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 Türkiye’de Medikal Soft Ortopedik ürün pazarında 17 yıllık üretim tecrübesi ile, 
dünya çapında 40’tan fazla ülkeye yüksek kaliteli ürün yelpazesi sunmaktayız. Hayatta 
en değerli șeyin sağlık olduğunu düșünüyoruz, tasarım ve üretim sürecimizdeki ilk 
așamadan son adıma kadar aynı bilinçle çalıșmaya devam ediyoruz. Amacımız sağlıklı 
ve fonksiyonel çözümleri her șeyin üstüne koyarak yüksek kaliteli yenilikçi ürünler 
ve üst düzey müșteri memnuniyeti ile küresel tıbbi pazarda sürdürülebilir bir șekilde 
büyümektir. 
 
Alanında ilklerin öncüsü olan Morsa Ortopedi, bugün hitap ettiği pazarda kalitesi ve 
müșteri memnuniyetiyle ciddi bir yer edinmiș ve Medikal Ortopedi sektöründe akla 
gelen ilk markalardan biri olan MorsaCyberg markası adı altında 200’e yakın Medikal 
Ortopedik ürün çeșidini tüketicilerine sunmaktadır.

HAKKIMIZDA

Kalite Yönetimi

Morsa-Cyberg Ortopedi hayattaki en önemli șeyin 
insan sağlığı olduğunu bilmekte ve bu doğrultuda 
da çalıșmalarını aynı bilinçle devam ettirmektedir.

KALİTE BELGELERİMİZ
ISO-13485:2016 ISO-9001:2015   CE UYGUNLUK BEYANI

KALİTE STANDARTLARIMIZ
Bütün Ürünlerimiz Avrupa Birliği Tıbbi Cihazlar Direktifi 
(Medikal Cihazlar-93/42/EEC) temel gereklere uygun 
olduğunu beyan ederiz.

Test-No. D05-0212 FI Hohenstein

Bir üretici olarak Çevreye karșı sorumluluğumuzun bilincinde, 

çevre dostu malzeme seçimi de dahil olmak üzere üretimde 

yeșilleșmenin ve sürdürülebilir imalat sürecinin her bir adımını 

kontrol etmenin gayreti içindeyiz.
Through 17 years manufacturing experience in the soft orthopedic goods market in 
Turkey, we are providing our high-quality product line to more than 40 countries all around 
the world. We believe that the most valuable thing in life is health and we continue to 
work through the same consciousnesses from the first to the last step in our design and 
manufacturing process. Our goal is to grow sustainably in the global medical market with 
high-quality & innovative products and high-level customer satisfaction by putting the 
healthy and functional solutions on top of everything.
 Morsa Orthopedics, the forerunner of the firsts in its field, presents a close to 200 
product range to consumers under the name of MorsaCyberg brand, which is one of the 
first brands that come to mind in the medical orthopedics sector and has gained a serious 
place with quality and customer satisfaction.

ABOUT US
We are responsible for the environment as much as for our 

customers. Being the direct manufacturer helps us to control 

every single step of the sustainable manufacturing process 

including the eco-friendly material selection and to success 

the global challenge of going green in manufacturing.

Quality Management

QUALITY CERTIFICATES
ISO-13485:2016 / ISO-9001:2015 CE Declaration of 
Conformity

QUALITY STANDARDS
All Products EU Medical Device Directive 93/42/EEC Annex 
I is according to the basic requirements.
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BodyCy
Örgü / Knitted Sports
Ortopedik Ürünler / Orthopedic Products

ÖRGÜ KUMAȘLAR

Esnekliği yüksek, hava geçiren ve kompresif özelliğe olan kumașlardır. MorsaCyberg Örgü ürünler, 
bünyesinde bulundurduğu yüksek teknolojiye sahip teknik tekstil makinelerinde üretilmektedir.

Bodycy örgüler, nefes alabilen, anti-alerjik, rahat bir uyum için üç boyutlu örgü özelliğine sahiptir. 
Destekleyici bir malzeme olarak, spor aktiviteleri sırasında yüksek seviyede koruma, sıkıștırma ve 

stabilizasyon sağlamak için silikon pedler ile konturlanmıș.

KNITTED FABRICS

MorsaCyberg knitted braces feature three-dimensional knitting for a breathable, anti-allergenic, comfortable 
fit. As a supportive material, contoured with silicone pads to provide a high level of protection as well as 

compression, and stabilization during sports activities.

Knitted Fabrics; highly flexible, with breathable fabrics and compressive properties.
The MorsaCyberg Knitting products is among the high-tech machines are manufactured in technical textiles.

Konfor, teknolojik dizayn ve 
fonksiyonelliğin kombinasyonu
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BodyCy Sports

BodyCy Örme Dirseklik 

BodyCy Kinitted Warm Elbow Support 

Ref-180.102

BodyCy Örgü Dirseklik

BodyCy Knitted Elbow Support

Tenisçi dirseği sendromu ve epikondilit tedavisinde  
 kullanılır.

Silikon ped sayesinde dirsek bölgesine harici  
 koruma verir.

Esnekliği yüksek, hava geçiren ve kompresif  
 özelliğe sahip örgü dokuma kumaștan imal  
 edilmiștir.

Used in the treatment of the tennis elbow  
 syndrome and epicondylitis.

The slicone pads provide support to flexor tendons.
Made of highly elastic, air permeable and compres- 

 sive knitted fabric.

Ref-50.304

22-25 cm

22-25 cm

25-28 cm

25-28 cm

28-31 cm

28-31 cm

31-34 cm

31-34 cm

34-37 cm

34-37 cm

S

S

M

M

L

L

XL

XL

XXL

XXL

BodyCy Örgü Omuzluk 

BodyCy Knitted Shoulder Support 

Omuz eklemine kronik ağrılı durumlarında ısı ve destek  
 sağlar.

Silikon ped sayesinde omuz bölgesine harici koruma verir.
Esnekliği yüksek hava geçiren ve kompresif özelliğe sahip  

 örgü dokuma kumaștan imal edilmiștir.

Provides support and warmth to the shoulder joints.
The silicone pads provide full protection to the external  

 effects.
Made of highly elastic air permeable and compressive  

 knitted fabric.

34-38 cm
38-44 cm
44-50 cm
50-58 cm   
58-66 cm

S
M
L
XL
XXL

Ref-30.802
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Ten / Nude

Gri / Grey

Siyah / Black
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Ten / 
Nude

Beyaz / 
White

Gri / Grey

Mavi /
Blue

Siyah / 
Black

Bordo/ 
Claret Red

Dirsek eklemine ısı ve sıcaklık gerektiren durum- 
 larda kullanılır. 

Yumușak örme kumaștan imal edilmiștir.

Provides warmth and support to the elbow Joints.
Soft knitted wickable and quick drying material.
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BodyCy Örgü El Bilek Splinti

BodyCy

BodyCy Knitted Wrist Support

BodyCy Knitted Wrist & Thumb Support

El bileğinin ağrılı durumlarında hareket kısıtlaması sağlar ve   
 iyileșme sürecine yardımcı olur.

Carpal tünel sendromu tedavisinde kullanılır.
Ayarlanabilir cırt band ve elastik bilek bandajı ile kolay uygulama  

 sağlar.
Esnekliği yüksek, hava geçiren ve kompresif özelliğe sahip örgü  

 dokuma kumaștan imal edilmiștir.

El bileğinin ve bașparmağının ağrılı durumlarında hareket   
 kısıtlaması sağlar.

Karpal tünel sendromunda istirahat amaçlı kullanılır.

Ayarlanabilir cırt band ve elastik bilek bandajı ile kolay uygulama  
 sağlar.

Esnekliği yüksek, hava geçiren ve kompresif özelliğe sahip örgü  
 dokuma kumaștan imal edilmiștir.

Stabilizes the wrist with the splint and provides immobilization. 
Used in the treatment process of carpal tunnel syndrome and wrist  

 pain. 
Adjustible hook and loop tape provides an easy application.
Made of highly elastic air permeable and compressive knitted fabric.

Ref-60.419

Ref-60.421

BodyCy Sports

15-17 cm

15-17 cm

15-17 cm

17-19 cm

17-19 cm

17-19 cm

19-21 cm

19-21 cm

19-21 cm

21-23 cm

21-23 cm

21-23 cm

23-25 cm

23-25 cm

23-25 cm

S

S

S

M

M

M

L

L

L

XL

XL

XL

XXL

XXL

XXL

BodyCy Örgü El Bilek Splinti

BodyCy Knitted Wrist Support 

El bileğinin ağrılı durumlarında hareket kısıtlaması sağlar ve  
 iyileșme sürecine yardımcı olur.

Karpal tünel sendromu tedavisinde kullanılır.
Esnekliği yüksek, hava geçiren ve kompresif özelliğe sahip  

 örgü dokuma kumaștan imal edilmiștir.

Stabilizes the wrist with the splint and provides immobiliza 
 tion.

Used in the treatment process of carpal tunnel syndrome  
 and wrist pain.

Made of highly elastic air permeable and compressive  
 knitted fabric.

Ref-60.422

Ten / Nude

Ten / Nude

Ten / Nude

Gri / Grey

Gri / Grey

Gri / Grey

Siyah / Black

Siyah / Black

Siyah / Black
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Stabilizes the carpometacarpal and metacarpophalangeal joints  
 of the thumb.

Enables immobilization of the wrist in conditions such as carpal  
 tunnel syndrome and painful wrist.

Adjustible hook and loop tape provides an easy application.
Made of highly elastic, air permeable and compressive knitted  

 fabric.
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BodyCy Sports

Beyaz / White

Mavi / Blue

Bordo / Claret Red

BodyCy Örme Korse 

BodyCy Kinitted Warm Corset 

Bel ve karın bölgesine ısı ve sıcaklık  
 gerektiren durumlarda kullanılır. 

Yumușak örme kumaștan imal edilmiștir.

Provides warmth and support to the  
 back and abdominal area.

Soft knitted wickable and quick drying  
 material.

70-80 cm
80-90 cm
90-100 cm
100-110 cm
110-120 cm

S
M
L
XL
XXL

Ref-180.104

BodyCy Örme Bileklik

 BodyCy Knitted Warm Wrist Support

El bileğine ısı ve sıcaklık gerektiren du 
 rumlarda etkilidir.

Yumușak örme kumaștan imal edilmiștir.

The wrist is effective in situations that  
 require heat and temperature.

Soft knitted wickable and quick drying ma 
 terial.

Ref-180.100

15-17 cm
17-19 cm
19-21 cm
21-23 cm
23-25 cm

S
M
L
XL
XXL

Beyaz / White

Mavi / Blue

Bordo / Claret Red
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k
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k
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BodyCy Sports

BodyCy Örgü Lumbosakral Korse (Silikon Pedli)

BodyCy Knitted Lumbosacral Corset with Silicone Pad

Ayarlanabilir üçgen silikon ped ile lomber kavise  
 tam destek verir.

Faset birleșimindeki sorunlardan kaynaklanan alt  
 sırt ağrılarında lumbago (bel bölgesinde ani gelișen  
 ağrı ve așırı kas gerginliği) gibi durumlarda bel   
 kaslarının desteklenmesini sağlar.

Esnekliği yüksek, hava geçiren ve kompresif   
 özelliğe sahip örgü dokuma kumaștan imal edilmiștir.

The silicone pad provides support to the lower back  
 (lumbago) area. 

Used in the treatment process of facet joint disor-  
 ders, sports injury, low back sprain, lumbar   
 herniated disc, sacroiliac joint dysfunction,   
 spondylolisthesis, osteoarthritis, back muscle strain,  
 ligament sprain. 

Made of highly elastic air permeable and compres 
 sive knitted fabric

Ref-40.402

BodyCy Örgü Lumbosakral Korse (Kemerli)

BodyCy Knitted Lumbosacral Corset with Extra Belt 

Faset birleșimindeki sorunlardan kaynaklanan   
 alt sırt ağrılarında lumbago (bel bölgesinde ani  
 gelișen ağrı ve așırı kas gerginliği) gibi durumlarda  
 bel kaslarının desteklenmesini sağlar.

Ergonomik olarak șekillendirilmiș plastik destek  
 ile arka sırt (lomber) bölgesine yüksek düzeyde  
 destek sağlar.

Esnekliği yüksek, hava geçiren ve kompresif   
 özelliğe sahip örgü dokuma kumaștan imal edilmiștir.

Used in the treatment process of facet joint disor 
 ders, sports injury, low back sprain, lumbar herni- 
 ated disc, sacroiliac joint dysfunction, back muscle  
 strain and ligament sprain.

The ergonomically shaped plastic plate provides  
 high level of support to the lower back (lumbago) 
 area.

Made of highly elastic, air permeable and com - 
 pressive knitted fabric.

70-80 cm

70-80 cm

80-90 cm

80-90 cm

90-100 cm

90-100 cm

100-110 cm

100-110 cm

110-120 cm

110-120 cm

S

S

M

M

L

L

XL

XL

XXL

XXL

Ref-40.404

Ten / Nude

Gri / Grey

Siyah / Black

Ten / Nude

Gri / Grey

Siyah / Black
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BodyCy Sports
BodyCy Örgü Patella Destekli Dizlik

 BodyCy Örgü Fleksible Balenli Dizlik

 BodyCy Knitted Knee Support 

 BodyCy Knitted Knee Support With Flexible Stays

Diz eklemi travmaları, bağ yaralanmaları, Osteortrit ve me- 
 nisküs lezyonları gibi durumlarda tedavi sürecine yardımcı olur.

Patellayı (diz kapağını) çevreleyen özel silikon ped desteği ile  
 diz bölgesine mükemmel destek verir.

Esnekliği yüksek, hava geçiren ve kompresif özelliğe sahip  
 örgü dokuma kumaștan imal edilmiștir.

Diz eklemi travmaları, bağ yaralanmaları, Osteortrit ve menisküs 
lezyonları gibi durumlarda tedavi sürecine yardımcı olur.

Patellayı çevreleyen özel silikon ped desteği ile patellanın desteklen-
mesine yardımcı olur.

Yanlardaki esnek, ezme çelik yay balenler sayesinde dizin iç ve dıș 
yan bağlarına destek verir.

Esnekliği yüksek, hava geçiren ve kompresif özelliğe sahip örgü do-
kuma kumaștan imal edilmiștir.

Used in the treatment process of osteoarthiris and  
 meniscus lesions.

Donut-Shaped silicone pad protects and stabilizes the  
 knee.

Made of highly elastic, air permeable and compressive  
 knitted fabric.

Used in the treatment of femoral pains, osteoarthiris and  
 meniscus lesions.

Donut Shaped silicone pad protects and stabilizes the knee.
Flexible bonings support the medial and lateral ligaments of  

 the knee.
Made of highly elastic, air permeable and compressive knitted  

 fabric.

Ref-20.401 

Ref-20.402

34-36 cm
36-38 cm
38-41 cm
41-44 cm
44-47 cm

S
M
L
XL
XXL

R
e
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Ten / Nude

Gri / Grey

Siyah / Black

34-36 cm
36-38 cm
38-41 cm
41-44 cm
44-47 cm

S
M
L
XL
XXL
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Ten / Nude

Gri / Grey

Siyah / Black

 BodyCy 

 BodyCy Knitted Knee Support with Hinges

Dizin ligamentlerinin (iç-dıș bağlarının) zorlanması durumunda diz  
 eklemine kuvvetli destek sağlar ve iyileșme sürecine yardımcı olur.

Yanlardaki menteșeli çelik bar balenler sayesinde dizin iç ve dıș yan  
 bağlarına kuvvetli destek verirken dizin hareketlerini de kısıtlamaz.

Alt ve üst velkro bantlar ile dizde yüksek kavrama sağlayarak kayma  
 sorununu engeller.

Esnekliği yüksek, hava geçiren ve kompresif özelliğe sahip örgü dokuma  
 kumaștan imal edilmiștir.

Hinges on the both sides provide support to the knee in case of colleteral  
 traumas.

Used in the ligament injuries  process of soft tissue lesions and other knee  
 joint treatments.

Donut-Shaped silicone pad protects and stabilizes the knee.
With the upper and lower hook and loop straps, it is aimed to prevent slip 

 ping down.
Made of highly elastic, air permeable and compressive knitted fabric.

Ref-20.405

34-36 cm
36-38 cm
38-41 cm
41-44 cm
44-47 cm

S
M
L
XL
XXL

R
e
n
k
C
o
l
o
r

Ten / Nude

Gri / Grey

Siyah / Black
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BodyCy Sports
 BodyCy 

BodyCy 

 BodyCy Knitted Knee Support with  Hinges (Half Open)

BodyCy Knitted Knee Support with  Hinges (Full Open)

Dizin ligamentlerinin (iç-dıș bağlarının) zorlanması durumunda diz eklemine  
 kuvvetli destek sağlar ve iyileșme sürecine yardımcı olur.

Yanlardaki menteșeli balenler sayesinde dizin iç ve dıș yan bağlarına kuvvetli  
 destek verirken dizin hareketlerini de kısıtlamaz.

Alt ve üst velkro bantlar ile dizde yüksek kavrama sağlayarak kayma  
 sorununu engeller. 

Yarım önü açık olması ürünün uygulamasında kullanım kolaylığı getirir.
Esnekliği yüksek, hava geçiren ve kompresif özelliğe sahip örgü dokuma  

 kumaștan imal edilmiștir.

Dizin ligamentlerinin (iç-dıș bağlarının) zorlanması durumunda diz eklemine  
 kuvvetli destek sağlar ve iyileșme sürecine yardımcı olur.

Yanlardaki menteșeli balenler sayesinde dizin iç ve dıș yan bağlarına kuvvetli  
 destek verirken dizin hareketlerini de kısıtlamaz.

Alt ve üst velkro bantlar ile dizde yüksek kavrama sağlayarak kayma  
 sorununu engeller. 

Tam önü açık olması ürünün uygulamasında kullanım kolaylığı getirir.
Esnekliği yüksek, hava geçiren ve kompresif özelliğe sahip örgü dokuma  

 kumaștan imal edilmiștir.

Provides support to the knee joint in case of strain of the knee ligaments.
Used in the ligament injuries  process of soft tissue lesions and other knee  

 joint treatments.
The steel springs on both of the side and perfect support to the lateral  

 ligaments.
With the upper and lower hook and loop straps, it is aimed to prevent slip 

 ping down.
Half open front allows easy put on and take off.
Made of highly elastic, air permeable and compressive knitted fabric.

Provides support to the knee joint in case of strain of the knee ligaments.
Used in the ligament injuries  process of soft tissue lesions and other knee joint  

 treatments.
The steel springs on the sides provide perfect support to the lateral ligaments.
With the upper and lower hook and loop straps, it is aimed to prevent slipping  

 down.
Full open front allows easy put on and take off.
Made of highly elastic, air permeable and compressive knitted fabric.

Ref-20.403

Ref-20.404

34-36 cm
36-38 cm
38-41 cm
41-44 cm
44-47 cm

S
M
L
XL
XXL

R
e
n
k
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o
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r

Ten / Nude

Gri / Grey

Siyah / Black

34-36 cm
36-38 cm
38-41 cm
41-44 cm
44-47 cm

S
M
L
XL
XXL
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Ten / Nude

Gri / Grey

Siyah / Black

BodyCy Örme Dizlik 

BodyCy Knitted Warm Knee Support

Diz eklemine ısı ve sıcaklık gerektiren durumlarda etkilidir. 
Yumușak örme kumaștan imal edilmiștir.

Provides warmth and support to the knee. 

Soft knitted wickable and quick drying material. 

34-36 cm
36-38 cm
38-41 cm
41-44 cm
44-47 cm

S
M
L
XL
XXL

Ref-180.101

Beyaz / White

Mavi / Blue

Bordo / 
Claret Red
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e
n
k
C
o
l
o
r
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BodyCy

BodyCy

BodyCy Knitted Ankle Support with Silicone Pad

BodyCy Knitted Achilles Ankle Support

Silikon pedler ayak bileğine destek sağlar.
Ayak bileği burkulmalarında olușan Hematom ve ödemin   

 dağılmasına yardımcı olur.
Her iki iç yüzeye yerleștirilmiș silikon pedler ile masaj etkisi   

 olușturarak, kan dolașımını arttırır.
Esnekliği yüksek, hava geçiren ve kompresif özelliğe sahip   

 örgü dokuma kumaștan imal edilmiștir.

