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Tek Beden 

• 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.

 

• 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.

  

  

• Kolu istenen pozisyonda askıda tutmak için   
 kullanılır.

• Cırt tutma özelliği olan kumaștan imal edilmiștir.

 

 

Tek Beden  Tek Beden  

Tek Beden  

Beyaz  
Siyah 

Siyah 

Siyah 

Siyah 
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Dirsek eklemine ısı ve destek sağlar.

Tenisçi dirseği sendromu ve epikondilit teda-  
 visinde kullanılır.

Cırt tutma özelliği olan Neopren kumaștan imal  
 edilmiștir.

Tek Beden

Tek Beden 

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.

 

Spor Aktivitelerinde el bileğine koruyucu destek  

 sağlar.

Cırt tutma özelliği olan neopren kumaștan imal  
 edilmiștir.

Tek Beden

Siyah  

Siyah  

Siyah 
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• Spor aktivitelerinde el bileğine koruyucu destek  

 sağlar.

• Cırt tutma özelliği olan neopren kumaștan imal  

 edilmiștir.

 

Tek Beden  

• 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.

  

  

  
 

  
 

 
 

Tek Beden  

Tek Beden  

Siyah 

Siyah 

Siyah / 
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Bașparmak ekleminin hareketini kısıtlar ve 
eksternal destek sağlar.

 
 

Cırt tutma özelliği olan Neopren kumaștan imal
edilmiștir.

 
 

Tek Beden  Siyah

Parmak kemiklerinin kırık ve çatlaklarında, 
Interfalengial eklemlerin travmatik 
hasarlarında ilgili parmağı stabilize etmek, 
etkilenmiș bölgeyi dıș etkilerden korumak
üzere tasarlanmıștır. 

  
 

Son derece pratik, hafif ve konforlu bir 
sabitleyicidir.

 

 

Parmak ve el tarak kemiklerinin kırık ve 
çatlaklarında, metakarpo falengeal 
eklem ve Interfalengial eklemlerin 
travmatik hasarlarında ilgili parmağı ve 
bağlı olduğu metakarpal kemiği stabilize 
etmek, etkilenmiș bölgeyi dıș etkilerden 
korumak üzere tasarlanmıștır. 

  
 

Pratik ve konforlu bir sabitleyicidir.

 

 

Tek Beden  Tek Beden  
SiyahSiyah

 

 

Siyah

Ref-120.311
MultiWrap (2 in 1) Bandaj; çok fonksiyonlu (kol askısı & klavikula bandajı) , yalın tasarımlı konforlu ve 
etkin bir breys olarak tasarlanmıștır. 

Konforlu kayıș ayarlanabilir ve hareket edebilir, kișiselleștirilmiș ihtiyaçları karșılamak için kesilerek 
kısaltılabilir.  

Tek Beden  

OneCy Multi Wrap

OneCy Başparmak Destekli El Bilek Splinti



Tek Beden  
Siyah
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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. 

Tek Beden  Tek Beden  
SiyahSiyah

Patella femoral ağrılar, Osteoartrit ve 
özellikle menüsküs yaralanmalarında 
endikedir.

 

Tek Beden  
Siyah

Kuvvetlendirilmiș patella desteği ile diz
çevresine yüksek destek verir.

Cırt tutma özelliği olan Neopren 
kumaștan imal edilmiștir.

Patello-femoral ağrılar, osteoartrit, hafif 
dereceli incinme burkulma bağ yarala-
maları ve menisküs yaralanmalarında 
endikedir. 

 
 

Elastiki ve dayanıklı laminasyonlu 
neopren kumașı ile diz eklemini sararak 
ısı, kompresyon ve destek sağlar. 

Vücut ısısını muhafaza ederek diz 
eklemini sıcak tutmaya ve kan 
dolașımını artırmaya yardımcı olur

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.

Tek Beden  
Siyah

OneCy Diz Tendon Bandı

OneCy Dizlik OneCy Patella Sabitleyici Dizlik

OneCy Ayak Bilekliği (8 Bandajı) OneCy Ayak Bilekliği


