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Anatomik dizaynı sayesinde   
 lomber bölgeyi tam destekler.

Omurgayı destekler ve dik   
 ve düzgün durmasına yardımcı  

 olur.

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.

 

 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 
  

 

Yüksek dansiteli viskoelastik 
süngerden imal edilmiș 
ortopedik yastık.
Boyun omurgasını, baș ve 
omuzları ideal olarak destek-
lenmiș pozisyonda tutar.  
Uyku sırasında Omurların doğru 
hizalanmasına ve bașınızın ideal 
uyku pozisyonunda durmasını 
aynı zamanda solunum yolunun 
açık tutulmasını sağlar.
Baș, boyun ağrılarını, üst trapez 
bölgesi ve omuz bölgesi ağrıla-
rını azaltarak uyku verimliliğini 
arttırır,uyku kalitesinin maximum 
düzeyde olmasını sağlar.
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Walker (Alüminyum - Hareketli)

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.

  

  

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.
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