Silikon pedler ayak bileğine destek sağlar.
Așil tendon yırtılmalarında ve tendinis ödemi üzerindeki ağrıyı   

 hafifletir.
İç yüzeyinde așil tendonu kaplayan silikon pedler sayesinde tendon  

 üzerindeki baskıyı alarak, silikon topuk yükselticisi sayesinde   
 tendonu rahatlatır.

Esnekliği yüksek,hava geçiren ve kompresif özelliğe sahip örgü   
 dokuma kumaștan imal edilmișlerdir.

The silicone pads provide support to ankle.
Used in the treatment process of edema.
Increases blood circulation during strains.
Made of highly elastic air permeable and compressive   

 knitted fabric.

Provides support with slicone pads.
Relieves the pain on achilles tendon ruptures and tendinis edema.
The pad placed over the Achilles tenton reduce the stress and the  

 pad for the heel reduces the tension on the tendon.
Made of highly elastic, air permeable and compressive knitted   

 fabric.

Ref-90.441

Ref-90.442

24-26 cm
26-28 cm
28-31 cm
31-34 cm
34-37 cm

S
M
L
XL
XXL

BodyCy

BodyCy Knitted Warm Ankle Support

Ayak bilekliği eklemine ısı ve sıcaklık gerektiren durumlarda etkilidir. 

Yumușak örme kumaștan imal edilmiștir.

Provides warmth and support to the ankle ligament.

It made from fabric with special woven arcylic and elastic fabric.

Ref-180.103

BodyCy Sports
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Ten / Nude

Gri / Grey

Siyah / Black

24-26 cm
26-28 cm
28-31 cm
31-34 cm
34-37 cm

S
M
L
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XXL
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Gri / Grey

Siyah / Black

24-26 cm
26-28 cm
28-31 cm
31-34 cm
34-37 cm

S
M
L
XL
XXL
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Beyaz / White

Mavi / Blue

Bordo / Claret Red

Sağ - Sol
Right - Left
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BodyCy Yün Dizlik BodyCy 

BodyCy Yün Korse

BodyCy Wool Knee SupportBodyCy Wool Corset (Open Front )

BodyCy Wool Corset

Diz eklemine ısı ve sıcaklık gerektiren durumlarda  
 etkilidir.

 Akrilik yün kumaștan imal edilmiștir.

Bel ve Karın bölgesinde vücudun doğal ısısını  
 koruyarak sıcaklık verir. 

Akrilik yün kumaștan imal edilmiștir.

Bel ve Karın bölgesinde vücudun doğal ısısını 
koruyarak sıcaklık verir.

Cırt (Velcro) kapak sayesinde istenilen șekilde 
ayarlanabilir.

Akrilik yün kumașdan imal edilmiștir.

Provides warm and support to the knee.
Made of acrylic wool fabric.

Provides warmth to the  abdominal and lum 
 bar area by maintaining  body temperature.

Made of acrylic  wool fabric.

Provides warmth to the  abdominal and  
 lumbar area by maintaining  body temperature.

Adjustable with front of velcro cover.
Made of acrylic  wool fabric.

34-36 cm
36-38 cm
38-41 cm
41-44 cm
44-47 cm

S
M
L
XL
XXL

Ref-20.001Ref-40.001

Ref-40.002

70-80 cm

70-80 cm

80-90 cm

80-90 cm

90-100 cm

90-100 cm

100-110 cm

100-110 cm

110-120 cm

110-120 cm

S

S

M

M

L

L

XL

XL

XXL

XXL

BodyCy Sports

BodyCy Yün Omuzluk 

BodyCy Wool Shoulder Support 

Omuz eklemine sıcaklık sağlar.
Kronik ağrılı durumlarda spor aktivitelerinde omuz  

 bölgesine hafif destek verir.
Akrilik yün kumaștan imal edilmiștir.

Provides warmth to the shoulder joint.
Provides light support in sport activities and in chronic  

 painconditions.

Made of acrylic fabric.

34-38 cm
38-44 cm
44-50 cm
50-58 cm   
58-66 cm

S
M
L
XL
XXL

Ref-30.801
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ThermoCy
Neopren
Ortopedik Ürünler /
Orthopedic Products

NEOPREN KUMAȘLAR

Neopren; sentetik kauçuk ailesinin bir ürünüdür. Kauçuğun bir çeșit polimerizasyonu sonucu elde edilir. Neopren su altı dalgıç kıyafetlerinde de yaygın olarak kullanılır. 
Morsa-Cyberg dizliklerde ve diğer bazı ürünlerde de hava gözenekli neopren kumașlar tercih edilmektedir. (Hava gözenekli olması așırı terlemeyi engeller) Ürünlerimizde 
kullandığımız neopren kumașların, iç kısmında bulunan Anti-alerjik peluș kaplama optimum konfor sağlar, dıș yüzeyde bulunan jarse kumaș ise maksimum dayanıklılık ve 
esneklilik sağlar.

NEOPRENE FABRICS

Neoprene; synthetic rubber is a product of the family. Is obtained by polymerization of one kind of rubber. Neoprene is widely used in underwater diver’s clothes.  
MorsaCyberg neoprene knee supports and some other products are perferred in the perforated fabrics. (The perforated fabrics is prevents excessive sweating) we use 
neoprene fabrics in our products, plush coating on the inside of the anti-allergic and provides optimum comfort, the outer surface of the jersey fabric, provides maximum 
durability and flexibility.

MorsaCyberg Neoprene braces are made of breathable neoprene fabric with the channels on it which allow body heat and sweat go through as water vapor.

Konfor, teknolojik dizayn ve 
fonksiyonelliğin kombinasyonu
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ThermoCy

ThermoCy

ThermoCy

ThermoCy Knee Support Closed Patella

ThermoCy Knee Support with Flexible Stays (Short)

ThermoCy Knee Support Open Patella

Diz bölgesine ısı ve destek sağlar.
Hafif derece travmalarda ve yaralanmalarda kullanılır.
Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan imal edilmiștir.

Diz bölgesine ısı ve destek sağlar. 
Diz eklemi travmaları, bağ yaralanmaları, Osteortrit ve menisküs lezyonları gibi   

 durumlarda tedavi sürecine yardımcı olur.
Patellayı (diz kapağını) çevreleyen özel silikon ped desteği ile diz bölgesine   

 mükemmel destek verir
Her iki tarafta bulunan esnek yay balenler sayesinde dizin iç-dıș liğamentlerini (bağları) 

destekler.
Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan imal edilmiștir.

Diz bölgesine ısı ve destek sağlar.
Diz eklemi travmaları, bağ yaralanmaları, Osteortrit ve menisküs  

 lezyonları gibi durumlarda tedavi sürecine yardımcı olur.
Patellayı (diz kapağını) çevreleyen özel silikon ped desteği ile diz  

 bölgesine mükemmel destek verir.
Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan imal  

 edilmiștir.

Provides Support and warmth to the knee.
Used in the treatment process of soft tissue injuries.
Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce excessive perspiration.

Provides Support and warmth to the knee.
Used in the treatment process of osteoarthritis , ligament injuries, other knee joint   

 traumas and meniscus lesions.
Donut Shaped silicone pad process and stabilizes the knee.
Flexible steel springs on the both sides provide convenient support to the knee  in   

 case of collateral traumas.
Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce excessive perspiration.

Provides Support and warmth to the knee.
Used in the treatment process of osteoarthiris and meniscus  

 lesions.
Donut Shaped silicone pad process and stabilizes the knee.
Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce 
excessive perspiration. 

ThermoCy Neopren
Ref-20.100

Ref-20.101

34-36 cm

34-36 cm

34-36 cm

36-38 cm

36-38 cm

36-38 cm

38-41 cm

38-41 cm

38-41 cm

41-44 cm

41-44 cm

41-44 cm

44-47 cm

44-47 cm

44-47 cm

S

S

S

M

M

M

L

L

L

XL

XL

XL

XXL

XXL

XXL

Ref-20.102
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Desenli Gri / 
Patterned Gray
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ThermoCy Fleksible Balenli Dizlik (Uzun)

ThermoCy

ThermoCy

ThermoCy Knee Support with Flexible Stays (Long)

ThermoCy Knee Support with Flexible Stays (Half Open)

ThermoCy Knee Support with Hinges

Diz bölgesine ısı ve destek sağlar.
Diz eklemi travmaları, bağ yaralanmaları, Osteortrit ve menisküs lezyonları gibi durumlarda tedavi  

 sürecine yardımcı olur.
Patellayı (diz kapağını) çevreleyen özel silikon ped desteği ile diz bölgesine mükemmel destek verir.
Her iki tarafta bulunan  çelik yay balenler sayesinde ligamentlere binen așırı yüklenmeyi azaltır.
Alt ve üst velkro bantlar ile dizde yüksek kavrama sağlayarak kayma sorununu engeller.
Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan imal edilmiștir.

Dizin Ligamentlerinin (iç-dıș yan bağlarının) zorlanması durumunda diz eklemine kuvvetli destek sağlar.
Ligament yaralanmaları, yumușak doku lezyonları ve diğer diz eklemi sorunlarında tedavi sürecine  

 yardımcı olur.
Her iki tarafta bulunan  çelik yay balenler sayesinde liğamentlere binen așırı yüklenmeyi azaltır.
Alt ve üst velkro bantlar ile dizde yüksek kavrama sağlayarak kayma sorununu engeller
Yarım önü açık olması ürünün uygulamasında kullanım kolaylığı getirir.
Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan imal edilmiștir.

Dizin Ligamentlerinin (iç-dıș yan bağlarının) zorlanması durumunda diz eklemine kuvvetli destek  
 sağlar.

Ligament yaralanmaları, yumușak doku lezyonları ve diğer diz eklemi sorunlarında tedavi sürecine  
 yardımcı olur.

Silikon pad ile diz bölgesini stabilize eder.
Alt ve üst velkro kemerler ile mükemmel sabitleme ve koruma sağlar.
Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan imal edilmiștir.

Provides Support and warmth to the knee.
Used in the treatment process of osteoarthritis , ligament injuries, other knee joint traumas and  

 meniscus lesions.
Donut Shaped silicone pad process and stabilizes the knee.
Flexible steel springs on the both sides provide convenient support to the knee  in case of collateral  

 traumas.
With the upper and lower hook and loop straps, it is aimed to prevent slipping down.
Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce excessive perspiration.

Provides strong support to the knee for arthritis, osteoarthritis, tendonitis,ligament ,sprains and strains.
Support for Post-op or trauma for protection and rehabilitation purposes.
The steel springs on either side designed to provide maximum support to the lateral ligaments.
With the upper and lower hook and loop straps, it is aimed to prevent slipping down.
Half open front part allows easy put on and take off.
Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce excessive perspiration.

Provides support to the knee joint in case of strain of the knee ligaments.
Used in the ligament injuries  process of soft tissue lesions and other knee joint treatments.
Donut Shaped silicone pad process and stabilizes the knee.
With the upper and lower hook and loop straps, it is aimed to prevent slipping down.
Made of dual laminated perforated neoprene which allows air through the channels.
Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce excessive perspiration.

ThermoCy Neopren
Ref-20.103

Ref-20.104

Ref-20.105

34-36 cm

34-36 cm

34-36 cm

36-38 cm

36-38 cm

36-38 cm

38-41 cm

38-41 cm

38-41 cm

41-44 cm

41-44 cm

41-44 cm

44-47 cm

44-47 cm

44-47 cm

S

S

S

M

M

M

L

L

L

XL

XL

XL

XXL

XXL

XXL
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Gri / Gray

Gri / Gray

Gri / Gray

Desenli Gri /  
Patterned Gray

Desenli Gri /  
Patterned Gray

Desenli Gri / 
Patterned Gray
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ThermoCy 

ThermoCy Knee Support with Hinges

Dizin Ligamentlerinin (iç-dıș yan bağlarının) zorlanması durumunda diz eklemine kuvvetli destek sağlar.
Ligament yaralanmaları, yumușak doku lezyonları ve diğer diz eklemi sorunlarında tedavi sürecine   

 yardımcı olur.
Silikon ped ile diz bölgesini stabilize eder.
Yanlardaki menteșeli çelik bar balenler sayesinde dizin iç ve dıș yan bağlarına kuvvetli destek verirken
dizin hareketlerini de kısıtlamaz..
Üst ve alt kısımda bulunan velkro(cırt) bandajlar yardımıyla kaymayı önler.
Ürün ön kısmının yarım açık olması rahat kullanabilme kolaylığı sağlar.
Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan imal edilmiștir.

Provides support to the knee joint in case of strain of the knee ligaments.
Used in the ligament injuries  process of soft tissue lesions and other knee joint treatments.
Donut Shaped silicone pad process and stabilizes the knee.
The Hinged on either side designed to provide maximum support to the lateral ligaments.
With the upper and lower hook and loop straps, it is aimed to prevent slipping down.
Half open front part allows easy put on and take off.
Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce excessive perspiration

ThermoCy 

ThermoCy Patella Ped Destekli Dizlik

ThermoCy Knee Support with Hinges (Full Open)

ThermoCy Knee Support with Patella Pad 

Dizin Ligamentlerinin (iç-dıș yan bağlarının) zorlanması durumunda diz eklemine kuvvetli destek sağlar.
Ligament yaralanmaları, yumușak doku lezyonları ve diğer diz eklemi sorunlarında tedavi sürecine yardımcı olur.
Silikon ped ile diz bölgesini stabilize eder.
Yanlardaki menteșeli çelik bar balenler sayesinde dizin iç ve dıș yan bağlarına kuvvetli destek verirken dizin   

 hareketlerini de kısıtlamaz.
Üst ve alt kısımda bulunan velkro(cırt) bandajlar yardımıyla kaymayı önler.
Ön kısmın tam açık olması ürünün rahat kullanma kolaylığı sağlar.
Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan imal edilmiștir.

Özellikle spor aktivitelerinde diz ve diz eklemini darbeye karșı korur.

Patella (diz kapağı) ve çevresindeki yumșak doku lezyonlarında dize ısı ve destek sağlar.

Diz üzerindeki yumușak ped sayesinde çarpma ve düșme sırasında dize gelen șokları minimize eder.

Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan imal edilmiștir.

Provides support to the knee joint in case of strain of the knee ligaments.
Used in the ligament injuries  process of soft tissue lesions and other knee joint treatments.
Donut Shaped silicone pad process and stabilizes the knee.
Hinges on either side designed to provide maximum support to the knee
Upper and lower hook and loop bandages prevent slipping down
Full open front part allows easy put on and take off.
Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce excessive perspiration

Provides protection for patella and the knee against impact especially during sports activities.

The product functions well with patella and soft tissue lesions around the patella.

The soft pad covering the patella absorbs shocks to the knee.

Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce excessive perspiration.

Ref-20.106

Ref-20.107

Ref-20.108

ThermoCy Neopren

34-36 cm

34-36 cm

34-36 cm

36-38 cm

36-38 cm

36-38 cm

38-41 cm

38-41 cm

38-41 cm

41-44 cm

41-44 cm

41-44 cm

44-47 cm

44-47 cm

44-47 cm
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M
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Gri / Gray

Gri / Gray
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Desenli Gri / 
Patterned Gray

Desenli Gri / 
Patterned Gray
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ThermoCy Patella Tendon Destekli Dizlik

ThermoCy Knee Tendon Support

Osgood-Schlatter hastalığı ve patellar tendinit tedavisinde  
 kullanılır.

Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan  
 imal edilmiștir.

Used in treatment process of Osgood-Schlatter’s syndrome and 
patellar tendinitis.

Thanks to the air channels in the neoprene, it is aimed to reduce 
excessive perspiration without losing body temprature.

ThermoCy Ön Çapraz 

ThermoCy Knee Support with Cross Ligament

Dizin çapraz ligamentlerinin (bağlarının) zorlanmasında dize destek  
 vererek iyileșme sürecine yardımcı olur.

Ön tarafda bulunan ve her iki yöne ayarlanabilen çapraz velkro bant  
 sayesinde çapraz bağların așırı gerilmesine mani olur ve dizin öne arkaya  
 kaymasını engeller.

Her iki tarafta bulunan çelik yay balenler sayesinde iç ve dıș ligamentlere  
 binen așırı yüklenmeyi de azaltır.

Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan imal  
 edilmiștir.

Provides Support to the anterior cruciate ligament with its cross straps.
The cross-velcro strap, which can be adjusted in both directions, prevents  

 excessive stretching of the cross-links prevents not slipping back and forth.
The steel springs on either side designed to provide maximum support to  

 the lateral ligaments.
Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce excessive per 

 spiration.

Ref-20.109

Ref-20.111

ThermoCy Neopren

34-36 cm
36-38 cm
38-41 cm
41-44 cm

S
M
L
XL
XXL
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Gri / Gray

Desenli Gri / 
Patterned Gray

34-36 cm
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38-41 cm
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Gri / Gray

Desenli Gri / 
Patterned Gray

44-47 cm

44-47 cm

ThermoCy 

ThermoCy Knee Support With Controlled Mechanism

Yumușak doku ve ligament yaralanmaları ile ACL ve PCL operasyon- 
 larına ihtiyaç duymayan diğer diz eklemi travmalarının tedavisinde  
 kullanılır.

Yanlardaki açısı ayarlanabilir eklemler sayesinde dizin istenen dere- 
 cede, fileksiyon veya ekstansiyon kontrolünün yapılmasını sağlar.

Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan imal  
 edilmiștir.

Used in the treatment process of soft tissue and ligament injuries and  
 other knee joint traumas that does not need ACL and PCL operations.

Inhibits the movement to desired levels when knee control and protection  
 is required owing to the adjustable angle bilateral joint.

Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce excessive  
 perspiration.

Ref-83.013

34-36 cm
36-38 cm
38-41 cm
41-44 cm

S
M
L
XL
XXL
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Gri / Gray

Desenli Gri / 
Patterned Gray

44-47 cm
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ThermoCy Korse (Balenli)

ThermoCy Korse (Kemerli)

ThermoCy Corset with Stays

ThermoCy Corset With Belt

Lomber bölgesine ısı ve destek sağlar.
Lomber bölgesindeki  romatizmal ağrılarda iyileșme sürecine  

 yardımcı olur.
Egzersiz sırasında lomber bölgesini korur.
Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan  

 imal edilmiștir.

Lomber bölgesine ısı ve destek sağlar.
Lomber bölgesindeki  romatizmal ağrılarda iyileșme  

 sürecine yardımcı olur.
Egzersiz sırasında lomber bölgesini korur.
Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren  

 kumaștan imal edilmiștir.

Provides warmth and support to the lumbar area.
Used in the treatment process of lumbar  and rheumatismal  

 pain.
Appropriate to use during exercise and training.
Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce  

 excessive perspiration.

Provides warmth and support to the lumbar area.
Used in the treatment process of lumbar  and rheuma- 

 tismal pain
Appropriate to use during exercise and training.
Made of air-porous neoprene fabric with aimed to re 

 duce excessive perspiration

70-80 cm
80-90 cm
90-100 cm
100-110 cm
110-120 cm

S
M
L
XL
XXL

70-80 cm
80-90 cm
90-100 cm
100-110 cm
110-120 cm

S
M
L
XL
XXL

Ref-40.201 

Ref-40.202 

ThermoCy Neopren

Gri / Gray

Desenli Gri/ 
Patterned Gray

Gri / Gray
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26 cm

26 cm

ThermoCy Abdominal Korse

ThermoCy Abdominal Corset

Abdominal bölgeye ısı ve destek sağlar.

Egzersiz sırasında lomber bölgesini korur ve karın bölgesinde  
 zayıflamaya yardımcı olur.

Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan  
 imal edilmiștir.

Provides warmth and support to the abdominal area.

Appropriate to use during exercise and training.

Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce  
 excessive perspiration.

Ref-40.203

70-80 cm
80-90 cm
90-100 cm
100-110 cm
110-120 cm

S
M
L
XL
XXL

Gri / Gray

Gri Desenli / 
Patterned Gray
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24 cm
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ThermoCy Dirseklik

ThermoCy Ped Destekli Dirseklik

ThermoCy Elbow Support

ThermoCy Elbow Support With Pad

Dirsek eklemine ısı ve destek sağlar.
Tenisçi dirseği sendromu ve epikondilit tedavisinde   

 kullanılır.
Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren   

 kumaștan imal edilmiștir.

