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• Çocuklarda boyunun hafif derece ağrılı durumlarında, boynun 
hareketlerini kısıtlayarak rahatlatır.

 
 

 

• 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.

 
 

 

 

Ayarlanabilir ölçü / 

Ayarlanabilir ölçü

16-22 cm

22-28 cm
28-34 cm

-
-

Beyaz  
Lacivert  

R
e
n
k

R
e
n
k

Beyaz  
R
e
n
k

Lacivert  
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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.

 

40 - 50 cm

40 - 50 cm

50 - 60 cm

50 - 60 cm

60 - 70 cm

60 - 70 cm

-

-

-

-

16 - 22 cm

22 - 28 cm
28 - 34 cm

-
-

R
e
n
k

Lacivert 
R
e
n
k

Lacivert 

Kırmızı 

R
e
n
k

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

• Alimünyum konstrüksiyon ile lateral  
 fleksiyonu kısıtlar.

 

 

Ayarlanabilir ölçü 
  

• 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.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

   

 
 

 

Standart Beden 
 

Kırmızı  

Kırmızı  

Kırmızı  

Kırmızı  

Mavi 

Mavi 

Mavi

Mavi 
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KiddoCy Fleksible Balenli Dizlik

KiddoCy Ayak Moldu (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.

  

 

 

 

- -
- -

Diz ekleminin tam extansiyonda (180 ° 
düz pozisyonda) gerekli olduğu durumlarda 
kullanılır.

 

Diz kapağı,Diz eklemi ve bağ operasyonlarını
takiben postoperatif destek ve 
immobilizasyon sağlar.

 
 

 
 

Çocuklar için koruyucu  ve sıcaklık  
 sağlar.

Hafif derece travma ve infila 
 masyonlarda tedavi amaçlı kullanılır.

Özel dizayn edilmiș hava gözenekli  

 neopren kumaștan imal edilmiștir.

 

 
 

 

 

Kırmızı  
Mavi 

Kırmızı  

Kırmızı  

Kırmızı  
Mavi 

Mavi 

Mavi 
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KiddoCy
(Eva Köpük)

• PEV (Pes Ekinovarus) deformitesinin 
tedavisinde kullanılır. Özellikle uyku 
sırasında bebeğin kalça ve ayak 
bileklerini uygun șekilde pozisyonlar. 

  

 

 

 
 

 
 

 

• 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.

 

  

 

• 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.

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

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

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

Beden    Ayak No

Kısa       12..........18

Uzun      19..........25

Beden    Ayak No

Kısa       12..........18

Uzun      19..........25

 
 

• PEV (Club Foot) deformitesi, cerrahi 
düzeltmeden sonra bile orijinal pozis-
yonuna (nüksetme) geri dönme eğili-
mindedir. 

Nüksü önlemek için, etkilenmiș ayak 
düzeltilmiș bir pozisyonda tutulmalıdır. 

Destek, ayak cerrahi yada alçılama ile 
tamamen düzeltildikten sonra kullanılır.

 

•
 

•
 

• PEV (Pes Ekinovarus) deformitesinin 
tedavisinde kullanılır. Özellikle uyku 
sırasında bebeğin kalça ve ayak 
bileklerini uygun șekilde pozisyonlar. 

 
 

 
 

• PEV (Club Foot) deformitesi, cerrahi 
düzeltmeden sonra bile orijinal pozis-
yonuna (nüksetme) geri dönme eğili-
mindedir. 

Nüksü önlemek için, etkilenmiș ayak 
düzeltilmiș bir pozisyonda tutulmalıdır. 

Destek, ayak cerrahi yada alçılama ile 
tamamen düzeltildikten sonra kullanılır.

 

•
 

•
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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 kumașlarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 

 

09 - 12 Ay 

-

12 - 15 Ay 

-

• 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 asetabülümdeki 
yerine sabitlenmesi amacı ile 
kullanılmaktadır.

 
 

 

• Tek parça halinde plastizottan imal
edilmiștir. 

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

  

• Bebeğe uygulanarak, bebeğin kalçalarını olması gerektiği posizyonda
tutar. 

 

• Bacaklardan kavrayarak dizleri dıșarıda tutar ve bebeğin doğal 
posizyona erișmesini sağlar. 

 

• Hipoalerjeniktir.
 


