon Destekli Dizlik 

14



5720 5530

5540 5520

Prevents shocks by surrounding patellar tendon. Accelerates blood circulation 
by its silicon massage surface. Used for patellar tendonitis and Osgood schaltter.                            

Patellar tendonu sararak şokları önler. Silikonlu masaj yüzeyi ile kan dolaşımını
hızlandırır. Osgood Schlatter ve patella tendon hastalıklarında kullanılır.

Made of the Spacer material with elastic property  that provides air circulation. 
Supports patellar area. Includes bilateral steel joint. The leg is tightly bound with its 
velcro straps. Used in meniscuses, patellar tendon inflammations, lateral and 
cruciate ligament injuries – ruptures, patella luxasions, muscle weaknesses and 
post operative periods.                                        
Elastik hava alabilme özelliği olan kompresif özelliğe sahip Spacer kumaştan imal 
edilmiştir. Patella çevresi silikon doku ile desteklenmiştir. Bilateral çelik eklemi vardır. 
Velkro bandajlar ile bacağa sıkıca tutunur. Menisküs, Patellar tendon iltihabi 
durumları, yan ve çapraz bağ zorlanmaları, Patella luksasyonu, fraktürü, kas 
zayıflıkları ve post operatif dönemde kullanılır.

Made of the Spacer material with elastic property  that provides air circulation. 
Supports patellar area. Used in mild injuries and sprains, meniscuses, patella 
luxasions and as a protector during sports activities.                                                                                         

Elastik hava alabilme özelliği olan kompresif özelliğe sahip Spacer kumaştan imal 
edilmiştir.Patella çevresi desteklidir. Hafif incinme burkulmalarda, menüsküs, patella 
lüksasyonunda ve spor yaparken koruma amaçlı kullanılır.

GenuWear Neo Band - Patellar Tendon Bandı Neo

GenuWear Sp Stable 
Spacer Patella Destekli Celik Menteseli Dizlik

GenuWear Sp Patella - Spacer Patella Destekli  Dizlik

Made of the Spacer material with elastic property  that provides air circulation. 
Used in rheumatical cases, mild injuries and sprains, obstinate muscle weaknesses ,
and in habilitation period after pathologic treatment. Can also be used as a protector 
during sports activities.                

Elastik hava alabilme özelliği olan kompresif özelliğe sahip Spacer kumaştan imal 
edilmiştir. Romatizmal durumlarda, hafif incinme burkulmalarda, patoloji tedavisi 
sonrası rehabilitasyon döneminde, kronik kas zayıflığında ve spor yaparken koruma 
amaçlı kullanılır.

GenuWear Sp - Patella Kapalı Spacer Dizlik
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5510 6110

6120 6130

Made of the Spacer material with elastic property  that provides air circulation. 
Supports patellar area. Includes the flexible springs on both sides that alleviates 
the burden. Used in meniscuses, patellar tendon inflammations, lateral and cruciate 
ligament ruptures, patella luxasions, fractures and muscle weaknesses.                                                                                                 

Elastik hava alabilme özelliği olan kompresif özelliğe sahip Spacer kumaştan imal 
edilmiştir. Patella çevresi silikon doku ile desteklenmiştir. Yanda ki esnek balenler 
sayesinde dize binen yükü hafifletir. Menisküs, Patellar tendon iltihabı, yan ve çapraz 
bağ yırtılmaları, Patella luksasyonu, fraktürü, kas zayıflıklarında kullanılır.

Corrects the misaligned big toe by fixing it with a soft fabric and a velcro strip, 
thus pressing it gently into the normal position. It's for usage during a night.                 

Yanlış hizalanmış ayak başparmağını, yumuşak bir kumaş ve bir velkro bant 
sayesinde normal pozisyona doğru çekerek düzeltir. Gece kullanımı için üretilmiştir.