Dirsek bölgesini darbelere karșı korur.

Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan imal  
 edilmiștir.

Provides warmth and support to the elbow joint.

Used in the treatment process of tennis elbow syn-  
 drome and epichondylitis.

Made of air-porous neoprene fabric with aimed to   
 reduce excessive perspiration.

Provides support to the elbow area and against impact.

Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce  
 excessive perspiration.

Ref-50.301

Ref-50.302

ThermoCy Neopren

ThermoCy 

ThermoCy Wrist Support

Karpal Tünel Sendromu, el bileğinin kırıklar, burkulmalar,  
 yaralanmalar ve tendoniti durumunda el bileğinin hareketlerini   
 kısıtlayarak destek sağlar.

Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan  
 imal edilmiștir.

Provides support by restricting the movement of the hand wrist  
 for Carpal Tunnel Syndrome, wrist fractures, wrist sprains and wrist  
 tendonitis.

Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce  
 excessive perspiration.

Ref-60.601

15-17 cm
17-19 cm
19-21 cm
21-23 cm
23-25 cm

S
M
L
XL
XXL

22-25 cm

22-25 cm

25-28 cm

25-28 cm

28-31 cm

28-31 cm

31-34 cm

31-34 cm

34-37 cm

34-37 cm

S
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M
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XL

XL

XXL

XXL
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15-17 cm
17-19 cm
19-21 cm
21-23 cm
23-25 cm

S
M
L
XL
XXL

ThermoCy Neopren
ThermoCy

ThermoCy

ThermoCy Wrist & Thumb Support

ThermoCy Thigh Support

Baș parmak ekleminin hareketini kısıtlar ve eksternal destek sağlar.
De quarvain sendromu ve baș parmak ligament sorunlarında kullanılır.
Alüminyum desteği sayesinde bașparmak ve el bileğini sabitler.
Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan imal   

 edilmiștir.

Femurun (uyluk kemiğinin) koruma gerektiren quadriceps ve  
 addüktör kas gruplarının lezyonlarında sıcaklık ve kompresyon  
 sağlayarak destek verir.

Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan  
 imal edilmiștir.

Provides excellent immobilization to the thump joint and gives an   
 extarnal support.

Functions well with De Quarvain syndrome and thumb ligament   
 problems.

Stabilizes the wrist thanks to the aluminum thumb support.
Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce excessive  

 perspiration.

Provides femur protection and also support quadriceps and  
 adductor muscle grups with head and compression.

Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce  
 excessive perspiration.

Ref-60.604

Ref-70.500

48-52 cm
52-57 cm
57-62 cm
62-70 cm   
70-78 cm
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XL
XXL

Gri / Gray

Gri / Gray
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ThermoCy

ThermoCy Calf Support

Kas lezyonları durumunda tibial kemiğini koruma, kompresyon  
 ve sıcaklık sağlayarak destek verir.

Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan  
 imal edilmiștir.

Provides  protection, compression  and warmth to the tibial  
 area in case of muscular leisons.

Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce  
 excessive perspiration.

Ref-70.501

34-36 cm
36-38 cm
38-41 cm
41-44 cm
44-47 cm

S
M
L
XL
XXL

Gri / Gray
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ThermoCy Neopren

ThermoCy 

ThermoCy Hip Support

Kalça eklemi çevresindeki yumușak dokulara ısı, koruma ve  
 destek sağlar.

Kalça eklemi üzerinde cep içine yerleștirlimiș plastik (veya metal)  
 eklem sayesinde kalça eklemini destekler.

Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan imal  
 edilmiștir.

Provides protection warmth and support to the soft tissues around  
 the hip joint.

Supports the hip joint with a plastic or metal hinge placed in a  
 pocket located on the hip joint.

Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce  
 excessive perspiration.

Ref-70.503

70-80 cm 48-52 cm
80-90 cm 52-57 cm
90-100 cm 57-62 cm
100-110 cm 62-70 cm
110-120 cm 70-78 cm

S
M
L
XL
XXL

Sağ / Sol
Right / Left

Gri / Gray

Desenli Gri / 
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ThermoCy Omuzluk 

ThermoCy Shoulder Support

Omuz eklemine: koruma, ısı ve destek sağlar.

Omuzun kronik ağrılı durumlarında, spor aktivitelerinde ve  
 omuzun ağır stres altında kaldığı durumlarda kullanılır.

Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren   
 kumaștan imal edilmiștir.

Provides Protection and warmth to the shoulder joints.

Used in the treatment of  chronic pains that are   
 caused by  stress or sport activities.

Made of air-porous neoprene fabric with aimed to   
 reduce excessive perspiration.

34-38 cm
38-44 cm
44-50 cm
50-58 cm   
58-66 cm

S
M
L
XL
XXL

Ref-30.800 

Gri / Gray
Desenli Gri / 
Patterned Gray
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e
n
k
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r
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ThermoCy 

ThermoCy Sporcu Mayosu

ThermoCy 

ThermoCy Sport Tights (Short)

ThermoCy Sport Swimsuit

ThermoCy Sport Tights (Long)

Spor yaralanmalarına karșı koruma sağlar.
Bel, kalça ve karın bölgesinde zayıflamaya yardımcı olur.
Cildi sıkılaștırır ve pürüzsüzleștirir,kan akıșını hızlandırır,   

 cilde tazelik ve dinçlik veririr.

Selülitlerden ve toksinlerden kurtulmanıza yardımcı olur.

Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren   
 kumaștan imal edilmiștir.

Önünde bulunan fermuarı ile giyme çıkarma kolay-  
 lığı ve göğüs altında bulunan elastik yapısı sayesinde  
 mükemmel kavrama sağlar.

Spor yaralanmalarına karșı koruma sağlar.
Bel, kalça ve karın bölgesinde zayıflamaya yardımcı olur.
Cildi sıkılaștırır ve pürüzsüzleștirir,kan akıșını hızlandırır,   

 cilde tazelik ve dinçlik veririr.

Selülitlerden ve toksinlerden kurtulmanıza yardımcı olur.

Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren   
 kumaștan imal edilmiștir.

Provides protection to the exercise injuries.

Helps to lose weight from the waits, hip, and abdominal areas.

Tighten up and smoothen the skin.

Helps to get rid of toxixns and cellulite.

Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce  
 excessive perspiration.

Provides ease of use with zip on front fasteners and   
 thanks to the elastic fabric used under the chest.

Provides protection to the exercise injuries.

Helps to lose weight from the waits, hip, and abdominal areas.

Tighten up and smoothen the skin.

Helps to get rid of toxixns and cellulite.

Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce  
 excessive perspiration.

Ref-70.700 Ref-70.700 Ref-70.700

Ref-70.701 Ref-70.701Ref-70.701

70-80 cm

70-80 cm

80-90 cm

80-90 cm

90-100 cm

90-100 cm

100-110 cm

100-110 cm

110-120 cm

110-120 cm

S

S

M

M

L

L

XL

XL

XXL

XXL

ThermoCy Neopren

Lacivert / 
Dark Blue

Lacivert / 
Dark Blue

Gri / 
Gray

Gri / 
Gray

Desenli  Gri / 
Patterned Gray

Desenli  Gri / 
Patterned Gray

Siyah / 
Black

Siyah / 
Black
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Ref-70.702

80-90 cm
70-80 cm

90-100 cm
100-110 cm
110-120 cm

M
S

L
XL
XXL

R
e
n
k
C
o
l
o
r

Desenli  Gri / 
Patterned Gray
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ThermoCy Neopren

ThermoCy 

ThermoCy 

ThermoCy Ankle Support

ThermoCy Ankle Support With Pad

Ayak bileği burkulmalarında bilek eklemine destek sağlayarak ısı ve sıcaklık verir.
Çapraz bandaj ile bilek bölgesine ekstra destek verir.
Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan imal edilmiștir.

Ayak bileği burkulmalarında bilek eklemine destek sağlayarak ısı ve sıcaklık verir.
Bilek eklemine  ped destekleri ile masaj etkisi sağlayarak hematom ve ödemin   

 giderilmesine yardımcı olur.
Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan imal edilmiștir.

Provides warmth and support to the stabilization for the mild sprains.
Provides stronger support with the cross strap.
Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce excessive perspiration.

Provides warmth and support to the stabilization for the mild sprains.
Provides massage effect with pad to the ankle joint and helps to remove hematoma  

 and edema.
Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce excessive perspiration.

Ref-90.401

Ref-90.403

24-26 cm

24-26 cm

24-26 cm

24-26 cm

26-28 cm

26-28 cm

26-28 cm

26-28 cm

28-31 cm

28-31 cm

28-31 cm

28-31 cm

31-34 cm

31-34 cm

31-34 cm

31-34 cm

34-37 cm

34-37 cm

34-37 cm

34-37 cm

S

S

S

S

M

M

M

M

L

L

L

L

XL

XL

XL

XL

XXL

XXL

XXL

XXL

ThermoCy 

ThermoCy Ankle Support With Reinforcement (Laced)

Ayak bileği burkulmalarında bilek eklemine destek sağlayarak ısı ve sıcaklık verir.
İnstabilite (tekrarlayan ayak bileği burkulmaları), kronik ayak bileği ağrılarında destekleyici ve spor aktivite 

 lerinde koruyucu olarak kullanılabilir.
Her iki yönde, Malleol bölgesine yerleștirilmiș özel dizayn plastik plaka ile ayak bileğine kuvvetli destek verir.
Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan imal edilmiștir.

Provides support and warmth to the ankle in cases of mild sprains.
Effective with habitual ankle sprains, chronic ankle pains and can be used as a protector with contact  

 sports.
Thanks to two specially designed plastic plates located on the malleols, it provides strong support to  

 the ankle.
Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce excessive perspiration.

Ref-90.404

ThermoCy 

ThermoCy Ankle Support With Reinforcement (Laced)

Ayak bileği burkulmalarında daha güçlü bir stabilizasyon sağlar.
İnstabilite (tekrarlayan ayak bileği burkulmaları), kronik ayak bileği ağrılarında destekleyici ve spor  

 aktivitelerinde koruyucu olarak kullanılabilir.
Malleol bölgesine yerleștirilmiș özel dizayn olarak tasarlanmıș  plastik plaka ile ayak bileğine güçlü destek sağlar.
Așırı terlemeyi engelleyen hava gözenekli neopren kumaștan imal edilmiștir.

Provides stronger stabilization to the ankle sprains.
Effective with habitual ankle sprains, chronic ankle pains and can be used as a protector with contact sports.
Thanks to two specially designed plastic plates located on the malleols, it provides strong support to the ankle.
Made of air-porous neoprene fabric with aimed to reduce excessive perspiration.

Ref-90.408

Gri / Gray

Gri / Gray

Gri / Gray

Gri / Gray

Desenli Gri / Patterned Gray

Desenli Gri / Patterned Gray

Desenli Gri / Patterned Gray

Desenli Gri / Patterned Gray
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k
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ThermoCy Neopren

OrthoCy
Medikal Ortopedik

Medical Orthopedic
Konfor, teknolojik dizayn 

ve fonksiyonelliğin 
kombinasyonu
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OrthoCy Medikal Ortopedic

NeckCy Servikal Ortez

NeckCy 

NeckCy Servikal Minerva Ortezi (CTO)

NeckCy Cervical Orthosis

NeckCy Cervical Orthosis (First Aid)

NeckCy Cervical Minerva Orthosis (CTO)

Servikal omurga yaralanmalarında çene destekleme ve stabilizasyonunda kullanılır.

Boyun travmaları ve servikal disk hernisi sonrası boyunun hareketlerini kısıtlayarak  
 tedavi sürecinde kullanılır.

Boyun yüksekliği ayarlanabilir.

PVC malzemeden imal edilmiștir.

Travmaya maruz kalmıș durumlarda, tașıma veya nakil sırasında  servikal  
 boyun sıkıșmasını önlemek için kullanılır.
İlk yardımda kullanılmak üzere tasarlanmıștır.
PVC malzemeden imal edilmiștir.

Baș ve gövdeyi sabitleștirerek boyun omurgasına destek sağlar.  
Ağır boyun travması ve cerrahi  operasyon tedavisinde kullanılır. 
Omurga hareketlerini kısıtlar ve doğru pozisyonda   

 sabitlenmesini sağlar.
Velcro bantlar ile istenilen sıkılıkta ayarlanabilir.
Dıș yüzeyi polietilen malzemeden imal edilmiștir.

Used in the treatment process of injuries on the cervical spine by supporting the chin.

Constraints movements of the neck following neck traumas and cervical disc hernia.

Neck height is adjustable.

Made of PVC material.

First Aid necessary to avoid the compression of the cervical for a   
 polytraumatized patient during moving or transportation.

Designed for use in first aid.
Made of PVC material.

Provides traction to the neck spine by immobilizing the   
 head and the trunk.

Used in the treatment process of serious neck traumas   
 and post neck operations.

Enables the spine to be secured and fixed in the correct  
 position.

Hook and Loop bandages enable easy adjustment.

The frame is made of polyethylene material.

Ref-11.101

Ref-11.106

Ref-11.105

34-36 cm
36-38 cm
38-40 cm
40-42 cm
42-44 cm

S
M
L
XL
XXL

Standart /
Adjustable
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e
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k
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S
M
L
XL
XXL

34-36 cm
36-38 cm
38-40 cm
40-42 cm
42-44 cm

70-90 cm
90-110 cm
110-130 cm
130-140 cm
140-150 cm

Beyaz / White

Beyaz / White

A A
A
A
A
A

B

B
B
B
B
B

R
e
n
k
C
o
l
o
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Beyaz / White

Yetișkin – Çocuk
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NeckCy Servikal Ortez (Plastazot)

NeckCy Cervical Orthosis (Foam)

Boynun hafif derece ağrılı durumlarında boynu ve servikal omurga hareketlerini  
 kısıtlayarak rahatlatır.

Boyun fıtıklarında (servikal disk herni), servikal osteoartrit ve servikal kas ağrılarında  
 uygulanabilir.

Hızlı ve kolay ayarlanabilir cırtları bulunmaktadır.
Plastozot (sıkıștırılmıș köpük) malzemeden imal edilmiștir.

Provides limited cervical motion control and relieves the mild neck pain by   
 limiting the cervical spine motions.

Used in the treatment process of the disck hernia cervical osteoarthritis and   
 cervical muscle pains.

Hook and pile closure in back for quick and easy fit.
Made of plastazote (compressed foam) material in thickness.

Ref-12.102

S
M
L
XL
XXL

34-36 cm
36-38 cm
38-40 cm
40-42 cm
42-44 cm

NeckCy Servikal Ortez (Traksiyon)

NeckCy Servikal Ortez (Kafes Traksiyon)

NeckCy Cervical Orthosis (Traction)

NeckCy Cervical Orthosis (Wire Frame Traction)

Boyun travmaları ve servikal disk hernisi sonrası boyun hareketlerinde tam kısıtlama  
 sağlar.

Özel tasarımı sayesinde optimum konfor sunar.

Polietilen malzeme üzerine, yumușak süngerli kumaș kombine edilmiștir.

Boyun travmaları ve servikal disk hernisi sonrası boyun hareketlerinde tam kısıtlama  
 sağlar.

Özel tasarımı sayesinde optimum konfor sunar.
Ön kısmı el ile ayarlanmasına olanak sağlayan alüminyum çerçeveden, arka kısmı 

 ise polietilen malzemeden üretilmiștir.

Provides excellent stabilisation following neck traumas and cervical disc hernia.

Thanks to its special design, it offers optimum comfort.

It is made of polyethylene material covered with sponge fabric laminated sponge.

Provides excellent stabilization following neck traumas and cervical disc hernia.

Thanks to its special design, it offers optimum comfort.

The front part is made of aluminum frame and back part is made of polyethylene  
 material.

Ref-11.107

Ref-11.109

34-36 cm

34-36 cm

36-38cm

36-38cm

38-40cm

38-40cm

-

-

-

-

S

S

M

M

L

L

XL

XL

XXL

XXL

OrthoCy Medikal Ortopedic

Beyaz / White
Lacivert / Darkblue
Sarı / Yellow
Bordo / Claret Red
Gri / Gray
Turuncu / Orange

Ten / Nude

Gri / Gray
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OrthoCy Medikal Ortopedic

NeckCy Servikal Ortez (Philadelphia Tipi)

NeckCy Servikal Ortez (Sünger) 7,5 cm- 8,5 cm -10 cm

NeckCy

NeckCy Cervical Orthosis (Philadelphia Type)

NeckCy Cervical Orthosis (Sponge) 7,5 cm- 8,5 cm -10 cm

NeckCy Cervical Orthosis (Tracheostomy-Open)

Boyun travmaları ve servikal disk hernisi sonrası boyun hareketlerinde tam kısıtlama  
 sağlar.

Servikal omurga kırıklarında stabilizasyon sağlar ve  servikal omurga-kas  
 gerilmelerinde ağrıyı azaltmak için kullanılır.

Güçsüz veya incimiș bir boynu destekler ve ağrıların hafiflemesine yardımcı olur.
Konfor için hafif ve sağlam esnek malzeme kullanılmıștır.
XRAY ve MR  görüntülemeye uyumludur.
Plastozot (sıkıștırılmıș köpük) malzemeden imal edilmiștir.

Boynun ağrılı durumlarında ve servikal omurga hareketini bazı açılarla kısıtlayarak  
 rahatlatır.

Boyun fıtıklarında (servikal disk herni), servikal osteoartrit ve servikal kas ağrılarında  
 uygulanabilir.

Hızlı ve kolay ayarlanabilir cırtları bulunmaktadır.

Densite süngerden imal edilmiștir.

Boyun travmaları ve servikal disk hernisi sonrası boyun hareketlerinde tam kısıtlama  
 sağlar.

Servikal omurga kırıklarında stabilizasyon sağlar ve  servikal omurga-kas  
 gerilmelerinde ağrıyı azaltmak için kullanılır.

Güçsüz veya incimiș bir boynu destekler ve ağrıların hafiflemesine yardımcı olur.
Konfor için hafif ve sağlam esnek malzeme kullanılmıștır.
XRAY ve MR  görüntülemeye uyumludur.
Plastozot (sıkıștırılmıș köpük) malzemeden imal edilmiștir.

Provides support and helps to immobilise the neck following soft tissue or disc  
 trauma.

Used to stabilize minor cervical spinal fractures and reduce pain associated with a  
 muscle strain on the back.

Supports a weak or injured neck, and helps with pain and instability.
Lightweight and flexible material for comfort and durability.
Suitable for X-RAY and MR monitoring.
Made of plastozote (compressed foam) material in thickness.

Provides limits cervical spine motion to varying degrees.

Used in the treatment of a disc hernia cervical osteoarthritis and cervical muscle pains.

Hook and pile closure in back for quick and easy fit.

Made of density sponge in thickness.

Provides support and helps to immobilise the neck following soft tissue or disc  
 trauma.

Used to stabilize minor cervical spinal fractures and reduce pain associated with a  
 muscle strain on the back.

Supports a weak or injured neck, and helps with pain and instability.
Light weight and flexible material for comfort and durability.
Suitable for X-RAY and MR monitoring.
Made of plastozote (compressed foam) material in thickness.

Ref-12.104

Ref-12.103

Ref-12.108

34-36 cm

34-36 cm

36-38cm

36-38 cm

38-40cm

38-40 cm
40-42 cm
42-44 cm 

-
-

S

S

S

M

M

M

L

L

L

XL

XL

XL

XXL

XXL

XXL

34-36 cm
36-38 cm
38-40 cm

-
-

Ten / Nude

Ten / Nude

Gri / Grey
Sarı / Yellow
Turuncu / Orange
Kırmızı / Red
Yeșil / Green
Beyaz / With
Lacivert / Darkblue
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OrthoCy Medikal Ortopedic
ProCy Burun Koruyucu Maske

SoftCy 

SoftCy

ProCy Nose Protective Mask

SoftCy Arm Sling (Mesh fabric)

SoftCy Arm Sling (Lux)

Burun ameliyatı öncesi/sonrası veya spor faaliyetleri sırasında kullanılabilir.
Burun yaralanmalarında kullanılır.
Küçük darbelere karșı etkili koruma sağlar.
Alın ve yanak kısmında özel ped destekleri vardır.
Görme engeli olușturmaz.
Elastik bantları sayesinde rahatlıkla ayarlanabilir.
Ürün akrilik malzemeden üretilmiștir.

