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15:45 saatte

aktif 
hayatınıza 
geri dönün 

CARE 
MED 
ORTHO

care/med/ortho

 ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ 
İÇİN

PUSH



 ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ 
İÇİN

PUSH

CARE/MED/ORTHO

06 > AYAK BİLEĞİ

10 > EL BİLEĞİ 

13 > BAŞ PARMAK

14 > DİZ

18 > BEL

20 > BOYUN

22 > DİRSEK

24 > OMUZ

10:15 saatte

Aktif
hayatınıza
geri dönün
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EKLEM ŞİKAYETLERİNİZ SİZİ, YAPMAKTAN EN ÇOK HOŞLANDIĞINIZ ŞEYLERDEN VE 
HAREKET ETMEKTEN ALIKOYMAMALI. 
‘Push’ ile kendinizi daha 
özgür hissedin ve aktif hayatınızı yeniden kazanın.

 ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ 
İÇİN

PUSH

CARE/MED/ORTHO



Hareket özgürlüğü, günlük karşılaşılan bir zorluktur. Bizi 
hareket ettiren nedir? Özgürlük için bunu ‘Push’ olarak 
adlandırabiliriz. Baskı altındaki hareketli kısımların fonk-
siyonunu arttırmak için sınırları zorluyoruz. Tıp alanındaki 
profesyonellerle ve bilim adamlarıyla yaşam kalitesini 
arttıracak çözümler geliştiriyoruz. Ve tabii ki 
her destek yoğun testlerden geçiyor.

Bizim düşüncemize göre, hareket özgürlüğü rahatlık ve 
kolaylık ile başlar. Bu demek oluyorki kolayca kullanılan bu 
destek, tıpkı bir eldiven gibi sarar ve maksimum destek 
sağlar. Yeni materyaller, etkinliği ve dayanıklılığı garantiler. 

Vücudun bir uzantısı gibi hareket etmesi, yapılan herhangi 
bir fiziksel aktivitenin bir zevk olarak algılanmasını sağlar. 

Dış görünüş oldukça önemlidir, bu yüzden ‘ Push ‘ bu 
desteklerin dizaynına çok dikkat etmiştir. Etkileyici 
dizaynıyla, daha hareketli ve aktif bir hayat yaşamak
için teşvik edicidir.

ÜÇ FARKLI 
BAKIŞ AÇISI

PUSH FOR FREEDOM Bu destek sistemi, tıpkı insanların hareket isteği gibi 
özgürce hareket etmekle eşdeğerdir.  Ve bunu tahmin ettiğinizden daha 
kolay yapar. Bu, sadece doğru medikal desteği seçmekle ilgili bir durumdur. 
İyi bir destek size yardım eder. Destek kullanmak, eklemlerinizin yükleme 
kapasitesini arttırır ki bu da hareket özgürlüğü sağlamasının yanısıra 
eklemlerin  hareketinide arttırır. Yeteneklerinizi  yeniden keşfedeceksiniz 
ve limitlerinizi unutacaksınız. Hayatı dolu dolu yaşamak isteyen ve 
dünyada daha çok şey görmek isteyenler için bu bir zevktir.
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FONKSİYONEL DÜZELTME

Hafif yaralanmaların ve bazı rahatsızlıkların sınırladığı günlük hareketler için tasarlanmıştır.

 Her ürün, yüksek etkinlik, rahatlık ve yüksek kaliteye sahiptir. Bu ürün,ağrıyı kesmeyi

 garantiler ve basıncı ayarlayarak dengede kalabilme hissini geliştirir. Kullanımı oldukça kolaydır. 

FONKSİYONEL DÜZELTME

Push med vücudumuzun hareketli kısımlarındaki hasarları önleyebilecek  ve tedavi için gerekecek 

çözümleri  garantiler. Push med olası ağrıları hafifletir ki buda baskı altındaki eklemlerin çalışması 

için gereken fiziksel yeteneği arttırır. Mekanik destek, ayarlanabilir basınç ve iyi bir uyuma sahiptir.