Corrects the misaligned big toe by fixing it with a soft fabric and a velcro strip, 
thus pressing it gently into the normal position. It's for usage during a day.                                                                               

Yanlış hizalanmış ayak başparmağını, yumuşak bir kumaş ve bir velkro bant 
sayesinde normal pozisyona doğru çekerek düzeltir. Gündüz kullanımı için üretilmiştir.

GenuWear Sp Ligament 
Spacer Patella ve Ligament Destekli Dizlik

Hallux Valgus Night - Hallux Valgus Gece AteliHallux Valgus Day - Hallux Valgus Gündüz Ateli

Soft and elastic gel pad protects and cushions the metatarsal area without affecting 
the blood flow.                                                   

Yumuşak ve elastik metatarsal destek ile, kan dolaşımını etkilemeden metatarsal 
bölgeyi destekler.

Metatarsal Pad  
Metatarsal Silikon Ped (Örgü)
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6210 6240

6320 6410

Made of elastic fabric. Supports lateral and cruciate ligaments by surrounding 
the ankle in 8 shape. Used in mild injuries and sprains, ligament injuries, 
chronic muscle weaknesses.              

Elastik dokuma kumaştan imal edilmiştir. Ayak bileğini 8 şeklinde sararak yan 
ve çapraz bağları destekler. Hafif incinmeler, burkulmalar, bağlarda zorlanmalarda, 
kronik kas zayıflıklarında kullanılır.

Made of the Spacer material with elactic property  that provides air circulation. 
With the cross bandage support protects the ligament injuries.                                                                                            

Elastik hava alabilme özelliği olan kompresif özelliğe sahip Spacer kumaştan imal 
edilmiştir. Çapraz bant sayesinde yan bağların zorlanmamasında yardımcı olur.

Made of elastic knitting breathable fabric. Includes two silicone texture that 
protects malleol area and absorbs edema. Used in lateral ligament injuries, 
sprains and stretchiness.                                                            

Hava alabilen elastik dokuma kumaştan imal edilmiştir. Malleol bölgesini koruyan 
ödemi alan iki adet silikon dokusu vardır. Yan bağların zorlanmasında, burkulmasında,
gerilmesinde kullanılır.

MalleoWare Light - Ayak Bilekliği  

MalleoWare Cross Sp. - Spacer Bandajli Ayak BilekligiMalleoWare AirFix - Airtec Malleol Destekli Ayak Bilekliği (Örgü)

Made of neoprene fabric. Includes two formable plastic textures that protects 
malleol area and absorbs edema. Used in lateral ligament injuries, sprains and 
stretchiness.                                                                                         

Neopren malzemesinden imal edilmiştir.  Malleol bölgesini koruyan ödemi alan iki 
adet Plastik şekillendirilebilen dokusu vardır. Yan bağların zorlanmasında, 
burkulmasında, gerilmesinde kullanılır.

MalleoWare Fix Neo. - Neopren Ligament Destekli Ayak Bilekligi
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6420 6430

6440 6510

Made of the Spacer material with elastic property  that provides air circulation. 
Includes two silicone textures that protects malleol area and absorbs edema. 
Used in lateral ligament injuries, sprains and stretchiness.                                                                                         

Elastik hava alabilme özelliği olan kompresif özelliğe sahip Spacer kumaştan imal 
edilmiştir.  Malleol bölgesini koruyan ödemi alan iki adet silikon dokusu vardır. 
Yan bağların zorlanmasında, burkulmasında, gerilmesinde kullanılır.

Stables the foot at 90 degrees. Used in Pereneus Longous Muscle Apoplexy, 
Hemiplegia and  Triplegia, neuropathology and for the foot that can’t be formed as 
planter flexion. Can be weared with shoe.                                                                                                                      

Ayağı 90 derece sabitler. Pereneus Longus Kası felci, Hemipleji ve tripleji, Sinir 
harabiyetinde, planter fleksiyona gelemeyen ayak için kullanılır. Ayakkabı ile birlikte 
kullanılabilir.