El-bilek kırıklarında, üst kol ve önkol yaralanmalarında destek sağlar.

Kolu istenen pozisyonda fikse ederek, Kol-Omuz immobilizasyonunu sağlar.

Süngerli kumaștan imal edilmiștir.

El-bilek kırıklarında, üst kol ve önkol yaralanmalarında  
 destek sağlar.

Kolu istenen pozisyonda fikse ederek, kol-omuz   
 immobilizasyonunu sağlar.

Ayarlanabilir boyun-omuz askısı ve bel kemerine   
 sahiptir.
İç yüzeyine havlu kumaș lamine edilmiș süngerli   

 kumașdan imal edilmiștir.

Provides protection pre/post nose operation or during sports activities.
Protects from further nose injury.
Helps protect user from minor bumps.
Special pad supports on the forehead and cheek area.
No vision obstruction.
Easily adjusted by elastic bands.
Made of  acrylic material.

Provides support for broken wrist, upper arm and forearm injuries.

Stabilizes the arm in the desired position to immobilize the arm-shoulder.

Made of sponge fabric.

Provides support for broken wrist, upper arm and fore 
 arm injuries.

Stabilizes the arm in the desired position to immobi-  
 lize the arm-shoulder.

Comes with an adjustable neck-shoulder strap and   
 a waist belt.

Made of sponge laminated with terry cloth in the   
 inside and flocculent fabric in the outside.

Ref-13.110

Ref-30.302

Ref-30.301

22 / 22,5 cm
23 / 23,5 cm
24 / 24,5 cm

-
-

S

S

M

M

L

L

XL

XL

XXL

XXL

34-38 cm
38-44 cm
44-50 cm
50-58 cm
58-66 cm

S
M
L
XL
XXL

34-38 cm
38-44 cm
44-50 cm
50-58 cm
58-66 cm

-

R
e
n
k
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Gri / Grey

Lacivert / Darkblue
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e
n
k
C
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Lacivert / 
Darkblue

Gri / Grey
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OrthoCy Medikal Ortopedic

SoftCy 

SoftCy 

SoftCy 

SoftCy Shoulder Immobilizer

SoftCy 

SoftCy Arm Sling With Cushion 30 Deg.

Humerus kırıklarında ve omuz dislokasyonlarında, omuz ve kolun üst kısmına  
 mükemmel sabitleme sağlar.

Sünger üzerine lamine edilmiș kumaștan imal edilmiștir.

El-bilek kırıklarında, üst kol ve önkol yaralanmalarında destek sağlar.

Kolu istenen pozisyonda stabilize ederek, Kol-Omuz immobilizasyonu sağlar.

Ayarlanabilir bel ve boyun kemerine sahiptir.

Gabardin kumaștan imal edilmiștir.

Kolun 30 derece abdüksiyonda immobilizasyonunu sağlar.

Rotator Cuff ve Bankart( tekrarlayan omuz çıkığı)tedavi sonrası post-op  
 immobilizasyonu için kullanılır.

Sünger yastık tasarımı, her iki kol kullanımı için yapılmıștır.

Lamine kumaș ve sünger yastıktan imal edilmiștir.

Provides excellent immobilization to the shoulder and upper arm in the 
 treatment process of humerus fractures and shoulder dislocations.

Made of sponge with laminated fabric.

Provides support for broken wrist, upper arm and forearm injuries.

Stabilizes the arm in the desired position to immobilize the arm-shoulder.

Adjustable neck and waist strap.

Made of gabardin fabric.

Provides immobilization limits the motion of the arm at 30 degrees of abduction.

Used in the treatment of the post rotator cuff, habitual dislocations and subluxation  
 operation.

The design of the cushion allows easy use of either arm.

Made of laminated fabric and sponge cushion.

Ref-30.304

Ref-30.303

Ref-30.305

S
M
L
XL
XXL

34-38 cm
38-44 cm
44-50 cm
50-58 cm
58-66 cm

Ayarlanabilir ölçü
Adjustable size

Beyaz / White

Lacivert / Dark Blue
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k
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o
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Gri / Grey

Lacivert / Dark Blue

Gri / Grey

Lacivert / Dark Blue

S
M
L
XL
XXL

70-80 cm    
80-90 cm
90-100 cm
100-110 cm
110-120 cm
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OrthoCy Medikal Ortopedic

SoftCy 

SoftCy 

OrthoCy Statik Omuz Ortezi (Humerus Breysi)

SoftCy Arm Sling With Cushion 45-60 Deg.

SoftCy Clavicula Bandage

OrthoCy Humarus Brace

 post-op immobilizasyonu için kullanılır.

Klavikula (Köprücük) kemiği kırıklarından sonra  
 klavikula kemiğinin tespitinde alçı yerine kullanılır. 

Esnekliği alınmıș velkro yapıșan omuz bantları   
 sayesinde klavikula kemiği kırıklarının tedavisi için  
 tasarlanmıștır. 

Lamine süngerden imal edilmiștir.

Humerus üst uç kırıklarında ameliyat ve alçı sonrası omuz çıkıklarında  
 stabilizasyon ve koruma amaçlı kullanılır.

Termoplastik malzemeden malzemeden üretilmiștir.

 degrees of abduction.

 and subluxation operation.

 in cases of clavicula fractures.

 the treatment of clavicula fractures.

Humerus brace used for stabilization and protection in upper  
 extremity fractures surgery and post-plaster shoulder fractures.

Made of thermoplastic material.

Ref-30.306

Ref-30.311

Ref-31.800

S
M
L
XL
XXL

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

Ayarlanabilir ölçü
Adjustable size

Gri / Grey

Lacivert / Dark Blue
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Gri / Grey

Lacivert /
Dark Blue
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S
M
L
XL
XXL

70-80 cm
80-90 cm
90-100 cm
100-110 cm
110-120 cm

Gri / Grey

Lacivert / Dark Blue
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OrthoCy Medikal Ortopedic

LumboCy Postureks Korse (Hamilelik)

LumboCy Lumbosakral Korse (Kemersiz)

LumboCy Corset Posturex For Pregnancy

LumboCy Corset Lumbosacral Without Belt

Bel ve sırt kaslarının aynı zamanda desteklenmesini   
 sağlar ve karın sarkmalarını da önlemek İçin kullanılır.

Doğum Öncesi dönemlerde, postur bozukluklarında ve  
 hafif derece kifozlarda düzeltici etkisi vardır.

Kumașın dokumasında gelen hava gözenekleri   
 (kanalları) sayesinde vücutta ter ve nemin   
 olușması asgari düzeye indirilmiștir

Pamuk ipliği kullanılarak dokunan elastik misinalı   
 kumașlardan imal edilmiștir.

Faset birleșimlerdeki sorunlardan kaynaklanan alt sırt  
 ağrılarında (lumbago) bel kaslarının desteklenmesini sağlar.

Lumbosakral ve Sakroiliak ağrı tedavisinde kullanılır.
Kumașın dokumasında gelen hava gözenekleri (kanalları)  

 sayesinde vücutta ter ve nemin olușması asgari düzeye  
 indirilmiștir

Pamuk ipliği kullanılarak dokunan elastik misinalı   
 kumașlardan imal edilmiștir.

Provides support to the waist and back muscles at the  
 same time and the abdomen used to prevent sagging.

Used to corrective effect in prenatal period, postural  
 disorders and mild degrees of kyphosis.

Thanks to the weaving system of the fabric with air   
 channels, perspiration is minimized.

Made of gutted elastic fabric that is woven with cotton  
 yarn.

Provides support to the lower back.
Used in the treatment process of sacroiliac and lumbo   

 sacral pain.
Thanks to the weaving system of the fabric with air   

 channels, perspiration is minimized.

Made of gutted elastic fabric that is woven with cotton   
 yarn.

Ref-40.162

Ref-40.250

LumboCy Postureks Korse

LumboCy Corset Posturex

Postur bozukluklarında, hafif derece kifozlarda düzelti- 
 ci ve uyarıcı etki sağlar.

Elastik omuz bantları sayesinde sürekli dik durma ve  
 dik oturma alıșkanlığı kazandırır.

Pamuk ipliği kullanılarak dokunan elastik misinalı   
 kumașlardan imal edilmiștir.

Provides support in case of postural deficiency   
 and mild kyphosis.

Elastic shoulder bandages enable upright   
 position and help patients upright sitting habits.

Made of gutted elastic fabric that is woven with   
 cotton yarn.

Ref-40.161
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LumboCy Lumbosakral Korse (26 cm)

LumboCy Lumbosakral Korse (Çektirmeli)

LumboCy Lumbosakral  Korse (32 cm)

LumboCy Corset Lumbosacral With belt (26cm)

LumboCy Corset Lumbosacral (Adjustment)

LumboCy  Corset Lumbosacral With Belt (32cm)

Faset birleșimlerdeki sorunlardan kaynaklanan alt sırt ağrılarında (lumbago) bel  
 kaslarının desteklenmesini sağlar.

Kronik bel ağrılarında Lumbosakral ve Sakroiliak ağrı tedavisinde kullanılır.
Ekstra kemer takviyesi ile, bel kaslarına daha kuvvetli destek sağlar.
Kumașın dokumasında gelen hava gözenekleri (kanalları) sayesinde vücutta ter  

 ve nemin olușması asgari düzeye indirilmiștir

Pamuk ipliği kullanılarak dokunan elastik misinalı kumașlardan imal edilmiștir.

Faset birleșimlerdeki sorunlardan kaynaklanan alt sırt ağrılarında (lumbago) bel kaslarının desteklenmesini sağlar.
Kronik bel ağrılarında Lumbosakral ve Sakroiliak ağrı tedavisinde kullanılır.
Arka bölümünde ki ayarlanabilir bantlar sayasinde,hertürlü vücüt yapısına daha iyi kavrama sağlar.
Kumașın dokumasında gelen hava gözenekleri (kanalları) sayesinde vücutta ter ve nemin olușması asgari düzeye 

indirilmiștir

Pamuk ipliği kullanılarak dokunan elastik misinalı kumașlardan imal edilmiștir.

Faset birleșimlerdeki sorunlardan kaynaklanan alt sırt ağrılarında (lumbago) bel  
 kaslarının desteklenmesini sağlar.

Kronik bel ağrılarında Lumbosakral ve Sakroiliak ağrı tedavisinde kullanılır.
Ekstra kemer takviyesi ile, bel kaslarına daha kuvvetli destek sağlar.
Kumașın dokumasında gelen hava gözenekleri (kanalları) sayesinde vücutta ter  

 ve nemin olușması asgari düzeye indirilmiștir
Bel yüksekliği 32 cm’dir.
Pamuk ipliği kullanılarak dokunan elastik misinalı kumașlardan imal edilmiștir.

Provides support to the lower back.
Used in the treatment process of sacroiliac and lumbo sacral pain.
With additional bandages, stronger support to the lumbar muscles is acquired.
Thanks to the weaving system of the fabric with air channels, perspiration is  

 minimized.

Made of gutted elastic fabric that is woven with cotton yarn.
With additional bandages, stronger support to the lumbar muscles is acquired.

Provides support to the lower back.
Used in the treatment process of sacroiliac and lumbo sacral pain.
Thanks to all kinds of bandage can be adjusted in the body structure that provides better support.
Thanks to the weaving system of the fabric with air channels, perspiration is minimized.

Made of gutted elastic fabric that is woven with cotton yarn.

 minimized.
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Ref-40.320
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LumboCy Thorako Lomber Korse

LumboCy Abdominal Korse

LumboCy

LumboCy Corset Thoraco Lomber

LumboCy Corset Abdominal

LumboCy Corset Sternum

 yardımcı olur.

 hiperekstansiyon amaçlı kullanılır.

 ayarlanmaya olanak sağlar.

Karın operasyonları sonrası abdominal bölgeye destek sağlar.
Hamilelik sonrası karın bölgesinde olușan sarkmaları önler.
Kumașın dokumasında gelen hava gözenekleri (kanalları) sayesinde vücutta ter ve nemin   

 olușması asgari düzeye indirilmiștir.
Pamuk ipliği kullanılarak dokunan elastik misinalı kumașlardan imal edilmiștir.

Sternum kırıklarının tedavisinde stabilizasyon sağlar.
Açık kalp ya da göğüs cerrahisi sonrası sternumu destekler.
Kumașın dokumasında gelen hava gözenekleri (kanalları) sayesinde vücutta ter  

 ve nemin olușması asgari düzeye indirilmiștir.
Pamuk iplikten dokunan elastik misinalı kumașdan imal edilmiștir.

 of kphosis.

 thoracic spine.

 form of the vertebra.

Provides support to the abdominal area following surgeries.
Prevents sagging in the abdominal area following pregnancy.
Thanks to the weaving system of the fabric with air channels, perspiration is minimized.
Made of gutted elastic fabric that is woven with cotton yarn.

Provides stabilization in treatment of fractures of the sternum.
Supports sternum after an open heart or thoracic surgery.
Thanks to the weaving system of the fabric with air channels, perspiration is  

 minimized.
Made of gutted elastic fabric that is woven with cotton yarn.

Ref-40.330

Ref-40.420

Ref-40.421
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LumboCy

LumboCy Hamilelik Korsesi

OrthoCy Thoraco Lumbosakral Ortezi (TLSO)

LumboCy Corset Umbilical Hernia

LumboCy Corset  For Pregnancy

OrthoCy Thoraco Lumbosacral Ortosis (TLSO)

 destekler ve fıtığın ilerlememesini önler.

 vücutta ter ve nemin olușması asgari düzeye indirilmiștir.

 desteklenmesini sağlar.

 olușması asgari düzeye indirilmiștir.

Șiddetli travma sonrası,omurga kırıklarında ve tedavi döneminde gövdenin  
 fleksiyon ekstansiyon, lateral eğilime ve rotasyonu engeller.

Cerrahi operasyon sonrası rehabilitasyonda kullanılır.
Termoplastik malzemeden üretilmiștir.

Abdominal hernias are supported by applying pressure through the  
 special pad and prevents the progression of hernia.

Thanks to the weaving system of the fabric with air channels, perspi 
 ration is minimized.

Made of gutted elastic fabric that is woven with cotton yarn.

 vertebral fracutres and trunk flexion extension treatment period.
 Used in rehabilition after surgery.

Ref-40.422

Ref.40.439

Ref-41.400
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OrthoCy Jewet Hiperekstansiyon Korse

OrthoCy   Jewet Hyperextansion Korse

OrthoCy Dirsek Kontraktörü

OrthoCy Corset Jewet Hyperextansion

OrthoCy Corset Jewet Hyperextansion

OrthoCy Elbow Contracture Orthosis

 sagittal düzlemde stabilize etmeye yardımcı olur.

 ped kumaș ile kaplanmıș plastik destekten olușmaktadır.

 stabilize etmeye yardımcı olur.

Dirsek ekleminin kontrollü mobilizasyonunu sağlar.
Medial ve lateral epikondil kırıklarında,dirsek lukasyonu/dislokasyonunda, 

 sirsek atrolizi sonrası geçici immobilizasyonda kullanılır.
Yanlardaki açısı ayarlanabilir eklemler sayesinde dirseğin istenen derecede,  

 fileksiyon veya ekstansiyon kontrolünün yapılmasını sağlar.

 plane.

 plastic support laminated with sponge and fabric.

Enables Controlled mobilization of elbow joint.Used in the temporay immo 
 bilization following medial and lateral epicondyl fractures,elbow luxation/dislo 
 cation,elbow arthrolysis.

Ref-44.550

Ref-44.555

Ref-53.015
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Ayarlanabilir ölçü
Adjustable size
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Dirsek ekleminin kontrollü mobilizasyonunu  
 sağlar.

Medial ve lateral epikondil kırıklarında,dirsek  
 lukasyonu/dislokasyonunda,sirsek atrolizi  
 sonrası geçici immobilizasyonda kullanılır.

Yanlardaki açısı ayarlanabilir eklemler   
 sayesinde dirseğin istenen derecede, fileksi 
 yon veya ekstansiyon kontrolünün yapılmasını  
 sağlar.

Enables Controlled mobilization of elbow joint.
Used in the temporay immobilization   

 following medial and lateral epicondyl   
 fractures, elbow luxation/dislocation, elbow  
 arthrolysis.
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Baș parmak ekleminin hareketini kısıtlar  
 ve eksternal destek sağlar.

De quarvain sendromu ve baș parmak   
 ligament  sorunlarında kullanılır.

Özel dizayn edilmiș iç yüzeyi pamuklu,   
 elastik do kuma kumaștan imal edilmiștir.

Alüminyum çubuk sayesinde bașpar-  
 mağın pozisyonu ayarlanabilir.

Baș parmak ekleminin hareketini kısıtlar ve eksternal destek sağlar.

De quarvain sendromu ve baș parmak ligament sorunlarında kullanılır.

Özel dizayn edilmiș iç yüzeyi pamuklu, elastik dokuma kumaștan imal edilmiștir.

Alüminyum çubuk sayesinde baș parmağın pozisyonu ayarlanabilir.

Baș parmak ekleminin hareketini kısıtlar ve eksternal  
 destek sağlar.

De quarvain sendromu ve baș parmak ligament  
 sorunlarında kullanılır.

Özel dizayn edilmiș iç yüzeyi pamuklu, elastik dokuma  
 kumaștan imal edilmiștir.

Alüminyum çubuk sayesinde baș parmağın  
 pozisyonu ayarlanabilir.

Inhibits the thumb joint and provides external support. 
Used in De quarvain syndrome and thumb ligament  

 problems.
Made of specially designed elastic cotton fabric.
Thanks to the aluminum rod inside, position of the  

 thumb is adjustable.
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Inhibits the thumb joint and provides exter-  
nal support. 

Used in De quarvain syndrome and thumb  
 ligament problems.

Made of specially designed elastic cotton   
 fabric.

Thanks to the aluminum rod inside, position  
 of the thumb is adjustable.

Inhibits the thumb joint and provides external support. 
Used in De quarvain syndrome and thumb ligament problems.
Made of specially designed elastic cotton fabric.
Thanks to the aluminum rod inside, position of the thumb is adjustable.
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OrthoCy Medikal Ortopedic
Ref-53.016OrthoCy Dirsek Kontraktürü (Thermoplastik)

OrthoCy Elbow Contracture Orthosis
(Thermoplastic)

Ref-60.015 OrthoCy Başparmak Splinti 

OrthoCy Thumb Support

OrthoCy El Bileği Splinti (Kısa) OrthoCy El Bileği Splinti (Uzun)

OrthoCy Wrist Support (Short) OrthoCy Wrist Support (Long)

Ref-60.016 Ref-60.019

Sağ - Sol 
Right - Left 

Sağ - Sol 
Right - Left 
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Bașparmağın karpometakarpal ve metakar 
 pofalanginal eklemini sabit pozisyonda   
 tespit eder.

3 mm Polietilen malzemeden imal edilmiștir.
Çıkarıp – Takılan havlu pedler ile temizlik ve  

 konfor imkanına sahiptir.

El bileğini 30 derece dorsifleksiyonda,   
 IP eklemlerini hafif fleksiyonda tutarak el  
 bileğine istirahat pozisyonu sağlar.

Romatoid artrirt ve kontraktörü engelle  
 mede kullanılır.

3 mm Polietilen malzemeden imal edilmiștir.
Çıkarıp - Takılan havlu pedler ile temizlik  

 ve konfor imkanına sahiptir.

 El bileğinin hareketlerini kısıtlar ve immobilizasyonunu  
 sağlar.

Ulnar ve radial rotasyonları engeller.
El bileğinin ağırlı durumlarında istirahat amaçlı veya  

 fraktürlerde alçı sonrası iyleșme döneminde kulanılır.
3 mm Polietilen malzemeden imal edilmiștir.
Çıkarıp – Takılan havlu pedler ile temizlik ve konfor  

 imkanına sahiptir.