FONKSİYONEL DÜZELTME

Push ortho şikayetler için ya da hareketli kısımların fonksiyonlarındaki azalmalar için kullanılır. 

Yeterli mekanik destek sağlaması çok önemlidir. Push ortho, normal fonksiyonlarda kayıp olduğunda 

yeniden konumlandırma ve denge sağlama konusunda önemli rol oynar.

MED
Fonksiyonel  düzeltme

CARE
Fonksiyonel düzeltme

ORTHO
Fonksiyonel düzeltme

SYMPRESS™

Mikrofiber yapılı bu desteklerin pek çok faydalı özelliği vardır:

•	 İlk	olarak	yumuşak	dokunuşu	eşşizdir,	kullanıcıya	rahatlık	hissi	verir	ve	güvende	olduğunu	hissettirir.

•	 İkinci	olarak,	mikrofiber	yapısının	mükemmel	hava	geçişi	özelliği	ile	cildi	hep	kuru	tutar.

•	 Üçüncü	olarak,	esnekliği	ve	inceliği,	diğer	materyallerle	kombinasyonunu	ideal	kılar:

 - Ürün, likra yapısıyla baskıyı çok iyi bir şekilde eşit olarak dağıtır.

 - Desteklerle birlikte kullanımı hassas kısımlarda bir rahatlık bölgesi oluşturur.

 - Vücutta istemdışı hareket algısı oluşturmasına rağmen silikon dolgusu sayesinde cilde iyi bir yapışma sağlar. 

PUSH, BIRÇOK FARKLI DURUM IÇIN KULLANILABILIR. BU DURUMLARI CARE, MED VE ORTHO OLARAK AYIRABILIRIZ.



Push care bileklik, ayak bileği etrafına basınç sağlar böylece stabiliteyi arttırır. Bu basınç, gerekli 
oldukça ayarlanabilir. Bu bileklik mükemmel bir şekilde uyum sağlar ve herhangi bir ayakkabıyla 
giyilebilir. ‘Comfort – zone’ denilen hassas bölgeler vardır. Bu bölgeler bileğin zedelenebilir 
kısımları etrafındadır ve yumuşak bir maddeden yapılmıştır. 

> Endikasyonlar
> Küçük biçim bozuklukları (distorsiyon)

> Kapsül zedelenmeleri

> Ayak bileği ekleminin hafif instabiliteleri  
 ( hafif basınç altında )

> İnstabilite olmadan oluşan artrozlarda

CARE
Ayak bilekliği

BEDEN 
1 
2 
3 
4 
5

ÇEVRE ÖLÇÜSÜ
26 - 29
29 - 32
32 - 35
35 - 38
38 - 41

Sağ ve sol için ayrı06
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Push med bileklik, bilek eklemine destek sağlar ayrıca geniş çaplı birçok rahatsızlıkta 
uzun süreli bir destek olarak da kullanılabilir. Bu destek bantlama tekniği prensibiyle

 geliştirilmiştir. Basınç ve ayağın pronasyon ve supinasyon oranı ayarlanabilir. 
Desteğin içinde silikon uygulamasının olması , desteğin doğru pozisyonda kalmasını

 sağlar. Yine burada da ‘comfort zone’ denilen hassas bölgeler vardır. Bu bölgeler
 bilekdeki zedelenebilir bölgelere denk getirilir. Bu destek çeşidide rahat ve kullanımı oldukça 

kolaydır.

> Endikasyonlar
>  Moderat instabilite durumlarında   

( rahatsızlığı  devam eden durumlarda )

> Ayak bileğinin bağ yapısını bozan lezyonların   
 tedavisinde ( bantlama tekniği için alternatif )

> Ayak bileğinde oluşan çatlakların tedavisinde   
 ( Weber tip A )

> Çatlak tedavisinden sonra 

> Bağ zedelenmeleri  ve çatlakların postoperatif   
 tedavisinde 

> Bilekteki bağ lezyonlarının ikinci kez oluşmasını   
 engellemek için (moderat baskı altında oluşan   
 sıvı birikimini engellemek için )

MED
Ayak bilekliği

topukda
ekstra bant destegi

' '