Made of the Spacer material with elactic property  that provides air circulation. 
Achill tendonu bölgesini silikon dokusu ile korur. Tendonun zorlanmasında, iltihabi 
durumlarda yada ufak  yırtılmalarda kullanılır.                                                                              

Elastik hava alabilme özelliği olan kompresif özelliğe sahip Spacer kumaştan imal 
edilmiştir.  Protects achill tendon area by its silicone texture. Used in tendon injuries, 
inflammations or mild ruptures.

MalleoWare Sp. - Spacer Malleol Destekli Ayak Bilekligi

Reflex Afo - Refleks AFOMalleoWare AchilleFix Sp. - Spacer Aşil Destekli Ayak Bilekligi

Made of the Spacer material with elastic property  that provides air circulation. 
Includes two formable plastic textures that protects malleol area and absorbs edema. 
Used in lateral ligament injuries, sprains and stretchiness.                                                                                         

Elastik hava alabilme özelliği olan kompresif özelliğe sahip Spacer kumaştan imal 
edilmiştir.  Malleol bölgesini koruyan ödemi alan iki adet Plastik şekillendirilebilen 
dokusu vardır. Yan bağların zorlanmasında, burkulmasında, gerilmesinde kullanılır.

MalleoWare Fix Sp. - Spacer Ligament Destekli Ayak Bilekligi
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6610

7510 7520 7530

Ankle stabilization orthosis with angle adjusting. 
Curved sole structure provides actual walking cycle. 
Used in serious pathologies of achilles tendon, low extremity 
fractures, traumas at ankle and foot and after surgeries.                                                        

Açı ayarlı ayak bileği stabilizasyon ortezi. Yürüme siklusunu 
taklit eden kavisli taban yapısına sahiptir. Aşil tendonundaki 
ciddi patolojilerde, alt bacak kırıklarında, ayak 
bileği ve ayaktaki travmalarda ve ameliyatlarda kullanılır.

R.O.M. Walker - R.O.M. Walker Ayak Bilekliği

Pavlic Bandage - Pavlik BandajıTruss (Single) - Fıtık Bağı (Tekli)Truss (Double) - Fıtık Bağı (Çiftli)

8110

8140

8120

8150

8130

8160

Below The Knee
Diz Altı

Pantihose - Külotlu

Above The Knee 
Diz Üstü

Anti Embolic
Anti Emboli Çorabı

Above The Knee (Silicone) 
Diz Üstü (Silikonlu)

Waist Belt Anti Embolic 
Anti Emboli Çorabı (Belden Kemerli)
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10100-10101-10102 10110 10120

10130

10150

10140

10180

10200

10190

Push Botton Crutches - Denge Bastonu European Style Forearm Cruthes -Kanedyen Ofset Cane - Alüminyum Baston

Seat Cane - Sandalyeli BastonQuad Cane - Denge Bastonu 4-lü

Reciprocating Walker - Hareketli YürüteçDeluxe Folding Walker With Castor -Tekerlekli Yürüteç

TriPod Cane - Denge Bastonu 3-lü

Deluxe Folding Walker, 2-Button - Yürüteç

10100 Adult

10101 Pediatric

10102 Medium
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10210 10230 10160

10170

10270 7610-7611-7612-7613

10250 10260

Aluminium  Rollator PVC Seat - Alüminyum Rolator 

Hot/Cold Gel Compress - Soğuk Sıcak Jel Kompres

3-Wheel Rollator Chrome - 
3-Teker Rolator Folding Commode Chair - Klozet Yükselticisi

18" Wheelchair Elevating Footrest
18" Sırtı Ayarlı Tekerlekli Sandalye

18" Standard Wheelchair  
18" Standart Tekerlekli Sandalye

Folding Commode Chair W/Castor 
Klozet Yükselticisi Hareketli

Full Reclining Wheelchair Powder-Coating 
Sırtı Tamamen Yatan Sandalye

7610   13x13cm 

7611   13x26cm

7612   20x30cm

7613   26x35cm
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7110

7170

7240

7130

7210

7250

7140

7220

7310

7150

7230

7320

   Fabric/Silicone Foot Wedge  
Kumaş Kaplı Silikon İç Dış Kama

Longitudinal Arch Support 
Longitudinal Ark Desteği (Yapışan)