El bileğini 30 derece dorsifleksiyonda,IP eklemlerini 
hafif fleksiyonda tutarak el bileğine istirahat pozisyonu 
sağlar.
Romatoid artrirt ve kontraktörü engellemede kullanılır. 
3 mm Polietilen malzemeden imal edilmiștir.
Çıkarıp – Takılan havlu pedler ile temizlik ve konfor 
imkanına sahiptir.

Enables immobilization of wrist.
Prevents ulnar and radial rotations.
Used in resting position following plaster treatment of fractures  

 and painful positions of the wrist.Made of specially designed  
 elastic cotton fabric.

 Made of polyethylene sheets in 3 mm thickness.
Provide optimum comfort and cleanliness thanks to the remov 

 able holster.

TProvides a resting position for wrist by keeping wrist 
at 30 degrees’ dorsiflexion and IP joints at mild flexion.

Made of polyethylene sheets in 3 mm thickness.
Provide optimum comfort and cleanliness thanks to the 
removable holster.

Stabilizes the carpometacarpal and meta  
 carpophalangeal joints of the thumb.Made  
 of specially designed elastic cotton.   
 

Made of polyethylene sheets in 3 mm   
 thickness.

Provide optimum comfort and cleanliness  
 thanks to the removable holster.

Provides a resting position for wrist by 
keeping wrist at 30 degrees’ 
dorsiflexion and IP joints at mild flexion.
Made of polyethylene sheets in 3 mm 
thickness.
Provide optimum comfort and cleanliness 
thanks to the removable holster.
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Karpal tünel sendromunda, el bileğinin ve   
 bașparmağının ağrılı durumlarında, hareket  
 kısıtlaması sağlayarak istirahatini sağlar.

Özel dizayn edilmiș iç yüzeyi pamuklu, elas- 
 tik dokuma kumaștan imal edilmiștir.

Alüminyum çubuk sayesinde baș parmağın  
 hareketlerini kısıtlar..

Bu atel genellikle distal falanksın istem dıșı fleksiyona  
 maruz kalması sonrası extansör tendonunun yırtılması  
 veya kopması durumunda ortaya çıkan Mallet finger  
 rahatsızlığı tedavisinde kullanılır.

Daha iyi ventilasyon sağlaması için plastik malzeme  
 üzerine delikler açılarak üretilmiștir.

This splint is used in the treatment of Mallet finger that  
 Refers to the involuntary flexion of the distal phalanx of  
 a finger caused by the disruption or tearing of its exten 
 sor tendon.

Made of plastic material by making holes in order to  
 provide better ventilation.
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Stabilizes the carpometacarpal andmetacar  
 pophalangeal joints of the thumb.

Enables immobilization of the wrist in conditions   
 such as carpal tunnel syndrome and painful wrist.

Stabilizes the carpometacarpal andmetacar  
 pophalangeal joints of the thumb.

Enables immobilization of the wrist in conditions  
 such as carpal tunnel syndrome and painful wrist.
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Ref-60.021 Ref-61.001

Ref-61.033Ref-61.031

Ref-61.035Ref-61.034

OrthoCy Medikal Ortopedic
OrthoCy Başparmak Dest. El Bilekliği  Splinti

OrthoCy Wrist & Thumb Support 

Sağ - Sol 
Right - Left

OrthoCy Statik Parmak Splinti (Mallet Finger)

OrthoCy Finger Support (Mallet Finger)

OrthoCy Statik Başparmak Ortezi

OrthoCy Static Thumb Orthosis 

OrthoCy Statik El - Bilek Ortezi

OrthoCy Static Wrist Orthosis

Sağ - Sol 
Right - Left

Sağ - Sol 
Right - Left

OrthoCy Statik El - Bilek Ortezi

OrthoCy Static Hand Orthosis

OrthoCy Statik El - Bilek - Parmak Ortezi 

OrthoCy Static Hand  - Finger Orthosis

Sağ - Sol 
Right - Left

Sağ - Sol 
Right - Left

-
-

-
-

-
-

-
-
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OrthoCy ohtrOizetrO kamraP lE kimaniD Cy Dinamik El Parmak Ortezi (Fonksiyonel)

OrthoCy Dynamic Hand Orthosis OrthoCy Dynamic Hand Orthosis (Functional)

Cerebral Palsy, Distal Radius/Ulna, Multiple Scle-
    rosis (MS), Masküler Distropi, Felç ve tendon 
    yada             ligament operasyonları sonrası, el par-
    maklarının ğhareketlerinin kısıtlı oldu u durumlarda 

el parmaklarına egzersiz yaptırmakta kullanılır.
Basit ayarlama sistemi. 
Biomekanik olarak etkinliği ispatlanmıș. 
Yetișkin ve çocuk hastalarda kolaylıkla kullanılabilir.

Cerebral Pasly, Distal Radius/Ulna, Multiple  
 Sclerosis (MS), Masküler Distropi, Felç ve  
 tendon ya da ligament operasyonları sonrası, el  
 parmaklarının hareketlerinin kısıtlı olduğu durumlar- 
 da el parmaklarına egzersiz yaptırmakta kullanılır.

Commonly used to exercise the fingers in  
 cases of stifles or inactivity following Cerebral  
 Palsy, Distal Radius/Una, Multtiple Sclerosis,  
 Musclular Dystrophy, Stroke and tendon&ligament  
 operations.

Ref-61.040 Ref-61.041

Commonly used to exercise the fingers in cases 
of stiffness or inactivity following Cerebral Palsy, 
Distal Radius/Ulna, Multtiple Sclerosis, Musclular 
Dystrophy, Stroke and tendon&ligament operations.
Easy to adjust
Biomechanically correct
Applicable with children and adults.
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OrthoCy

OrthoCy Statik Parmak Splinti (Çubuk Atel)

OrthoCy Statik Parmak Splinti (Beyzbol Ateli)

OrthoCy Dinamik Parmak Splinti

OrthoCy Finger Support (Frog)

OrthoCy Finger Support (Aluminium Stick)

OrthoCy Finger Support  (Baseball)

OrthoCy Dynamic Finger Support

Her iki interfalanjal eklemi doğal fonksiyonel   
 pozisyonunda tutar.

Özel Alüminyumdan, iç yüzeyi plastozot kaplı   
 parmak splintleridir. 

Parmağın ekstansiyonda immobilizasyonunu   
 sağlar. 

Parmak kırıkları, tendon ve sinir yaralanmaları,   
 incinme ve burkulmalarda kullanılır.

Optimum konfor için köpük ped ile lamine edilmiș  
 aluminyum levhadan üretilmiștir.

Parmak koruyucu ve beyzbol ateli   
 olarak, yada falanjların enine kırıklarında  
 kullanılabilir.

Optimum konfor için köpük ped ile   
 lamine edilmiș aluminyum levhadan   
 üretilmiștir. 30 cm

Distal eklem yaralanmaları sonrası interfalanjal  
 eklemleri doğru pozisyonda tutmakta kullanılır.

Bu splint parmağı belli bir düzlemde tutmaya yarar.
Farklı parmak boyları ve kalınlıklarına ayarlanabilir.
Optimum konfor için köpük ped ile lamine edilmiș  

 aluminyum levhadan üretilmiștir.

Parmağın ekstansiyon immobilizasyonunu sağlar.  
Parmak kırıkları, tendon ve sinir yaralanmaları, incinme  

 ve burkulmalarda kullanılır.

Used to maintain interphalangeal joints in correct  
 position following distal joint injuries.

This splint is used to hold the finger in alignment
Can be folded to accommodate various finger sizes.
Made of foam laminated aluminum plate for opti 

 mum comfort.

Extension allows the finger immobilization. 
Finger fractures, tendon and nerve injuries, sprains hurt  

 and used.

Ref-64.001

Ref-64.003

Ref-64.002

Ref-64.004

Maintains both interphalangeal joints in natural   
 functional position.

Can be folded to accommodate various finger   
 sizes.

Made of foam laminated aluminum plate for   
 optimum comfort.

Applicable as finger cot, baseball splint, finger  
 protector, or for transverse fractures of the   
 phalanges

Made of foam laminated aluminum plate for   
 optimum comfort.

30 cm
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OrthoCy

OrthoCy

OrthoCy Inguinal Rupture Belt (Double)

OrthoCy Supporter Of Suspensory

Kasık bölgesinde olușan fıtıklarda ameliyat öncesi ve sonrası kullanılır.
Özel tasarlanmıș silikon ped ile fıtık üzerine tampon uygulanır.
Ayarlanabilir bel ve kasık kemeri ile uygulama kolaylığı sağlar.
Ön parçası ayarlanabilir alüminyum konstrüksiyondan, arka parçası süngerli ped  

kumaș ile kaplanmıș plastik destekten olușmaktadır.

Testislerin sarkmasını önler ve desteklenmesini sağlar. 
Testislerin yaralanmasında, varisinde ve iltihaplanmasında ayrıca tüm spor aktivitelerinde   

 destekleyici olarak kullanılır.

Used for Inguinal hernia before and after surgery.
Specially designed to provide pressure with slicone pad on the hernia.
Easy to  apply with adjustable waist and groin straps.

Ref-70.102

Ref-70.110
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OrthoCy

OrthoCy Inguinal Rupture Belt

Kasık bölgesinde olușan fıtıklarda ameliyat öncesi ve sonrası kullanılır.

Özel tasarlanmıș silikon ped ile fıtık üzerine tampon uygulanır.

Ayarlanabilir bel ve kasık kemeri ile uygulama kolaylığı sağlar.

Used for Inguinal hernia before and after surgery.

Specially designed to provide pressure with slicone pad on the hernia.

Easy to  apply with adjustable waist and groin straps.

Ref-70.101
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OrthoCy

OrthoCy Hip Abduction Orthosis with Functional Joint

Total Kalça replasmanı ve revizyon operasyonu sonrası post-operatif koruma ve stabili 
 zasyon sağlar.

Femoral baș reseksiyonu sonrası endikedir. 
Düzeltme osteotomisi sonrası uygulanabilir. 
Tekrarlanan çıkık vakalarını engeller. 
Kalça ekleminin Abdüksiyon ve Adduksiyon açısı ayarlanabilir. 
20° aralıklarla ekstansiyon ve fleksiyon açı ayarları (120°’ye kadar ) yapılabilir.
Kasık ve pelvik bölgesindeki etkin transmisyonu korur. 
Medialfemoral kondilde ağırlığı destekler.
Termoplastik destekler ile anatomik adaptasyon, aynı zamanda ayarlanabilir yükseklik ve  

 tam kavrama sağlar.
Havlu pedleri sayesinde üst düzey konfor sağlar. 
Hızlı ve kolay takma ve çıkarma rahatlığı sunar.

Post-operative stabilization after total hip replacement and revision.
Prevents recurrent luxation. 
Abduction and Adduction angles can be adjusted.
Flexion and extension angles can be adjusted in 20 degrees’ incriments (up to 120 degrees)
Protects active transmission in the pelvic and inguinal area.

Ref-71.021
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OrthoCy

OrthoCy Knee Immobilizer  (45 cm) (55 cm) (65 cm) (75 cm)

Diz eklemine tam extansiyon gerektiren durumlarda kullanılır.
Patellar, artral ve kollateral bağ operasyonlarından sonra post-operatif immobili 

 zasyon sağlar.

 edilmiștir.
Her iki yanda ve dizin arka aksına formlanmıș çelik balenler sayesinde dizin sıfır  

 ekstansiyonda kalması sağlanmıștır.

Used in situations where full eztension is needed in knee joint.
Provides post-operative support following patellar,arthral and collateral ligament  

 operations.

 interiorly.
Provides 0 extension to the knee with stays on both sides and at the back axis of  

 the knee.

Ref-80.045 Ref-80.055 Ref-80.065 Ref-80.075
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OrthoCy

OrthoCy Knee Brace with Controlled Mechanism

Dizde istenen ölçüde hareket kısıtlaması sağlar.
ACL,PCL operasyonları sonrası, kontrol ve koruma gerektiren durumlarda,  

 mükemmel destek verir.
Yanlardaki açısı ayarlanabilir eklemler sayesinde dizin istenen derecede, fileksi 

 yon veya ekstansiyon kontrolünün yapılmasını sağlar.
Alt ve üst velkro bantlar ile dizde, güçlendirilmiș kavrama ve koruma sağlanır.
Çıkarılıp yıkanabilir cilt dostu pedleri bulunmaktadır.

Inhibits the movement to desired levels when knee control and protection is require  
 owing to the adjustable angle bilateral joint.

Provides excellent support following ACL,PCL operations.
Thanks to the adjustable bilateral hinges, it enables the desired flexion restriction.
There are skin-friendly pads are removable and washable.

Ref-83.011
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OrthoCy

OrthoCy Knee Brace with Controlled Mechanism (moving length)

Dizde istenen ölçüde hareket kısıtlaması sağlar.
ACL,PCL operasyonları sonrası, kontrol ve koruma gerektiren durumlarda, mükemmel   

 destek verir. 
Yanlardaki açısı ayarlanabilir eklemler sayesinde dizin istenen derecede, fileksiyon veya   

 ekstansiyon kontrolünün yapılmasını sağlar.
Alt ve üst velkro bantlar ile dizde, güçlendirilmiș kavrama ve koruma sağlanır.
Çıkarılıp yıkanabilir cilt dostu pedleri bulunmaktadır.

Inhibits the movement to desired levels when knee control and protection is require owing  
 to the adjustable angle bilateral joint.

Provides excellent support following ACL, PCL operations.
Thanks to the adjustable bilateral hinges, it enables the desired flexion restriction.
 There are skin-friendly pads are removable and washable.

Ref-83.012
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OrthoCy Multi Diz Breysi 

OrthoCy

OrthoCy Multi Knee Brace 

OrthoCy

Gonartroz durumunda (Varus veya valgus deformitesinde) daralan diz kompartmanında  
 diz ekseninin düzeltilmesine yardımcı olur.

ACL,PCL operasyonları sonrası, kontrol ve koruma gerektiren durumlarda, dize  
 mükemmel destek verir.

Özel tasarım alüminyum konstrüksiyonu sayesinde diz ekseninin ideal düzlemede  
 kalmasını sağlar.

Açısı ayarlanabilir bilateral eklem sayesinde de dizde istenen ölçüde hareket kısıtlaması  
 sağlar.

Düșük ayakta,ayak ve ayak bileğini fonksiyonel pozisyonda tutarak sürtünmeyi  
 engeller.

Yüksek mukavementli esnek Polyproplen malzemeden imal edilmiștir.
Özel dizayn edilmiș kalıbı sayesinde her türlü ayakkabı içine rahatlıkla uygula- 

 nabilir.

In cases of Gonarthrosis ( Varus or Valgus deformities ) helps to correct the knee axis  
 where knee compartment has reduced.

Provides excellent support in cases of ACL and PCL operations as well as other  
 cases where control and protection is needed.

Thanks to its specially designed aluminum frame, it maintains anatomical position of  
 the knee.

Thanks to the adjustable bilateral hinges, it enables the desired flexion restriction.

In drop foot symptom, prevents friction by keeping the foot and ankle at the  
 functional position

Polypropylene is made of high-endurance and flexibility. Thanks to a specially  
 designed mold can be easily applied into any kind of shoes.

Ref-83.014

Ref-91.011
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OrthoCy OrthoCy

OrthoCy
OrthoCy Ankle Support with Air Pad

Ayak ve ayak bileğine multi pozisyonda istirahat sağlar.
Eskar yaralarını önler.
3 mm Polietilen malzemeden imal edilmiștir.
Çıkarıp – Takılan havlu pedler ile temizlik ve konfor  

 imkanına sahiptir.
Tabandaki ayarlanabilir T atel ile ayağa istenen yüksek 

 likte ve dengede pozisyon verilir.

Ayak bileğinin yüksek derece burkulmalarında ve kro 
 nik ayak bileği ağrılarında sabitleyici olarak, kontakt  
 spor aktivitelerinde de koruyucu olarak kullanılabilir.

Ayak bileği kırıklarında da alçı sonrası dönemde etkin  
 olarak uygulanabilir.

İç yüzeyinde ki hava yastıkları sayesinde, ayak  
 bileğine tam anatomik uyum ve maksimum sabit-  
 leme sağlar.

Enables resting of the foot and ankle in multi-positions.
Prevents eschar wounds
Made of polythene in 3 mm thickness.
Provides comfort and cleanliness thanks to removable  

 terrycloth pads.
Thanks to the adjustable T shaped splint at the bottom, it  

 enables adjustment of height and balance of the foot.

 Functions as a stabilizer in cases of serious ankle  
 sprains and chronic ankle pains and as a protector in  
 contact sports.

Also applicable in cases of ankle fractures and in the pe 
 riod after plastering process.

Made with specially designed plastic moulds.
Thanks to the air pads inside, it fits to the foot anatomi 

 cally and provides maximum stabilisation.

Ref-91.051 Ref-91.101
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OrthoCy

OrthoCy

OrthoCy

OrthoCy

OrthoCy Rom Walker

OrthoCy Cast Shoe

OrthoCy Ankle Support with Plastic Hull

OrthoCy Achilles Shoes

İçi pamuklu kumașla kaplı, ayak bileği dorsi ve plantar 
fleksiyon derecesi ayarlanabilen erken mobilizasyona 
yardımcı olur.

Tendon, ligament ve yumușak doku yaralanmalarında 
ameliyat sonrası stabilizasyon amaçlı, kronik ligament 
instabilitelerine, instabil olmayan distal tibia ve fibula 
kırıklarında veya internal fiksatör kullanılan distal tibia ve 
fibula kırıklarında.

Ayagın alçılı durumunda ayakkabı yerine kullanılır.
Ayarlanabilir cırt bantlar ile her iki ayak için de uygu-

lanabilir. 

Ayak bileğinin pronasyon ve supinasyon hareketlerinde iyi 
derece hareket kısıtlaması sağlar.

Ayak bileği yan bağ yaralanmalarında etkin olarak uygu-
lanabilir.

İç yüzeyinde ki yumșak pedler sayesinde de ayak bileğine 
tam anatomik uyum ve maksimum sabitleme sağlar.

Kullanımı kolay, her ayak bileği çevresine uyabilen ölçü. 
Alt bacağın stabilizasyonu için plastik tıbia ve baldırlıklar. 
Ayağın orteze mükemmel uyumu. 
Așil Tendonun rahatlaması için topuk yükseltici

Inhibits the movement to desired levels when ankle 
control and protection is require owing to the adjustable 
angle bilateral joint

With the side angle adjustable ankle joints is provided in 

the control of the desired degree.

If plaster is used in place of the foot shoes.
with adjustable Velcro tapes can also be applied to 

both feet.

With its rigid exterior,provides good stabilization in pronation 
and supination actions.

Provides full support for ankle ligament injuries.
The hard outer shell has been made with specially designed 

plastic moulds.
Thanks to the soft pads inside, it fits to the foot anatomically 

and provides maximum stabilisation.

After conservative and surgical treatment of Achilles tendon 
rupture is used for protection or early functional treatmen

Thanks to each of the Achilles tendon in 10-degree heel 
risers may be desired position

Ref-93.001

Ref-96.001

Ref-91.102

Ref-93.002

Adjustable
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Halluk valgus probleminde ayak bașparmağın  
 açısal pozisyona getirilmesini sağlar. Gece kullanıl- 
 ması için tasarlanmıștır.

Ayak bașparmağının duruș bozukluğunda  
 düzeltmeye yardımcı olur.

Elastik velkro bandaj ve neopren kumaștan  
 imal edilmiștir. 

Gündüz (ayakkabı, terlik... içinde) kullanılmak  
 üzere tasarlanmıștır.

Helps to keep the hallux (big toe) aligned in a de-
   sired position with the help of stay. Designed to 
   use          during night time.

Helps to keep the big toes aligned,designed  
 to use during day time.

Velcro and elastic bandage is made of neo 
 prene fabric. Day (shoes, slippers ... in) de 
 signed to be used.
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Epin calcanus (Topuk dikeni) ve așil tendon  
 iritasyonlarında rahatlatıcı özelliğe sahiptir.

Orta sertlik derecesinde silikon malzemeden  
 üretilmiștir.

Üst yüzeyi kumaș kaplı, silikon malzemeden  
 üretilmiștir. 