ÇEVRE ÖLÇÜSÜ
26 - 29
29 - 32
32 - 35
35 - 38
38 - 41

BEDEN 
1 
2 
3 
4 
5

Sağ ve sol için ayrı



Akut bilek yaralanmalarının fonksiyonel tedavisinde Push med Aequi Flex, bilek eklemlerine stabi-
lite sağlar. Hasarlı kısımların desteklerle ve ayarlanabilir kompressif bantlarla desteklenmesiyle, 
hastanın güvenli ve rahat bir şekilde iyileşmesini sağlar. Esnek ve ayarlanabilir bu bantlar, 
ters hareketleri kontrol eder. Fonksiyonel tedavi için ve tedavi sonrasında oluşabilecek diğer 
sorunları engelleyebilen güvenilir ve rahat bir destekdir.

> Endikasyonlar
> Ayak bileğindeki akut bağ lezyonlarının    
 tedavisinde  

> Ameliyat edilmiş ya da kontrolde tutulan   
 çatlakların tedavisinden sonra

> Ciddi instabilite durumunda (rahatsızlığın devam   
 ettiği durumlarda )

>   İnstabilite olan artrozlarda

> Bilekteki bağlarda oluşan hasarların ikinci kez   
 oluşmasını engellemek için

MED
Ayak bilekliği 
( Aequi Flex )

Guclu destek ve
   Maksimum konfor

5

::

ÇEVRE ÖLÇÜSÜ
27 - 31
31 - 34
34 - 40

BEDEN 
1 
2 
3

Sağ ve sol için ayrı08
09



> Endikasyonlar
> Süregelen akut instabiliteler  
 ( aşırı baskı altında oluşan )

> Bilek bağ dokusunda oluşan şiddetli  lezyonların   
 tedavisinde  

> Tedavisi devam eden ya da ameliyat edilmiş bilek  
 çatlaklarının tedavisi sonrasında

>   Sıvı birikimi olmadan gerçekleşen instabiliteli 
artrozlarda 

> Bilekteki bağ lezyonlarının ikinci kez oluşmasını   
 önlemek için (ağır baskı altında sıvı birikimini   
 engellemek için )

Push ortho Ayak Bilekliği, hasar görmüş bileğe güçlü bir mekanik destek sağlamasının yanısıra maksimum kon-
fora sahiptir. Bu destek, etkileyici ve gelişmiş bant sistemiyle önemli rol oynar. Bu desteğin yan yüzeyi, bileğin 

anatomik yapısına kolayca uyum sağlayan esnek bir malzemeden yapılmıştır. Push Aequi’ nin inversiyon ve ever-
siyon  hareketleri, plantar ve dorsal fleksiyonu engellemeden sınırlandırılmıştır. Ayakkabıyla kullanıldığı zaman bile 

maksimum  stabilite gösterir.

ORTHO
Ayak Bilekliği
( Ankle orthosis 
Aequi )

ÇEVRE ÖLÇÜSÜ 
27 - 31
31 - 34
34 - 40

BEDEN 
1 
2 
3 

Sağ ve sol için ayrı



Push care el bileği korsesi, bilek eklemi etrafına basınç uygular bu şekilde stabilitesini 
arttırır. Bu baskı  gerektiğinde gerektiği kadar ayarlanabilir. Bu destek ile bilek
eklemlerinin hareketi engellenmez böylece elin normal fonksiyonlarını yerine getirmesi
için yeterli özgürlüğü sağlar. Avuç içini özgür bırakır böylece elle kavrama konusunda bir sorun 
yaşanmaz. ‘Comfort Zone’  denilen bölge ulna kısmında desteklerle çevrelenmiştir.