Metal Insole - Metal Tabanlık

Silicone Heel Cup
Silikon Epin Topukluk

Cork Insole - Mantar Tabanlık

Heel Cup - Epin Topukluk

Fabric/Silicone Metatarsal Pad 
Metatars Ped (Yapışan)

Cork Insole - Mantar Tabanlık (Epinli)

Silicone Insole - Silikon Tabanlık

Fabric/Silicone Insole 
Kumaş Kaplı Silikon Tabanlık

Cork Insole With Arch Support 
Ark Destekli Tabanlık

Silicone Heel Cup - Silikon Topukluk
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7330

7353

7410

7350

7354

7420

7351

7450

7430

7352

7460

7440

   Silicone Insole With Arch Support
Silikon Ark Destekli Tabanlık

Silicone Bunion Pad 
Silikon Nasır Koruyucu Ped

Strip Splint - Aluminyum Parmak Ateli

Silicone Mallet Finger Pad 
Silikon Çekiç Parmak Yastığı

Silicone Finger Cover 
Silikon Parmak Kılıfı

Frog Splint - Kurbağa Parmak Ateli

Silicone Toe Separator 
Silikon Makara

Fold Over Splint 
Parmak Koruyucu

Baseball Splint - Beyzbol Ateli

Silicone Metatarsal Pad 
Silikon Halkalı Metatarsal Ped

Mallet Finger 
Mallet Parmak Splinti

Cot Splint - Parmak Yatak Ateli 
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TYPE OF PRODUCTS 

ÜRÜN TİPİ

MEASURE 

ÖLÇÜ
XS / 1 S / 2 M / 3 L / 4 XL / 5 XXL / 6

COLLARS             

BOYUNLUKLAR
25 - 28 29 - 33 34 - 38 39 - 46

CORSETS      

KORSELER
75 - 82 83 - 90 91 - 98 99 - 106 107 - 114 115 - 123

KNEE SUPPORTS DİZ 

DESTEKLERİ
27 - 30 30 - 33 33 - 36 36 - 39 39 - 42 42 - 45

ELBOW SUPPORTS 

DİRSEK DESTEKLERİ
21 - 23 23 - 25 25 - 28 28 - 31 31 - 33 33 - 36

WRIST SUPPORTS 

ELBİLEK DESTEKLERİ
14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 22 22 - 24

ARM SLING             

KOL ASKILARI
28 - 33 33 - 38 38 - 43 43 - 48

ANKLE SUPORT 

AYAK BİLEK DESTEK.
19 - 21 21 - 23 23 - 25 25 - 27 27 - .....

SHOULDER       

OMUZ
32 - 40 40 - 48 48 - 56

RIB CORSTETS 

KABURGA  DESTEK.
83 - 91 91 - 99 99 - 107 107 - 115 115 - 125
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Orthopedic Products Catalogue

                                General Applicable Directives
     Medical Device Directive：COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC as amended by 2007/47/EC

                                                      Quality Standarts and Certificates
                    ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, CE Declaration of Conformity

Address: Sheshi i Lidhjes No:1/B
               20000 Prizren KOSOVË
Phone:   +381 29 233 311
Web:       www.telmedical.net
E-mail:    info@telmedical.net
TELMED L.L.C

Address: Uzuncaova Cd. Türkali Mh.No.65/14
               34357 Beşiktaş ISTANBUL TURKEY
Phone:   +90 212 227 94 93
Web:       www.orthowear.com.tr
E-mail:    info@orthowear.com.tr
TELIVA Tel. San. Tic. Ltd. Şti.
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