Transvers olarak metatars bașlarının proksimaline  
 yerleștirilir. 

Metatars bașlarındaki basıncı gidererek ağrıyı  
 azaltmaktadır. 

It has relaxing features when you have in Epin  
 calcanus and achilles tendon.

Hell Cushion With Silicone Fabric
It has relaxing features when you have in Epin  

 calcanus and achilles tendon.

Made of silicone material and the top surface is  
 fabric-coated. 

Transversally, it is placed proximal to the meta 
 tarsal heads. 

Metatarsi reduces pain at the by relieving  
 pressure. 

Ayak Tabanının içe veya dıșa doğru basmalarında,  
 ayakkabı içine yerleștirilerek, medial veya lateral  
 yüzeyden kama (yükselti) sağlar.

Orta sertlik derecesinde silikon malzemeden üretil 
 miștir.

Where inward or outward push the soles; shoes  
 placed into the medial or lateral wedge surface  
 (elevation) provides.

Middle degree of hardness, is made from 100%  
 silicon

Ayak tabanına anatomik destek vererek,  
 tabandaki basıncın dengeli bir șekilde dağıl 
 masını sağlar.

Rahatlatıcı ve dinlendirici özelliğe sahiptir.
Orta sertlik derecesinde silikon malzemeden  

 üretilmiștir.

Provides anatomical support to the sole and  
 enables even distribution of pressure on the  
 sole.

Has a relaxing and comforting effect.
Middle degree of hardness, is made from  

 100% silicon.

Sağ - Sol / Right - Left

XL     -

Ayak Sağlığı / Foot Care
Ref-100.030 Ref-100.032

Ref-105.247Ref-105.246

Ref-105.249Ref-105.248

OrthoCy Halluks Valgus Ateli (Gece) OrthoCy Halluks Valgus Ateli (Gündüz)

OrthoCy Hallux Valgus Support for DayOrthoCy Hallux Valgus Support for Night

OrthoCy Silikon Metatars Yastığı (İstiridya Model) OrthoCy Silikon Epin Takviyesi (Kumaş Kaplı)

OrthoCy Silicone Heel Cushion with FabricOrthoCy Silicon Metatarsal Cushion

OrthoCy Silikon İç - Dış Kama OrthoCy Silikon Tam Tabanlık (Kumaş Kaplı)

OrthoCy Silicone Insoles with FabricOrthoCy Internal - External Wedge
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Metatars bașlarındaki biomekanik problem 
 lerde (metatars çökmesi v.b.) metatars kavis 
 inin desteklenmesini sağlar.

Neopren kumaș içine yerleștirilmiș silikon ped  
 sayesinde rahat ve konforlu kullanım sağlar.

Ayak baș parmağının duruș bozukluğun da  
 özellikle ayakkabı içinde bașparmağın düzgün  
 durmasına yardımcı olur.

Düșük sertlik derecesinde  silikon   
 malzemeden imal edilmiștir.

Provides support for metatarsal curve in bio 
 mechanical problems of metatarsal bones.

Neoprene fabric with silicone pads built into  
 the cozy and comfortable to use

Helps proper positioning of toes in the shoes  
 and prevents overlapping.

Low degree of hardness is made of 100%  
 silicone.

35 -37
Standart / 
Adjustable

Standart / 
Adjustable

Standart / 
Adjustable

38 -40 41-43
S M L

Epin calcanus (Topuk dikeni) ve așil tendon  
 iritasyonlarında rahatlatıcı özelliğe sahiptir.

Orta sertlik derecesinde, (mavi noktalar  
 düșük sertlik derecesinde) silikon malzeme 
 den imal edilmiștir.

Provides a relaxing effect in case of epin cal 
 canus and achilles tendon irritations.

Middle degree of hardness, is made from  
 silicon

Taban düșüklüklerinde longitudinal ark’a mükem 
 mel destek verir.

Düșük sertlik derecesinde silikon malzemeden  
 imal edilmiștir.

Tabanın temas bölümü yumșak kumaș ile kap- 
 lanmıștır.

Ayakkabı yüzeyine yapıșma özelliğine sahiptir.

Provides excellent support on the longitudinal  
 arch in flat foot conditions.

Low degree of hardness is made of silicone. 
Contact with the base portion is covered with soft  

 fabric. 
Shoe has a bonding surface.

73- 5373- 53

35-37cm35-37cm

04- 8304- 83

38-40cm38-40cm

34-1434-14

41-43cm41-43cm
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43-45cm43-45cm
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XLXL

Ayak tabanına anatomik destek vererek,tabanda- 
 ki basıncın dengeli bir șekilde dağılmasını sağlar. 

Rahatlatıcı ve dinlendirici özelliğe sahiptir.
Orta sertlik derecesinde, (mavi noktalar düșük  

 sertlik derecesinde) silikon malzemeden imal  
 edilmiștir.

Ayak tabanının bütün boșluklarını dolduracak  
 dizayna sahiptir.

Provides anatomical support to the sole and-  
 ena bles even distribution of pressure on the  
 sole.

Has a relaxing and comforting effect.
Middle degree of hardness, is made from  

 100% silicon

Ayak tabanına anatomik destek vererek, tabanda 
 ki basıncın dengeli bir șekilde dağılmasını sağlar.

Rahatlatıcı ve dinlendirici özelliğe sahiptir.
Orta sertlik derecesinde, silikon malzemeden imal  

 edilmiștir.
Ayak tabanının 3/4 Boyutunda olması ayakkabı  

 içinde rahat kullanım imkanı sunar.

Provides anatomical support to the sole and ena  
 bles even distribution of pressure on the sole.

Has a relaxing and comforting effect.
Middle degree of hardness, is made from  

 100% silicon.
3/4 in shoes be in size and offers comfortable  

 use.

Wedge is used in between the toes and supports 
metatarsal area. It uses to relaxing sensitive of metatarsal 
head and metatarsalgia sick.

Low degree of hardness is made of 100% silicone. 
Wedge is used in between the toes and supports met-
atarsal area. 

It uses to relaxing sensitive of metatarsal head and 
metatarsalgia sick.

KC

Kama parmak arasına yerleștirilerek kullanılır ve 
metatarsal bölgeye desteklenir.

Metatars bașı hassasiyeti ve metatarsalji ra-
hatsızlıklarında rahatlatmak amaçlı kullanılır.

Halkanın ikinci ayak parmağına geçirilme- 
 siyle metatarsalı rahatlatır. 

Metatars bașı hassasiyeti ve metatarsaliji  
 rahatsılıklarında rahatlatmak amaçlı kullanılır.

Metatarsal is relaxed when the ring passed to  
 second toe. 

It uses to relaxing sensitive of metatarsal head  
 and metatarsalgia sick.

    -

Ref-105.250 Ref-105.251

Ref-105.253Ref-105.252

Ref-105.255Ref-105.254

Ref-105.261Ref-105.260

OrthoCy Medikal Orthopedic
OrthoCy Silikon Tam Tabanlık OrthoCy Silikon Tabanlık 3 / 4

OrthoCy Silicone Insoles 3 / 4
OrthoCy Silicone Insoles

OrthoCy Silikon Ark TakviyesiOrthoCy Silikon Epin Topukluk

OrthoCy Silicone Heel Cushion OrthoCy Silicone Arch Support with Fabric

OrthoCy Transvers Ark Takviyesi

OrthoCy Metatarsal Pad

OrthoCy Halluks Valgus Makarası

OrthoCy Silicone Toe Seperator

OrthoCy Transvers Ark Takviyesi (Kamalı) OrthoCy Transvers Ark Takviyesi (Halkalı)

OrthoCy Silicone Metatarsal Pad with Ring
OrthoCy Silicone Metatarsal Pad with
Fabric
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Bunionu ayakkabının neden olduğu basınçdan  
 korumaya ve nasırlașmıș bölgeyi rahatlatmaya  
 yardımcı olur.

Halluks valgus tedavisindede kullanılır.
Silikon malzemeden üretilmiștir.

The bunion protects to shoes pressure and  
 help to relaxing callused area.

It used in Hallux values treatment.
Silikon malzemeden üretilmiștir.

35............44

35............44

35............44

35............44

Çekiç parmağı rahatsızlığında parmağı korur,  
 rahatlatır ve kıvrılmasını engeller.

Silikon malzemeden üretilmiștir.

It protect the thumb when you have ham- 
 mer finger problem. 

It gives relaxing and prevent curling.

35 -37 38 -40 41-43
S M L XL

Parmaklarda sürtünmeye bağlı olușan nasır-
lardaki baskıyı hafifletir ve ağrıyı azaltır.
Silikon malzemeden üretilmiștir.

Epin bölgesindeki boșluk sayesinde topuk  
 bölgesi șikayetlerinde tedaviye yardımcı olur.

Thanks to the hole in the epin section, heal 
 ing helps in heel area complaints.

Topuk bölgesi ve Arch desteği sayesinde  
 ayaklarda kullanım kolaylığı sağlar. 

Özellikle bayanların topuklu ayakkabılarında  
 dar veya geniș ayakkabı türlerinde kullanılır.

Provides arch support and ease of use on  
 feet with heel zone.

It is especially used in narrow or wide shoe  
 types in women’s heeled shoes.

Ayak tabanına anatomik destek vererek 
tabandaki basıncın dengeli bir șekilde 

masını sağlar. 
Ayak tabanının 3/4 boyutunda olması ayak-
kabı içinde rahat kullanım imkanı sağlar. 
Orta sertlik derecesinde Eva malzemeden 
üretilmiștir.

Provides anatomical support to the base  
 of the foot that the pressure on the base is  
 balanced.

The base is 3/4 in size, allowing comfor- 
 table use within the shoe.

Made from Eva (medium hard) material.

Ayak tabanımızdan bir çok sinir geçmektedir 
ve bu sinirler ayaklara his duygusu vermekle 
görevlidirler. 3. Ve 4. Parmakların arasından 
geçmekte olan sinir ise anatomik yapı sebebi-
yle baskı altında kalabilmektedir.

Many nerves pass through the foot and  
 these nerves are responsible for giving their  
 feet feelings.

The nerve passing between the fingers 3.  
 and 4. can be under pressure due to the  
 anatomical structure.

Makara kısmı ile iki parmağı ayırarak, Halluks  
 Valgus deformasyonunun ilerlemesini önler,  
 iyileșmesini kolaylaștırır ve bunyon koruyucu  
 kısmıyla ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. 

Silikon malzemeden üretilmiștir.

When you have toe friction, ıt makes callus. 
This products reduce to pressure and pain on  

 callus.

Spacer aligns the big and second toes to help  
 relieve pain and stress on the bunion joint

Medical-grade silicone gel.
Comfortable Loop Keeps Spreader in Place
One size fits most and easy to use
Helps to prevent callous and corns from  

 forming

Standart / 
Adjustable

Standart / 
Adjustable

Standart / 
Adjustable

Sağ - Sol
Right - Left

Ayak Sağlığı  / Foot Care

dağıl

Ref-105.262 Ref-105.263

Ref-105.264 Ref-105.267

Ref-106.243 Ref-104.244

Ref-106.246Ref-106.245

OrthoCy Bunion Koruyucu

OrthoCy Silicone Bunion Protector

OrthoCy Çekiç Parmak Yastığı

OrthoCy Silicone Cushion Hammer Toe

OrthoCy Bunion Koruyucu Makaralı

OrthoCy Silicone Bunion Protector with Roller

OrthoCy Parmak Kılıfı

OrthoCy Finger Sleeve

OrthoCy Epinli Tabanlık

OrthoCy Insoles (Heel Open)

OrthoCy Baş Parmaklı Tabanlık

OrthoCy Insoles (Big Toe)

OrthoCy Tabanlık 3/4 (Eva Köpük) 

OrthoCy Insoles 3/4 (Hard Foam)

OrthoCy Ark Kamalı Tabanlık

OrthoCy Insoles (Arch Wedge)
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35............44

35............44

35............44

35............44

35............44

OrthoCy OrthoCy

OrthoCy Insoles Arc reinforced (Leather)
OrthoCy Insoles Arch reinforced (Eva Foam)

Ref-106.247 Ref-106.248

OrthoCy OrthoCy

OrthoCy 

OrthoCy Insoles Flexible 3/4
OrthoCy Insoles (Steel)

OrthoCy Insoles (Cork)

Tabanın Pes planus ve Pes cavus hallerinde  
 ayak tabanına tam destek verirken, fleksibıl  
 özelliği taban kaslarına masaj uygular.

Longitudinal ve metatarsal arkın çukurlarını  
 destekleyen plastik kalıp üzerine orjinal deri  
 kaplanmıștır.

Ayakkabı yüzeyine yapıșma özelliğine sahiptir.

Tabanın Pes planus ve Pes cavus hallerinde  
 ayak tabanına çelik köprü sayesinde sert   
 destek sağlar.

Longitudinal Arkı (Taban çukurunu) tam dol 
 duran çelik kalıp üzerine orjinal deri kaplanmıștır.

Ayak tabanına anatomik uyum sağlarken longi 
 tudinal ark ve transvers ark için ideal destek  
 sağlar.

Ayağın Anotomik șeklini tam dolduran sıkıștırılmıș  
 mantar kalıp üzerine, orjinal deri kaplanmıștır.

Provides excellent support on the longitudinal  
 arch in flat foot conditions.

Low degree of hardness is made of 100%  
 silicone. 

Contact with the base portion is covered with  
 soft fabric. 

Shoe has a bonding surface.

Provides firm support in the event of pes  
 planus and pes cavus with its stell arch.

Longitudinal and metatarsal support al the  
 holes on the original leather covered steel  
 mold.

Fits anatomically to the sole and provides  
 ideal support for longitudinal arch and trans- 
 verse arch.

Longitudinal and metatarsal support al the  
 holes on the original leather covered cork  
 mold.

Ref-106.256 Ref-106.257

Ref-106.258

Ayağın orta bölümündeki latex sayesindeayak  
 yükünün dengelenmesine yardımcı olur.

Ayağa rahatlık verir. 
Topuk kısmında yer alan extra latex destekleyici  

 sayesinde topuktaki baskıyı en aza indirir.

Ayak tabanına anatomik destek vererek, 
tabandaki basıncın dengeli bir șekilde dağılma-
sını sağlar.

 

Thanks to the latex base with carbon filter  
 placed under the skin,it prevents the smell  
 that may occur in the shoes.

The Latex cushion in the middle of the foot  
 helps balance the foot load. 

It gives comfort to the foot. 
Thanks to the extra latex support on the heel,  

 the pressure on the heel is reduced.

OrthoCy Medikal Ortopedic

Orta sertlik derecesinde Eva malzemeden imal 
edilmiștir.

 Ayak tabanının bütün boșluklarını dolduracak
dizayna sahiptir.
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kombinasyonu
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Cy Cy

Cy Cy

Cy Arm Compression (Shoulder Wrist) Cy Arm Compression (Shoulder Finger)

Cy
(C1-Calf) Cy

(C1-Thigh)

Doğumsal veya sonradan olușan lenf ödem tedavisinde,
Cerrahi operasyon sonrası kanserli bir göğüste, lenf  

 bezeciklerinin çıkarılması sonrası șișmeye eğilimli hale  
 gelebilen kollar için kullanılır.

Üst ekstremitelerin cerrahi veya travma sonrası olușan  
 ödemlerde kullanılır.

Kaza travmalarında, yanık ve yaralanmarda  kullanılır.

Doğumsal veya sonradan olușan lenf ödem tedavisinde,
Cerrahi operasyon sonrası kanserli bir göğüste, lenf  

 bezeciklerinin çıkarılması sonrası șișmeye eğilimli hale  
 gelebilen kollar için kullanılır.

Üst ekstremitelerin cerrahi veya travma sonrası olușan  
 ödemlerde kullanılır.

Kaza travmalarında, yanık ve yaralanmarda  kullanılır.

The treatment of congenital lymphoedema and acquired  
 lymphoedema,

For the arms which may become prone to swelling after  
 removal of a cancerous breast and associated lymph nodes,

Postoperative and post-traumatic oedema of the upper limbs,
Incidental trauma such as burns and lacerations.

The treatment of congenital lymphoedema and acquired  
 lymphoedema,

For the arms which may become prone to swelling after  
 removal of a cancerous breast and associated lymph nodes,

Postoperative and post-traumatic oedema of the upper limbs,
Incidental trauma such as burns and lacerations.

Bacaklarda Varis olușumunu engelleyen veya bașlangıç  
 durumundaki Varislerde tedavi amaçlı olarak kullanılır.

14-20 mmHg basınç uygulamaktadır.
Bacaklarda mükemmel konfor ve sağlık sunar.
140 denye, çok ince ve șık örgü tekniği ile imal  

 edilimiștir.

Bacaklarda Varis olușumunu engelleyen ve bașlangıç  
 durumundaki varislere kompresyon uygulayarak kan  
 dolașımını sağlar.

14 – 20 mm Hg basınç uygulmaktadır.
Bacaklarda mükemmel konfor ve sağlık sunar.
140 denye, çok ince ve șık örgü tekniği ile imal  

 edilimiștir.

Provides compression and blood circulation to  
 the calf.

Applying pressure of 14-20 mmHg.
It offers excellent comfort and health in legs.
It is made of 140 denier, very thin and  knitting  

 technique.

Provides compression and blood circulation to 
the calf.

Applying pressure of 14-20 mmHg.
It offers excellent comfort and health in legs.
It is made of 140 denier, very thin and  knitting 

technique.

Ref-110.220 Ref-110.221

Ref-110.431 Ref-110.432

Cy Cy

Cy
(C1-Panty)

Cy
(C1-Pregnancy)

Bacaklarda Varis olușumunu engelleyen ve bașlangıç  
 durumundaki varislerde bacak ve baldır kısmına  
 kompresyon uygulayarak kan dolașımınısağlar.

14 – 20 mm Hg basınç uygulmaktadır.
Bacaklarda mükemmel konfor ve sağlık sunar.
140 denye, çok ince ve șık örgü tekniği ile imal  

 edilimiștir.

Hamilelik sürecinde yașanılan varis ağrılarında bacak ve  
 baldır kısmına kompresyon uygulayarak kan dolașımını sağlar.

14 – 20 mm Hg basınç uygulmaktadır.
Bacaklarda mükemmel konfor ve sağlık sunar.
140 denye, çok ince ve șık örgü tekniği ile imal edilimiștir.

Provides compression and blood circulation to the leg.
Applying pressure of 14-20 mmHg.
It offers excellent comfort and health in legs.
It is made of 140 denier, very thin and  knitting technique.

Provides compression and blood circulation to the leg in  
 case of varicose pains during pregnancy.

Applying pressure of 14-20 mmHg.
It offers excellent comfort and health in legs.
It is made of 140 denier, very thin and  knitting  

 technique.

Ref-110.433 Ref-110.434

1 2 3 4 5
S M L XL XXL
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1 1
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33
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Ten / 
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Nude

Ten / 
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Cy

Cy

Cy

Cy

Cy

Cy

Cy
(C3-Calf)

Cy
(C2-Calf)

Cy 
(C2-Panty)

Cy 
(C3-Thigh)

Cy
(C2-Thigh)

Cy
(C2-Pregnancy)

Yüksek seviyedeki varislerin tedavisinde kullanılır ve kom 
 presyon uygulayarak kan dolașımını sağlar.

30 – 40 mm Hg basınç uygulmaktadır.
Bacaklarda mükemmel konfor ve sağlık sunar.
Açık ve kapalı ayak seçenekleri mevcuttur.
280 denye, çok ince ve șık örgü tekniği ile imal edilimiștir.

Orta seviyedeki varislerin tedavisinde kullanılır ve  
 kompresyon uygulayarak kan dolașımını sağlar.

20 – 30 mm Hg basınç uygulmaktadır.
Bacaklarda mükemmel konfor ve sağlık sunar.
Açık ve kapalı ayak seçenekleri mevcuttur.
240 denye, çok ince ve șık örgü tekniği ile imal edilimiștir.

Orta seviyedeki varislerin tedavi sürecinde,bacak ve baldır  
 kısmına kompresyon uygulayarak kan dolașımını sağlar.

20 – 30 mm Hg basınç uygulmaktadır.
Bacaklarda mükemmel konfor ve sağlık sunar.
Açık ve kapalı ayak seçenekleri mevcuttur.
240 denye, çok ince ve șık örgü tekniği ile imal edilimiștir.