CARE
El bilek ateli

> Endikasyonlar
>  Zedelenmiş bileklere destek olarak

> Eskiden kalan küçük çaplı instabilitelerde

> Küçük çaplı distorsiyonda

>  Bilek ekleminde görülen gerilirken zorlanma 
durumlarında

>  Bileği ekstensörlerinde görülen gerilirken 
zorlanma durumlarında

> Bilek kemiğinde oluşan artrozda 

>  Küçük çaplı romatizmal şikayetlerde

BEDEN 
1 
2 
3 
4 

ÇEVRE ÖLÇÜSÜ
13 - 15
15 - 17
17 - 19
19 - 21

Sağ ve sol için ayrı10
11



Push Med bilek korseleri, elin herhangi bir fonksiyonunu sınırlamadan bilek eklemlerine
 büyük ölçüde destek ve koruma sağlar. Avuç içinin kapasitesini güçlendirecek ve elin
 dorsal fleksiyonunu engellemeyecek şekilde anatomik olarak tasarlanmıştır. Baskının 

seviyesi elastik bantlarla en iyi şekilde ayarlanılabilir ki bu bantları ayarlamak çok kolaydır. 
Ürün, tek el ile bilek etrafına kolayca sabitlenebilir. Volarden ve dorsalden desteklidir. 

‘ Comfort zone ‘ denilen bölgeler bileğin zedelenebilir bölgeleri etrafında olup destekli 
materyalden yapılmıştır.

MED
El bilek ateli

> Endikasyonlar
>   Kalıcı instabilitelerde

>   Ciddi biçim bozukluklarını azaltmak

> Bilek eklemlerindeki gerinimle ilgili şikayetlerde 

>   Bilek ekstensörlerindeki terapiye dayanıklı olan 
gerinim ile ilgili şikayetlerde

> Bilek ekstensörlerindeki tendonitis durumlarında

>   Dislokasyon olmadan oluşan bilek çatlaklarında

>   Bilek çatlaklarının tedavisi sonrasında

>   Bileği germe sonucu oluşan artrozda

> Dayanıklılık gösteriminde 

BEDEN 
1 
2 
3 
4 

ÇEVRE ÖLÇÜSÜ
13 - 15
15 - 17
17 - 19
19 - 21

Sağ ve sol için ayrı



Push med el bilek ateli, elin fonksiyonunu sınırlamadan bilek ekleminin rahat kalmasını sağlar.  
Ön kol, bilek ve ele tek el ile takılması  mümkündür. Dairesel elastik olmayan bant sarıldıktan sonra 
bileğin anatomik yapısına göre şekil alır. Sonuç olarak, palmar fleksiyonu sınırlar ve el,  
fonksiyonel bir pozisyonda desteklenir.

MED
El bilek ateli

> Endikasyonlar
> Bilek ekstensörlerindeki terapiye dayanıklı olan   
 gerinimle ile ilgili şikayetlerde 

> Ciddi romatizmal şikayetleri hafifletmek için

> Karpal tünel sendromunda

> Dayanıklılık gösteriminde 

BEDEN 
1 
2 
3 
4 

ÇEVRE ÖLÇÜSÜ
13 - 15
15 - 17
17 - 19
19 - 21

Sağ ve sol için ayrı12
13



Push baş parmak desteği CMC-I, başparmaktaki osteoartrit için kullanılır. Bu destek, başparmakta 
oluşabilecek şekil bozukluklarında fonksiyonel pozisyonlarının dengede kalmasını sağlar. Eli kullanırken 

sabit kalır ve kavrama fonksiyonlarının normal bir şekilde yapılmasına izin verir. Bilek de dahil olmak 
üzere baş parmak etrafında bulunan eklemlerin hareketlerini kısıtlamaz. Amaç, maksimum el fonksiyonu 

sağlayabilmektir. 

ORTHO
Baş parmak 
desteği CMC

> Endikasyonlar
> Parmak eklemlerindeki osteoartrit

> Parmak eklemlerimizin postoperatif tedavisi için

>   Parmak eklemlerimizin artroplasti sonrası 
durumunda

>   Parmak eklemlerimizdeki instabilitelerde 

Minimum mudahele
    Maksimum stabilite     

:

BEDEN 
1 
2 
3 

16 - 19,5
19,5 - 22,5
22,5 - 26

ÇEVRE ÖLÇÜSÜ

Sağ ve sol için ayrı



Push Care dizlik, diz eklemi etrafına basınç sağlar böylece stabilitesini geliştirir. Diz ve uyluk 
etrafındaki basınç seviyesi gerektiğinde gerektiği kadar ayarlanabilir. Diz tendonlarına koruyucu bir 
ped basınç uygular ve patellayı destekler . Anatomik yapısı dolayısıyla dizlik biz yürürkende aynı 
pozisyonda kalır.

CARE
Dizlik

> Endikasyonlar
> Kapsül İltihaplanmalar 

> Menisküs şikayetleri

> Menisküs ameliyatı sonrası

> Şişme olmayan artrozlarda

> Romatizmal artrozlarda

> Patella ve femur ağrılarında

> Bağlarda herhangi bir sorun olmadan oluşan   
 fonksiyonel  instabilitelerde

BEDEN 
1 
2 
3 
4 
5

ÇEVRE ÖLÇÜSÜ
28 - 31
31 - 34
34 - 37
37 - 41
41 - 45

14
15 



Push  Med dizlik, diz eklemine önemli ölçüde lateral destek sağlar. Diz, medial ve lateral den 
ekstra eklemle desteklenir ki bu da dizin normal rotasyonunu takip eder. Fleksiyon ve  

ekstensiyon hareketleri engellenmemiştir. Anatomik yapıya uygun oluşu ve silikon 
uygulamalı oluşu dizliğin yürürkende aynı pozisyonda kalmasını sağlar.Dizlik ince yapısı 

dolayısıyla kıyafetlerin altındada hiç farkedilmeden kullanılabilir.

MED
Dizlik

> Endikasyonlar
> Sıvı birikimiyle oluşan artrozlarda 

> Romatizmal artrit iltihaplanmalarında

> Bağların zarar görmesiyle oluşan fonksiyonel   
 instabilitelerde 

> Bağların zarar görmesiyle oluşan kalıcı    
 instabilitelerde 

> Dizdeki bağların cerrahi operasyon sonrası   
 tedavisinde gecikme olduğunda

Dizin dogal hareketini 
         kontrol eder.

BEDEN 
1 
2 
3 
4 
5

ÇEVRE ÖLÇÜSÜ
28 - 31
31 - 34
34 - 37
37 - 41
41 - 45



Push med dizlik, diz kapağı tendonuna baskı uygulayacak bir bölgeye yerleştirilir patellaya
destek verir. Bu, kuadriseps  yükünü azaltır ve alt bacağın çekiş gücünü dolayısıyla 
ağrısını azaltır. Bu dizlik, cilde uyumlu bir pedden ve elastik polimerden yapılmıştır.
Anatomik yapıya uyumu ve silikon malzemesi sayesinde yürürkende aynı pozisyonda kalır.

MED
Patellar brace

> Endikasyonlar
> Patella ile femur arasındaki ağrı sendromlarında

>   Patella tendonlarındaki iltihaplanmalarda 

> Jumper’s knee

> Osgood schlatter adlı patellar rahatsızlığında

>   Tibia ve fibula subluksasyon / proksimal aşırı 
hareketlilik durumlarında

Tek beden

16
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SEÇECEĞİNİZ
 STİL SİZİ

 HAREKETLE
 TANIŞTIRIR

 PUSH ÜRÜNLERİNDE, FONKSİYON VE DİZAYN EL ELEDİR. ETKİLEYİCİLİK VE ÇEKİCİLİK DİZAYN GRUBUMUZ İÇİN EN 
ÖNEMLİ UNSURLARDIR. HOLLANDA DİZAYNI SADECE ETKİLEYİCİ DEĞİLDİR, SİZE DOĞRU DESTEĞİ SAĞLAR.   