Yüksek seviyedeki varis damarları tedavisinde kullanılır,   
 bacak ve baldır kısmına kompresyon uygulayarak   
 kan dolașımını sağlar.

30 – 40 mm Hg basınç uygulmaktadır.
Bacaklarda mükemmel konfor ve sağlık sunar.
Açık ve kapalı ayak seçenekleri mevcuttur.
280 denye, çok ince ve șık örgü tekniği ile imal edilimiștir.

Orta seviyedeki varis damarları tedavisinde kullanılır, 
bacak ve baldır kısmına kompresyon uygulayarak kan 
dolașımını sağlar.

20 – 30 mm Hg basınç uygulmaktadır.
Bacaklarda mükemmel konfor ve sağlık sunar.
Açık ve kapalı ayak seçenekleri mevcuttur.
240 denye, çok ince ve șık örgü tekniği ile imal edilimiștir.

Hamilelik sürecinde yașanılan varis ağrılarında orta sevi 
 yedeki varislerin tedavi sürecinde bacak ve baldır  
 kısmına kompresyon uygulayarak kan dolașımını sağlar.

20 – 30 mm Hg basınç uygulmaktadır.
Bacaklarda mükemmel konfor ve sağlık sunar.
Açık ve kapalı ayak seçenekleri mevcuttur.
240 denye, çok ince ve șık örgü tekniği ile imal edilimiștir.

Provides high compression and blood circulation to the calf.
Used in the treatment process of varicose veins.
Applying pressure of 30-40 mmHg.
It offers excellent comfort and health in legs.
Available as open and close toe options.
It is made of 280 denier, very thin and  knitting technique.

Used in the treatment of begining and medium level  
 varicose veins by increasing blood circulation.

Applying pressure of 20-30 mmHg.
It offers excellent comfort and health in legs.
Available as open and close toe options.
It is made of 240 denier, very thin and  knitting  

 technique.

Provides  medium level compression and blood circulation  
 to the leg.

Used in the treatment process of medium level of variscose  
 veins to increase blood circulation.

Applying pressure of 20-30 mmHg.
It offers excellent comfort and health in legs.
Available as open and close toe options.
It is made of 240 denier, very thin and  knitting technique.

Provides high compression and blood circulation to the  
 calf and thigh.

Used in the treatment process of varicose veins.
Applying pressure of 30-40 mmHg.
It offers excellent comfort and health in legs.
Available as open and close toe options.
It is made of 280 denier, very thin and  knitting technique.

Used in the treatment process of medium level varicose 
  veins to increase blood circulation.

Applying pressure of 20-30 mmHg.
It offers excellent comfort and health in legs.
Available as open and close toe options.
It is made of 240 denier, very thin and  knitting technique.

Provides compression and blood circulation to the leg in  
 case of varicose pains during pregnancy.

Used in the treatment process of medium level varicose  
 veins to increase blood circulation.

Applying pressure of 20-30 mmHg.
It offers excellent comfort and health in legs.
Available as open and close toe options.
It is made of 240 denier, very thin and  knitting technique.

Ref-110.631

Ref-110.531

Ref-110.533

Ref-110.632

Ref-110.532

Ref-110.534

Burun Açık-Kapalı / Nose Open - Off Burun Açık-Kapalı / Nose Open - Off

Burun Açık-Kapalı / Nose Open - Off

Burun Açık-Kapalı / Nose Open - Off Burun Açık-Kapalı / Nose Open - Off

Burun Açık-Kapalı / Nose Open - Off

1 2 3 4 5
S M L XL XXL Ten / 

Nude

1 2 3 4 5
S M L XL XXL Ten / 

Nude

1 2 3 4 5
S M L XL XXL Ten / 

Nude 1 2 3 4 5
S M L XL XXL Ten / 

Nude

1 2 3 4 5
S M L XL XXL Ten / 

Nude

1 2 3 4 5
S M L XL XXL Ten / 

Nude



48

Cy

Cy

Cy
(Diz Üstü-Belden Kemerli)

Cy

Cy

Cy
(C3-Panty)

Cy Anti-embolism Socks (Calf)

Cy Anti-Embolism Socks (Thigh-waist belt)

Cy
(C3-Pregnancy)

Cy Anti-Embolism Socks (Thigh)

Yüksek seviyedeki varislerin tedavi sürecinde,bacak ve baldır  
 kısmına kompresyon uygulayarak kan dolașımını sağlar.

30 – 40 mm Hg basınç uygulmaktadır.
Bacaklarda mükemmel konfor ve sağlık sunar.
Açık ve kapalı ayak seçenekleri mevcuttur.
280 denye, çok ince ve șık örgü tekniği ile imal  

 edilimiștir.

Uzun süreli yatan hastaların bacaklarında emboli olușumunu  
 engellemek ve ameliyattan sonra iyileșme sürecinde veya  
 sonrasında kan akıșını arttırmak amaçlı kullanılır.

Ürün parmak kısmının açık olması kan dolașımının kolay bir  
 șekilde kontrol edilmesine yardımcı olur.

140 denye, çok ince ve șık örgü tekniği ile imal edlimiștir.

Ameliyat sonrasında, yatan hastalarda doğumdan hemen  
 önce ve sonra yatağa bağımlı hastalarda pıhtı olușumunu  
 engellemek amaçlı kullanılan varis çoraplarıdır. 

Ürün parmak kısmının açık olması kan dolașımının kolay  
 bir șekilde kontrol edilmesine yardımcı olur. 

Belden kemeri kaymayı engeller. 
140 denye, çok ince ve șık örgü tekniği ile imal edlimiștir.

Hamilelik sürecinde yașanılan varis ağrılarında yüksek  
 seviyedeki varislerin tedavi sürecinde bacak ve baldır  
 kısmına kompresyon uygulayarak kan dolașımını sağlar.

30 – 40 mm Hg basınç uygulmaktadır.
Bacaklarda mükemmel konfor ve sağlık sunar.
Açık ve kapalı ayak seçenekleri mevcuttur.
280 denye, çok ince ve șık örgü tekniği ile imal edlimiștir.

Uzun süreli yatan hastaların bacaklarında emboli olușu-
munu engellemek ve ameliyattan sonra iyileșme sürecinde 
veya sonrasında kan akıșını arttırmak amaçlı kullanılır.

Ürün parmak kısmının açık olması kan dolașımının kolay 
bir șekilde kontrol edilmesine yardımcı olur.

Diz bölgesi etrafındaki silikon bant kaymayı önler
140 denye, çok ince ve șık örgü tekniği ile imal edlimiștir.

Used in the recovery process of the patients to prevent  
 thrombosis after the surgery and pre or after labour  or  
 bedridden patients to improve blood flow.

The hole on the toe area helps to check the blood  
 circulation in an easy way.

The silicone band around the knee area prevents slipping.
it is made of 140 denier, very thin and  knitting technique.

Provides high compression and blood circulation to the leg.
Used in the treatment process of varicose veins.
Applying pressure of 30-40 mmHg.
It offers excellent comfort and health in legs.
Available as open and close toe options.
t is made of 280 denier, very thin and  knitting technique.

Used in the recovery process of the patients to prevent  
 thrombosis after the surgery and pre or after labour or  
 bedridden patients to improve blood flow.

The hole on the toe area helps to check the blood  
 circulation in an easy way.

it is made of 140 denier, very thin and  knitting  
 technique.

Used in the recovery process of the patients to prevent  
 thrombosis after the surgery and pre or after labour  or  
 bedridden patients to improve blood flow by providing  
 calf compression.

The hole on the toe area helps to check the blood  
 circulation in an easy way.

it is made of 140 denier, very thin and  knitting technique.

Provides compression and blood circulation to the  
 leg during pregnancy to prevent varicose pains .

Applying pressure of 30-40 mmHg.
It offers excellent comfort and health in legs.
Available as open and close toe options.
It is made of 280 denier, very thin and  knitting  

 technique.

Ref-110.633

Ref-110.731

Ref-110.733

Ref-110.634

Ref-110.732
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NudeBurun Açık-Kapalı / Nose Open - Off

Sağ - Sol 
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Tek Beden
OneCy

Konfor, teknolojik dizayn 
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One Size
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OneCy Kol Bo

OneCy Arm Sling

Ref-30.300

OneCy Tek Beden Ürünler/ One Size Products

Tek Beden / Adjustable Size 

OneCy Servikal Bandaj Boyunluk  OneCy Lumbosakral  Korse 

OneCy Abdominal Korse

OneCy Bandage Cervical Orthosis OneCy Corset Lumbosacral

OneCy Corset Abdominal

Ref-120.103

Ref-120.420

• Faset birleșimlerdeki sorunlardan  
 kaynaklanan alt sırt ağrılarında  
 (lumbago) bel kaslarının desteklen 
 mesini sağlar.
• Cırt tutma özelliği olan neopren  
 kumaștan imal edilmiștir.

• Karın ameliyatları sonrası abdominal   
 bölgeyi destekler ve karın sarkma-  
 larını önler.
• Cırt tutma özelliği olan neopren ve   
 elastik dokuma  kumaștan   
 imal edilmiștir.

• Provides support to the abdominal  
 area following surgeries and  
 prevents sagging.
• It is made of fabric, which has a  
 velcro holding feature.

• Boynun ağrılı durumlarında servikal  
 omurga hareketini kısıtlayarak  
 rahatlatır.
• Boyun fıtıklarında (servikal disk  
 herni), servikal osteoartrit ve  
 servikal kas ağrılarında uygulana- 
 bilir.
• Bandaj özelliği sayesinde tüm  
 boyun yapılarına uygulanabilir.

• Provides limits cervical spine motion  
 to varying degrees.
• Used in the treatment of a disc her- 
 nia cervical osteoarthritis and cervical  
 muscle pains.
• Thanks to the bandage feature  
 applicable to all neck structures.
• It is made of polyethylene material  
 covered with sponge fabric lamina- 
 ted sponge.

• Kolu istenen pozisyonda askıda tutmak için   
 kullanılır.
• Cırt tutma özelliği olan kumaștan imal edilmiștir.

• Stabilizes the arm in the desired position to   
 immobilize the arm.
• It is made of fabric, which has a velcro holding  
 feature.

• Provides support to lower back  
 muscles in the treatment process  
 of facet joint disorders.
• It is made of neoprene fabric,  
 which has a velcro holding feature.

Tek Beden / Adjustable SizeTek Beden / Adjustable Size

Tek Beden / Adjustable Size

Beyaz / White
Siyah / Black

Siyah / 
Black

Siyah / 
Black

Siyah / 
Black

Ref-120.230
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OneCy Dirseklik

OneCy Elbow Support

Dirsek eklemine ısı ve destek sağlar.

Tenisçi dirseği sendromu ve epikondilit teda-  
 visinde kullanılır.

Cırt tutma özelliği olan Neopren kumaștan imal  
 edilmiștir.

Provides warmth and support for the elbow joint.

Used in the treatment of tennis elbow syndrome  
 and Epichondylitis.

It is made of neoprene fabric, which has a   
 velcro holding feature.

Ref-120.210

OneCy Tek Beden Ürünler/ One Size Products

Tek Beden / Adjustable Size

Tek Beden / Adjustable Size

OneCy

OneCy  Neoprene Epicondylitis Bandage

Epikondilit tedavisinde kompresyon uygulayarak tendonlardaki  
 yükü azaltır.

Ürün içerisinde bulunan silikon ped(üç bașlı) desteği ile   
 epikondilit bölgesine baskı ve kompresyon uygular.

Cırt tutma özelliği olan neopren kumaștan imal edilmiștir.

Used in the treatment of epicondylitis by decreasing the load  
 on the tendons by applying compression.

Thanks to the three-headed silicone pad inside, it applies   
 constant pressure and compression to the epicondyle heads.

It is made of neoprene fabric, which has a velcro holding   
 feature.

Ref-50.303

OneCy

OneCy Neoprene Hand Strap

Spor Aktivitelerinde el bileğine koruyucu destek  
 sağlar.

Cırt tutma özelliği olan neopren kumaștan imal  
 edilmiștir.

Provides protective support for wrist during   
 sports activities.

It is made of neoprene fabric, which has a   
 velcro holding feature.

Ref-60.600

Tek Beden / Adjustable Size

Siyah / 
Black

Siyah / 
Black

Siyah / 
Black
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OneCy

OneCy  Neoprene Wrist Bandage

Spor aktivitelerinde el bileğine koruyucu destek  
 sağlar.

Cırt tutma özelliği olan neopren kumaștan imal  
 edilmiștir.

Provides protective support during sports   
 activities.

It is made of neoprene fabric, which has a velcro  
 holding feature.

Ref-60.603

Tek Beden / Adjustable Size 

OneCy El Bilek Splinti

OneCy

OneCy Wrist Support

OneCy Thumb Support

El bileğinin ağrılı durumlarında hareket kısıtlaması  
 ve immobilizasyon sağlar.

Cırt tutma özelliği olan neopren kumaștan imal  
 edilmiștir.

Baș parmak ekleminin hareketini kısıtlar ve   
 eksternal destek sağlar.

De quarvain sendromu ve baș parmak ligament  
 sorunlarında kullanılır.

Cırt tutma özelliği olan neopren kumaștan imal  
 edilmiștir.

Provides immobilization and constrains to the   
 movements of the wrist

It is made of neoprene fabric, which has a   
 velcro holding feature.

Provides support to the wrist joint and stabilization  
 in mild strains.

Used in De quarvain syndrome and thumb liga  
 ment problems.

It is made of neoprene fabric, which has a   
 velcro holding feature.

Ref-120.211

Ref-120.213

OneCy Tek Beden Ürünler/ One Size Products

Tek Beden / Adjustable Size

Tek Beden / Adjustable Size

Siyah / 
Black

Siyah / 
Black

Siyah / 
Black
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OneCy Tek Beden Ürünler/ One Size Products

OneCy

OneCy Neoprene Knee Tendon Band

Spor aktivitelerinde , patella tendonit ve Osgood -Schlatter   
 sendromu tedavisinde kullanılır.

Silikon ped ile patellar tendonun, yapıșkan yüzeyine destek verir.

Cırt tutma özelliği olan neopren kumaștan imal edilmiștir.

Provides supports the patellar tendon with silicone pad.

Used in the sports activities and  treatment of Osgood –Schlat 
 ter’s syndrome and patellar tendonitis.

It is made of neoprene fabric, which has a velcro holding feature.

Ref-20.110

Tek Beden / Adjustable Size

OneCy

OneCy Wrist & Thumb Support

Baș parmak ekleminin hareketini kısıtlar ve   
 eksternal destek sağlar.

Cırt tutma özelliği olan neopren kumaștan imal   
 edilmiștir.

Provides excellent immobilization to the thump  
 joint and gives an extarnal support.

It is made of neoprene fabric, which has a velcro  
 holding feature.

Ref-120.221

Tek Beden / Adjustable Size

OneCy Dizlik

OneCy Knee Support

Patella femoral ağrılar,Osteoartrit ve özellikle menüsküs yaralanmalarında endikedir.

Cırt tutma özelliği olan neopren kumaștan imal edilmiștir.

Used in treatment process of patellar femoral pains, osteoarthiris and meniscus in 
 juries.

It is made of neoprene fabric, which has a velcro holding feature.

Ref-120.200

Tek Beden / Adjustable Size

Siyah / 
Black

Siyah / 
Black

Siyah / 
Black
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OneCy OneCy

OneCy  Neoprene Ankle Support 8 Bandage OneCy Ankle Support

Ayak bileği hafif ağrılı durumlarında,  
 bilek eklemine destek sağlayarak ısı  
 ve sıcaklık verir.

Cırt tutma özelliği olan neopren   
 kumaștan imal edilmiștir.

Ayak bileği eklemine ısı ve destek   
 sağlar.

Hafif burkulmalarda destekleyici   
 olarak kullanılır.

Cırt tutma özelliği olan neopren   
 kumaștan imal edilmiștir.

Provides warmth and support for   
 ankles with mild pain.

It is made of neoprene fabric, which  
 has a velcro holding feature.

Provides warmth and support for   
 the ankle joints

Provides stabilization in mild strains.
It is made of neoprene fabric,   

 which has a velcro holding feature.

Ref-90.406 Ref-120.220

Tek Beden / Adjustable Size Tek Beden / Adjustable Size

OneCy Tek Beden Ürünler/ One Size Products
OneCy Patella Sabitleyici Dizlik

OneCy Knee Support Patella Fixed 

Patella femoral ağrılar,Osteoartrit ve özellikle menüsküs yaralanmalarında endikedir.

Kuvvetlendirilmiș patella desteği ile diz cevresine yüksek destek verir.

Cırt tutma özelliği olan neopren kumaștan imal edilmiștir.

Used in the treatment process of patellar femoral pains, osteoarthiris and meniscus  
 injuries.

Reinforced patella support gives high support to knee area.
It is made of neoprene fabric, which has a  velcro holding feature.

Ref-120.205

Tek Beden / Adjustable Size

Siyah / 
Black

Siyah / 
Black

Siyah / 
Black
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Çocuk Ürünleri
KiddoCy

Konfor, teknolojik dizayn 
ve fonksiyonelliğin 
kombinasyonu

Kiddo Product
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KiddoCy Çocuk Ürünleri/ Kids Products
KiddoCy Servikal Ortez (Sünger)

KiddoCy

KiddoCy

KiddoCy Cervical Orthosis (Sponge)

KiddoCy Arm Sling (Mesh Fabric)

KiddoCy Arm Sling

Çocuk hastalarda kullanılan UCBL tabanlık, sert iskelet yapısı ve özel  
 tasarımı ile vücudun bütün yükünü eșit olarak ayağa dağıtır.

Uygun dizaynı ile ayak topuk kemiğini kavrayarak ortopedik destek  
 sağlar.

Çocuklarda kolu istenilen pozisyonda sabitleyerek, kol-omuz immobi 
 lizasyonunu sağlar.

File kumaștan imal edilmiștir.

Çocuklarda kolu istenilen pozisyonda sabitlemek için kullanılır.

Ayarlanabilir boyun askısına sahiptir.

İç yüzeyi havlu kumaș, dıș yüzeyi cırt tutan kumaștan lamine edilmiș  
 süngerden imal edilmiștir.

The UCBL used in childhood, with its hard-core structure and special  
 design, distributes the whole body equally to the feet.

Support to the heel bone in a fully orthopedic manner with a gauge  
 and a suitable design.

Stabilizes the arm in the desired position to immobilize the arm-shoul 
 der. (for children)

Made of mesh fabric.

Stabilizes the arm in the desired position. (for children)

Adjustable neck strap available.

Made of laminated sponge with terry cloth inner surface  and outer  
 surface part of velcro holding fabric.

Ref-130.370

Ref-130.301

Ref-130.300

Ayarlanabilir ölçü / 
One size only

Ayarlanabilir ölçü
Adjustable

S
M
L
XL
XXL

16-22 cm
22-28 cm
28-34 cm

-
-

Beyaz / White
Lacivert / Navyblue

R
e
n
k
C
o
l
o
r

R
e
n
k
C
o
l
o
r

Beyaz / White

R
e
n
k
C
o
l
o
r

Lacivert / Navyblue
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KiddoCy Çocuk Ürünleri/ Kids Products

KiddoCy

KiddoCy

KiddoCy

KiddoCy Clavicula Bandage

KiddoCy Arm Sling (Printed Fabric)

KiddoCy Clavicula Bandage

Çocuklarda klavikula (Köprücük) kemiği kırıklarından sonra klavikula  
 kemiğinin tespitinde alçı yerine kullanılır. 

Esnekliği alınmıș velkro yapıșan omuz bantları sayesinde klavikula  
 kemiği kırıklarının tedavisi için tasarlanmıștır. 

Lamine süngerden imal edilmiștir.

Çocuklarda Kolu istenen pozisyonda sabitleyerek, kol-omuz immobili 
 zasyonunu sağlar.

Çocuklar için özel baskılı gabardin kumaștan imal edilmiștir.

Çocuklarda klavikula (Köprücük) kemiği kırıklarından sonra klavikula  
 kemiğinin tespitinde alçı yerine kullanılır. 