BU, HAYAL ETTİĞİ AKTİVİTELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEYEN FAKAT YAPAMAMIŞ İNSANLAR İÇİN HARİKA BİR HABER.   
ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ İÇİN PUSH 



Push care bel korsesi, basıncı dağıtarak bel bölgesindeki ağrıyı azaltır. Bel bölgesine yerleştirilen korse, dört 
ayrı basınç noktası bulunduran rahat pediyle kolayca hareket edilebilirdir ve basıncı güzel bir şekilde hissettirir. 
Dizaynı ve materyal seçimi sayesinde, ayakta dururken ya da otururken giymek oldukça rahattır. Anatomik yapısı 
sayesinde yerinde kalır. Vücudu iyice sarar, hafiftir, kıyafet altınada belli olmadan giyilebilir.

CARE
Bel Korsesi 

> Endikasyonlar
> Kronik, sebebi belli olmayan bel ağrısı    
 şikayetlerinde

> Beli yoran aktivitelerde ( ikinci kez    
 rahatsızlanmamak için )

> Sinir kökleriyle ilgili olduğu düşünülen    
 şikayetlerde ( Siyatik )

SIZE 
1
2
3
4
5
6

ÇEVRE ÖLÇÜSÜ
65 - 75
75 - 85
85 - 97
97 - 110
110 - 125
125 - 145

18
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Push med sırt korsesi, omurganın lumbar kısmını sağlamlaştırır ve ağrısını azaltır. Basınç, gerilmiş elastik 
bantlarla sağlanır, bu bantlarda çelik desteklerle desteklenmiştir. Bu çelik destekler tek olarak ayarlanabilir. 
Dizaynı ve materyal seçimi dolayısıyla ayakta ya da otururken giyimi oldukça kolaydır. Vücudu iyice sarar ve 

kıyafetlerin altınada belli olmadan giyilebilir.

MED
Bel Korsesi

> Endikasyonlar
> Spondilolistezis

> Spondiloliz

> Lumbar omurgada görülen şikayetlerde

> Disklerle ilgili olan rahatsızlıklarda 

>   Belde osteoporoz olması durumunda 

> Postoperatif tedavide

SIZE 
1
2
3
4
5
6

ÇEVRE ÖLÇÜSÜ
65 - 75
75 - 85
85 - 97
97 - 110
110 - 125
125 - 145



Push care boyunluk, anatomik yapısı ve yarı sert destek yapısı sayesinde omurgaya
destek sağlar. Boyuna ve başa uygulanan fonksiyonel destek, çene ve köprücük kemiği 
arasında hareketi engellemeyen yeterli sertlikte bir destekle sağlanır. Anatomik duruşu, 
yuvarlak yapısı ve yumuşak bir şekilde boynu sarması dolayısıyla giyimi oldukça kolaydır.

CARE
Boyunluk

> Endikasyonlar
> Vertebra incinmesinin tedavisinden sonra 

> Şiddetli boyun hasarlarında

> Hafif servikal artrozlarda

BEDEN 
1 
2 

ÇEVRE ÖLÇÜSÜ
27 - 36
36 - 46

Yükseklik: 8 cm ve 10 cm20
21



Push med boyunluk, anatomik şekli ve yarı sert destek yapısıyla omurgaya destek sağlar. 
 Boyunluk, ek bir destek için çıkarılabilir bir elementede sahiptir. Eğer daha hafif olması 

istenirse  destekleri olmadan da kullanılabilir mesela geceleri ve tedavi süresince. 
Duruşu ve materyalleri dolayısıyla oldukça rahattır. 

MED
Boyunluk

> Endikasyonlar
> Vertebra incinmesinin tedavisinden sonra 

> Şiddetli boyun hasarlarında 

> Servikal vertebra ameliyatlarından sonra   
 postoperatif olarak

> Servikal fıtıklarda

> Servikal artrozlarda

>  Pseudoradiküler ağrılarla servikal artrozlarda

Anatomik durus
    rahatligi

'
' 5

BEDEN 
1 
2 

ÇEVRE ÖLÇÜSÜ
27 - 36
36 - 46

Yükseklik: 8 cm ve 10 cm



Push med dirsekliği, dirseğin aşırı gerilmesini engellemek için dirseğin hareketlerine ayarlanabilir 
bir limit sağlar. Gerekli olan sınırlama tek el ile kolay bir şekilde ayarlanabilir. Bant sistemi farklı 
açılardan uygulanan güçlere karşı dayanıklıdır ve oldukça fonksiyoneldir. Anatomik duruşu ve 
silikon uygulaması sebebiyle hareket esnasında da yerinde sabit kalır. 