Esnekliği alınmıș velkro yapıșan omuz bantları sayesinde klavikula  
 kemiği kırıklarının tedavisi için tasarlanmıștır. 

Lamine süngerden imal edilmiștir.

It can replace a plaster to stabilize the clavicula bone in cases of  
 clavicula fractures. (for children)

The one-piece adjustible bandage is designed- for the treatment of  
 clavicula fractures.

Made of laminated sponge in thickness.

Stabilizes the arm in the desired position to immobilize the arm-shoul 
 der. (for children)

Made of gabardine fabric special printed for children.

It can replace a plaster to stabilize the clavicula bone in cases of  
 clavicula fractures. (for children)

The one-piece adjustible bandage is designed- for the treatment  
 of clavicula fractures.

Made of laminated sponge in thickness.

Ref-130.311

Ref-130.302

Ref-130.312

S

S

M

M

L

L

XL

XL

XXL

XXL

40-50 cm

40-50 cm

50-60 cm

50-60 cm

60-70 cm

60-70 cm

-

-

-

-

S
M
L
XL
XXL

16-22 cm
22-28 cm
28-34 cm

-
-

R
e
n
k
C
o
l
o
r

Lacivert / Darkblue

R
e
n
k
C
o
l
o
r

Lacivert / Navyblue
Kırmızı / Red

R
e
n
k
C
o
l
o
r

Siyah / Black
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KiddoCy Çocuk Ürünleri/ Kids Products

KiddoCy Jewet Hiperekstansiyon Korse

KiddoCy Corset Jewet Hyperextansion

Çocuklarda vertabral kolunun hiper- 
 ekstansiyonunu sagittal düzlemde   
 stabilize etmeye yardımcı olur. 

Alimünyum konstrüksiyon ile lateral  
 fleksiyonu kısıtlar.

Stabilizes the hyperextension of ver- 
 tebral colon on the sagittal plan   
 compression fractures of   
 the vertebra. 

Inhibits lateral flexion with aluminum  
 frame (for children).

Ref-130.380 Ref-130.379

Ayarlanabilir ölçü 
/ One size only

KiddoCy Dirseklik

KiddoCy El Bilek Splinti

KiddoCy

KiddoCy El Bilek Splinti (B.Parmak Dest.)

KiddoCy Elbow Support

KiddoCy Wrist Support

KiddoCy Wrist Bandage

KiddoCy Wrist & Thumb Support

Çocuklarda dirsek eklemine ısı  
 ve destek sağlar.

Tenisçi dirseği sendromu ve  
 epikondilit tedavisinde kullanılır.

Cırt tutma özelliği olan   
Neopren kumaștan imal edilmiștir.

Çocuklarda el bileğinin ağrılı  
 durumlarında hareket kısıtlaması ve  
 immobilizasyonu sağlar.

Cırt tutma özelliği olan   
Neopren kumaștan imal edilmiștir.

Çocuklarda spor aktivitelerinde el   
 bileğine koruyucu destek sağlar.

Cırt tutma özelliği olan   
Neopren kumaștan imal edilmiștir.

Karpal tünel sendromunda, el bileğinin ve  
 bașparmağının ağrılı durumlarında, hareket  
 kısıtlaması sağlayarak istirahatini sağlar.

Alüminyum desteği sayesinde bașparmak  
 ve el bileğini sabitler.

Özel dizayn edilmiș hava gözenekli neopren  
 kumaștan imal edilmiștir.

Provides warmth and support for  
 the elbow joint. (for children)

Used in the treatment process  
 of tennis elbow syndrome and  
 epichondylitis.

Made of dual laminated perforated  
 neoprene which allows air through  
 the channels.

Provides immobilization and  
 constrains to the movements  
 of the wrist. (for children)

Made of dual laminated perfo 
 rated neoprene which allows  
 air through the channels.

Provides protective support for wrist  
 during sports activities. (for children)

Made of dual laminated perforated  
 neoprene which allows air through  
 the channels.

Enables immobilization of the wrist in   
 conditions such as carpal tunnel syndrome  
 and painful wrist.

The aluminum rod inside constrains the   
 movements of the wrist.

Made of dual laminated perforated   
 neoprene which allows air through the   
 channels.

Ref-130.320

Ref-130.327

Ref-130.326

Ref-130.328

9-11 cm 9-11 cm
11-13 cm 11-13 cm
13-15 cm 13-15 cm

- -
- -

S S
M M
L L
XL XL
XXL XXL

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

-
-

S
M
L
XL
XXL

Standart Beden /
Adjustable Size

Kırmızı / Red

Kırmızı / Red

Kırmızı / Red

Kırmızı / Red

Mavi /Blue

Mavi /Blue

Mavi /Blue

Mavi /Blue

Sağ - Sol
Left - Right

Sağ - Sol
Left - Right
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KiddoCy Çocuk Ürünleri/ Kids Products

KiddoCy Fleksible Balenli Dizlik KiddoCy

KiddoCy KiddoCy Ayak Moldu (AFO)

KiddoCy Knee Support With Flexible Stays KiddoCy Ankle Support

KiddoCy Ankle Support (8 Bandage) KiddoCy Ankle Foot Orthosis 
(AFO)

Çocuklarda Dizin kollateral bağlarının desteklen- 
 mesini sağlar.

Özellikle Ligament (bağ) yaralanmalarında da   
 endikedir.

Her iki tarafta bulunan esnek yay balenler sayesinde  
 dizin iç-dıș ligamentlerini (yan bağlar) destekler.

Özel dizayn edilmiș hava gözenekli neopren   
 kumaștan imal edilmiștir.

Çocuklarda ayak bileği eklemine ısı  
 ve destek sağlar. 

Hafif burkulmalarda destekleyici 
 olarak kullanılır. 

Özel dizayn edilmiș, renkli neopren 
 kumaștan imal edilmiștir.

Çocuklarda ayak bileğinin hafif  
 ağrılı durumlarında destek sağlar. 

Özel dizayn edilmiș, renkli neopren  
 kumaștan imal edilmiștir.

Çocuklarda ayak bileğini 90° 
 fonksiyonel pozisyonda tutmaya  
 yardımcı olur.

Polietilen malzemeden imal  
 edilmiștir.

Çıkarılıp-Takılan havlu pedler ile  
 temizlik ve konfor imkanına sahiptir.

Supports collateral ligament with the flexible stays  
 on the sides.

Used in especially ligament injuries.
Flexible steel springs on the both sides provide  

 convenient support to the knee  in case of   
 collateral traumas.

Made of dual laminated perforated neoprene which  
 allows air through the channels.

Provides warmth and support fort  
 he ankle joints. 

Provides stabilization in mild strains. 
Made of colord neopren fabric with 

 thickness. (for children)

Provides warmth and support to 
 the ankle in case of moderate pain. 

Made of colord neopren fabric with 
 thickness.

For children, helps to keep the  
 ankle in functional position of 90°.

Made of polyurethane in 3 mm  
 thickness.

Provides comfort and cleanliness  
 thanks to removable terrycloth pads.

Ref-130.351 Ref-130.360

Ref-130.361 Ref-130.381

25-28 cm 18-20 cm

18-20 cm 21..24 A.No

28-31 cm 20-22 cm

20-22 cm 25..28 A.No

31-34 cm 22-24 cm

22-24 cm 28..33 A.No

- -

- -

- -

- -

S S

S S

M M

M M

L L

L L

XL XL

XL XL

XXL XXL

XXL XXL

KiddoCy KiddoCy Dizlik

KiddoCy Knee Immobilizer KiddoCy Knee Support

Diz eklemi stabilizasyonu ve tam extan 
 siyon gerektiren durumlarda kullanılır.

Patellar, artral ve kollateral bağ  
 operasyonlarından sonra post-operatif  
 immobilizasyonu sağlar.
İç yüzeyine havlu kumaș lamine edilmiș  

 süngerli kumaștan imaledilmiștir.

Çocuklar için koruyucu  ve sıcaklık  
 sağlar.

Hafif derece travma ve infila 
 masyonlarda tedavi amaçlı kullanılır.

Özel dizayn edilmiș hava gözenekli  
 neopren kumaștan imal edilmiștir.

Provides strong stabilization and  
 extantion to the knee joint.

Used in the treatment proess of post  
 patellar, arthral, and collateral  
 ligament operations.

Made of sponge fabric lined with a  
 terry cloth on its inner surface.

Provides protection and warmth.
Functiones well with mild traumas  

 and in ammation.
Made of dual laminated perforated  

 neoprene which allows air through  
 the channels.

Ref-130.330 Ref-130.350

25-28 cm 25-28 cm
28-31  cm 28-31 cm
31-34 cm 31-34 cm

- -
- -

S S
M M
L L
XL XL
XXL XXL

Kırmızı / Red
Mavi /Blue

Sağ - Sol
Left - Right

Kırmızı / Red

Kırmızı / Red

Kırmızı / Red
Mavi /Blue

Mavi /Blue

Mavi /Blue

Sağ - Sol
Left - Right
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KiddoCy Çocuk Ürünleri/ Kids Products

KiddoCy Dennis Brown Ortezi KiddoCy Dennis Brown Ortezi 

KiddoCy

KiddoCy
(Eva Köpük)

KiddoCy

KiddoCy Dennis Brown Orthosis
KiddoCy Dennis Brown Orthosis 
with Shoes

KiddoCy UCBL Insoles

KiddoCy Insoles Cork with Arch 
Reinforced (Eva Foam)

KiddoCy Insoles 3/4 (Hard Foam)

Pev hastası çocuklar için özel  
 üretilen dennis brown botları kalça  
 çıkıklığı ameliyatı sonrası kullanılır.

Dennis brown boots are specially  
 produced for children used with  
 pevitis after hip release surgery.

Pev hastası çocuklar için özel üretilen  
 dennis brown botları kalça çıkıklığı  
 ameliyatı sonrası kullanılır.

Hakiki deri sayadan imal edilmiș olup,  
 ayakta tahriș yapmaz.

Topuk bölgesinde özel delik sayesinde  
 ayak ile bot arasında uyum rahatlıkla  
 gözlemlenebilir.

Dennis brown boots specially produced   
 for children are used with pevitis after hip   
 release surgery.

Due to the special hole in the heel area,   
 the fit between the foot and the boots   
 can be easily observed.

It is made from authentic leather material,   
 does not irritate the feet.

Çocuk hastalarda kullanılan UCBL tabanlık, 
sert iskelet yapısı ve özel tasarımı ile 
vücudun bütün yükünü eșit olarak 
ayağa dağıtır.

Uygun dizaynı ile ayak topuk kemi-
ğini kavrayarak ortopedik destek 
sağlar.

 

Ayak tabanı anatomik yapısına  
 uyum sağlayarak longitudinal  
 ark ve transfer ark için ideal destek  
 sağlar.

Ortopedik ayak problemlerinde  
 (Pescavus, Pes planus, Plantar fascilitis  
 gibi) kullanılır.

Tabanlık 3/4 daha çok aktif yașam  
 tarzına sahip çocuklar, gençler ve orta  
 düzey yaș gruplarında ve ağır kilolu  
 kișilerde tercih edilir.

The UCBL used in childhood, with  
 its hard-core structure and special  
 design, distributes the whole body  
 equally to the feet.

Support to the heel bone in a fully  
 orthopedic manner with a gauge  
 and a suitable design.

Provides support for longitudi- 
 nal arch and transfer arch while  
 anatomically conforming to the  
 base of the foot.

Used in orthopedic foot probems  
 (Pescavus, Pes planus,Plantar fascilitis).

More active lifestyle; children, young  
 and middle age groups and heavily  
 overweight people are preferred to  
 use 3/4 insoles.

Ref-133.001 Ref-133.002

Ref-130.245

Ref-130.259

Ref-130.246

21............34

21............34

21............34

12............27 12............27
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KiddoCy

KiddoCy KiddoCy

KiddoCy

KiddoCy Corset Hernia support

KiddoCy DHC Hip Orthosis (Plastic)

KiddoCy DHC Hip Orthosis (Freshka)

KiddoCy DHC Hip Orthosis (Pavlik Bandage)

Karın fıtıklarında, fıtığa özel pedi sayesinde basınç uygulayarak  
 destekler ve fıtığın ilerlemesini önler. 

Bebeklerde ve küçük çocuklarda göbek fıtıklarında kullanılır. 
Pamuk ipliği kullanılarak dokunan elastik misinalı kumașlardan imal  

 edilmiștir.

Doğuștan kalça çıkığı olan bebeklerde  
 femur bașının asetabülümdeki yerine  
 sabitlenmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Çocuklarda kalçayı pozisyonlamak için  
 kullanılır.

Doğuștan kalça çıkığı olan bebek  
 lerde femur bașının asetabülüm  
 deki yerine sabitlenmesi amacıyla   
 kullanılmaktadır.

Tek parça halinde plastizottan imal   
 edilmiștir.

 Pavlik Bandajı, bebeklerde DKÇ (Doğuștan Kalça Çıkığı) tedavisinde  
 kullanılır.

Bebeğe uygulanarak, bebeğin kalçalarını olması gerektiği pozisyonda  
 tutar.

Bacaklardan kavrayarak dizleri dıșarda tutar ve bebeğin doğal pozis- 
 yona erișmesini sağlar.

3 cm genișliğinde esnemeyen bandajdan mamuldür.
Hipoalerjeniktir.

It pressure abdominal area and prevents the progression of hernia 
Thanks to special hernia of pad, when you have abdominal hernia. 
It made from elastic woven fabric with using cotton yarn.

Used to maintain abduction and articula- 
 tion of the head of the femur with the 
 acetabulum in a baby born with disloca 
 ted hips.

It pressure abdominal area and prevents  
 the progression of hernia thanks to spe- 
 cial hernia of pad, when you have abdo- 
 minal hernia. 

It made from elastic woven fabric with   
 using cotton yarn.

 A Pavlik harness is used in the treatment of hip dysplasia in infants.
The Pavlik harness is fit to the baby and holds his or her hips in  

 proper position.
By flexing up the legs, and allowing the knees to fall outwards, the  

 hips are held in proper position.

Ref-130.422

Ref-132.003 Ref-132.001

Ref-130.390
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KiddoCy Çocuk Ürünleri/ Kids Products
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ThermoCy Neopren

lifeCy
Life Supports

Konfor, teknolojik dizayn 
ve fonksiyonelliğin 

kombinasyonu
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Cy

Cy 

Cy

Cy Oturma Minderi

Cy

Cy Pillow Back

Cy Pillow Neck

Cy Pillow Travel

Cy Pillow Cushion 
Set

Cy

Matress and Pillow Protectors 

Anatomik dizaynı sayesinde   
 lomber bölgeyi tam destekler.

Omurgayı destekler ve dik   
 ve düzgün durmasına yardımcı  
 olur.

İdeal uyku pozisyonunu   
 sağlayarak omuz ve boyun   
 kaslarına tam destek verir.

Fermuarlı kılıf ile kolay   
 temizlik imkanı sağlar.

Su bazlı poliüretan malzeme-  
 den üretilmiștir. 

Boyun çevresini tam olarak   
 sararak rahat seyahat imkanı  
 sağlar.

Bu ürün Koksiks travmaları,  
 hematom ve dekübütüsda  
 rahatlık ve konfor sağlar.

Reflü yastık, asit reflü treast   
 yardımcı olacak bir üründür.

Uzun süreli yatan hastalar ve gece terleme problemi yașayan  
 kișiler için idealdir.

Bakterilere, lekelere ve kokulara karșı dayanıklıdır.
Üst tabakası yumușak havlu kumaș ile, alt tabakası koruyucu PU  

 mebran ile lamine edilmiștir.
Kırıșma yapmayan su geçirmeyen ve hava geçirgenliği olan   

 polüreten destekli malzemeden üretilmiștir.

Uzun süreli yatan hastalar altını ıslatma problemi olan çocuklar ya da  
 yetișkinler veya gece terleme problemi yașayan kișiler için idealdir.

Mikro gözenekleri sayesinde hava geçirgenlik özelliği vardır.
Hiç bir sıvıyı geçirmez bakteri olușumunu engeller, lekelere ve kötü  

 kokulara karșı dayanıklıdır.
Üst tabakası yumușak havlu kumaș ile alt tabakası koruyucu PU mebran  

 ile lamine edilmiștir.
Kenarındaki elastik bantları sayesinde, yatağı tam olarak sara, kaymaz  

 ve kırıșma yapmaz.

Provides comfort and Support  
 to the lumber area.

Keeps your spine ın a straight  
 line.

Provides full support to the   
 shoulder and neck muscles   
 by providing ideal sleeping   
 position.

It is easy to cleaning with   
 zippered cover.

Made from water-based   
 polyurethane material.

Provides comfort and   
 support to the neck.

Provides comfort and   
 relaxing effect in case of   
 coccyx traumas.

Provides comfortable sleep   
 position in case of reflux   
 problems.

It is suitable for longterm staying patients, bedwetting problem of   
 children or adults, and people how have sweltering problem at night.

It has air circulation features due to micro pore.
No water exist, It prevents formation of bacteria, It is durable for spots  

 and malodours.
Upper layer is laminated by soft terry fabric and bottom layer is lami 

 nated by protective PU membrane fabric.
It covers bed exacty, spills and non creasing due to elastic bandage in  

 its corners.

It is suitable for longterm staying patients, bedwetting problem of  
 children or adults, and people how have sweltering problem at night. 

It has air circulation features due to micro pore. 
No water exist, It prevents formation of bacteria, It is durable for  

 spots and malodours. 
Upper layer is laminated by soft terry fabric and bottom layer is  

 laminated by protective PU membrane fabric. 
It covers bed exacty, spills and non creasing due to elastic bandage  

 in its corners.

Ref-142.101

Ref-142.120

Ref-142.125

Ref-142.110

Ref-142.130

Ref-171.180

Ref-171.190 Ref-171.200
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Tekerlekli Sandalye (Standart)

Kanadyen (Alüminyum) Tripod (Alüminyum) Klozet Yükseltici

Tekerlekli Sandalye (Özellikli) Walker (Alüminyum-Hareketli) Baston 
(Alüminyum)

Silicone Prothese Breast

Wheelchair Standard

Crutches Aluminium (Pair) Canadian Aluminium (Pair) Tripod Aluminium Closet Portable

Wheelchair (Functional) Walker Aluminium
Walking Stick
Aluminium

Elastic Bandage (6 cm) -(7 cm) - (10 cm) - (15 cm) - (20 cm)

Bra for Breast Prosthesis

Silikon göğüs protezleri, gerçek göğüsten  
 farksız ve vücudunuzun tüm hareketlerini  
 takip edebilen bir protezdir.

Simetrik yapısı sayesinde her iki tarafa da  
 uygulanabilir. Mastektomi operasyonların- 
 dan sonra kullanılır.

Her iki tarafta da bulunan cepleri   
 sayesinde protez kolayca uygulanır.

Göğüs protezi bu ceplere yerleștirilir ve   
 düșme, kayma problemi yașanmaz.

The prosthesis is easily applied thanks to  
 the pockets on both sides.

The breast prosthesis is placed in these   
 pockets and does not fall or slip.

Vücutta meydana gelen yaralanma, kırık veya çıkık durumularında sargı bezi ile sabitleyerek  
 vücudun yaralı bölümlerini korur.

Problemli bölgeyi veya yarayı her türlü dıș etkenden, bakteriden ve mikroptan koruyarak  
 enfeksiyon riskini azaltması nedeniyle mutlaka yaralanma durumunda kullanılması önerilir.

Silicone breast prosthesis is a real   
 prosthesis that can follow all movements   
 of your body and can be applied to both   
 sides thanks to its symmetric structure.

It is used after mastectomy operations.

In case of injuries in the body, in case of fracture or dislocation, protect the injured parts of  
 the body by fixing the bandage..

It is recommended to use the injured area or the wound in case of injuries because it  
 protects against bacterial infection and bacterial infection.

Ref-105.230

Ref-154.027

Ref-154.102 Ref-154.103 Ref-154.104 Ref-154.106

Ref-154.030 Ref-154.101 Ref-154.105

Ref-170.115

Ref-170.106 Ref-170.110Ref-170.108 Ref-170.112

Ref-105.231

65-70-75-80-85-90-95-100-105-
110-115-120-125-130

Size / Beden