MED
Dirseklik

> Endikasyonlar
> Aşırı germe sonucu oluşan     
 impingement,(kapsüler zedelenme)

>   Dirsek çıkıkları ya da çatlaklarını takiben oluşan 
daimi şikayetlerde

> Dirsek eklemiyle ilgili şikayetlerde

Surekli ayarlanabilir
     ekstensiyon limiti

:

ÇEVRE ÖLÇÜSÜ
22 - 24
24 - 26
26 - 28
28 - 32
32 - 36

BEDEN 
1 
2 
3 
4 
5

22
23



Push Med bant, tenis ve golf oynamaktan ileri gelen ağrıları azaltır. Basınç desteği  
sayesinde basınç uygulanacak olan rahatsızlığa göre ayarlanır örneğin tenisden kaynaklanan 

rahatsızlıklarda ekstansör yani dışa doğru olan hareketlere odaklanır; golf oynamaktan ileri gelen 
rahatsızlıklarda ise fleksör yani bükülme hareketlerine odaklanır. Bu durum dirsek etrafındaki 

kasların tendonlarınıda rahatlatır. Cilde uyumlu ve elastik polimerden oluşmuş bir yapıya sahiptir. 
Plastik destekler sayesinde kol etrafındaki basınç, kan akışını sınırlamadan eşit bir şekilde dağılır. 

Kolun ön kısmına tek el ile kolay bir şekilde sabitlenebilir. 

MED
Epikondilit bandı

> Endikasyonlar
> Tenis oynamaktan ileri gelen ağrılarda  
 ( dirsek kemiğinde oluşan iltihaplanmalarda )

> Golf oynamaktan ileri gelen ağrılarda  
 ( dirsek kemiğinde oluşan iltihaplanmalarda )

Tek beden



Push omuz ortezi, boyuna ve omuzlara aşırı bir zorlama olmadan omuzun sabit kalmasını sağlar.
 Bu korse, hasarsız omuzda kullanılan ekstra bir banda da sahiptir. Bu bant, eli ve bileği 
destekleyerek önkolun aynı pozisyonda kalmasını sağlar. Bu bandın yüksekliği sıvı birikimini
 engellemesi açısından ayarlanabilir. 

MED
Omuz 
immobilizeri

> Endikasyonları
> Klavikula çatlaklarında 

> Subluxation sonrasında

>   Omuz eklemlerinde postoperatif olarak

>   Ağrılı omuz tutulmalarında

> Humerusde oluşan çatlaklarda

BEDEN 
1 
2 
3 

ÇEVRE ÖLÇÜSÜ
55 - 75 cm
75 - 105 cm
105 - 140 cm

Sağ ve sol için ayrı24
25



Push med omuz immobilizeri, omuz ile ilgili birçok hasarın tedavisinde kola stabilizasyon sağlar. 
Hatta hasta elini kolayca ortezin üzerine koyabilir. Ortezin her bölümü tek tek ayarlanabilir. 

Boyun ve omuzlar herhangi bir gerilmeye maruz kalmaz. Yumuşak olması ve kullanılan Sympress 
materyallerin kalitesi giyimini kolaylaştırır. 

MED
Omuz 
immobilizeri

> Endikasyonlar
> Klavikula çatlaklarında 

> Subluxation sonrasında

>   Omuz eklemlerinde postoperatif olarak

>   Ağrılı omuz tutulmalarında

> Humerusde oluşan çatlaklarda

> Kaslarda görülen rahatsızlıklarda immobilizer   
 olarak ( örneğin geceleri )

BEDEN 
1 
2 
3 

ÇEVRE ÖLÇÜSÜ
55 - 75 cm
75 - 105 cm
105 - 140 cm



13:45 saat

Aktif 
hayatınıza 
geri dönün

26
27
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Push hakkinda daha fazla bilgi icin5'


