Silikondan Gelen
Destek ve Çözümler
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Ark Destekli Air Tabanlık
Arc Supported Air Insole

Medikal silikondan imal edilmiştir. Şok emiciliği sayesinde uzun süre
yürümekten ve ayakta durmaktan kaynaklanan ağrıları ve varis
oluşumasını önler.
Hipoallerjeniktir.
Delikler sayesinde terlemeyi aza indirger.
Produced from medical grade silicon for hipoalerjenic.
Prevents the pain which is the result of prolonged standing.
Minimizes sweating through holes. Reusable and washable

Silikon Tam Tabanlık
Silicone Full Length Insole
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Medikal silikondan imal edilmiştir.
Hipoallerjeniktir.
Şok emiciliği sayesinde uzun süre yürümekten ve ayakta
durmaktan kaynaklanan ağrı ve varis oluşumunu önler.
Produced from medical grade silicon for hipoalerjenic.
Prevents the pain which is the result of prolonged standing.
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Silikon 3/4 Tabanlık
Silicone 3/4 Length Insole

Medikal silikondan imal edilmiştir. Ergonomik tasarlanmıştır.
Tüm bağ ve kas yapılarını, ayak kemerini destekleyen yastıklama sağlar.
İnﬂamasyon ve ağrı haﬁﬂetmeye, plantar fasya gerginliğini azaltmaya yardımcı olur.
Plantar Fasiit ve düztabanlara yardımcı olur.
Ayak anatomisine uyacak şekilde tasarlanmıştır.
Ergonomic designed.
It provides cushining and supporting foot arch also all the
ligaments and muscles.
It helps to relieve inﬂammation and pain, reduce tension in the plantar
fascia.
It helps to plantar fasciitis and ﬂat feet.
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Silikon Epin Topukluk
Silicone Heel Cushion

Medikal silikondan uzun süreli destek ve konfor için üretilmiştir.
Mavi kısım daha yumuşaktır ve konforu geliştirir.
Topuk dikeni tedavisinde kullanılır.
Sürekli olarak ayakta durmaktan oluşan bel ve bacak ağrılarının oluşmasını önler.
Silikon her zaman yumuşak kalır ve şeklini korur.
Alerjik reaksiyon göstermez ve toksik değildir.
Manufactured from medical grade silicone for long lasting support and comfort.
The blue part is softer and improves the comfort.
It is used in the treatment of plantar fasciitis.
Prevents the pain which is the result of prolonged standing.
Silicone will always remain soft and retains its shape.
Is not toxic and does not indicate an allergic reaction

Silikon Parmak Makarası
Silicone Toe Spreader
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Medikal silikondan imal edilmiştir.
Ayak başparmağında içe dönük eğilme problemi yaşayanlar için uygundur.
Cerrahi olmayan müdahale ya da ameliyat sonrası kullanılabilir.
Yıkanabilir, rahat ve dayanıklıdır. Küçük, orta ve büyük boyutlardadır.
Manufactured from medical grade silicone.
Suitable for inward bending problems of big toe.
It can be used non-surgical intervention or after surgery.
Washable, comfortable and durable. Small, medium and large sizes.
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Silikon Parmak Ayırıcı
Silicone Toe Separator

Medikal silikondan imal edilmiştir.
Ayak parmakları arasında rahatça basıncı emecek şekilde tasarlanmıştır.
Birbiri üzerine binen ayak parmakları, tırnak batması ve nasır gibi
problemlerde parmakları ayrı tutar.
Yıkanabilir, rahat ve dayanıklıdır. Küçük ve büyük seçenekleri vardır.
Manufactured from medical silicone.
Designed to absorb pressure snugly between the toes.
Keeps the ﬁngers separate; toes overlapping with each other, problems
such as ingrown toe-nails and calluses.
Washable, comfortable and durable. There are small and large options.
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Silikon Parmak Halkası
Silicone Ring

Medikal silikondan imal edilmiştir.
Nasırdan, kabarcıktan ve yaralardan kaynaklanan basınç ve
sürtünmeyi haﬁﬂetir.
Basınç ve sürtünmeden kaynaklanan ağrılara karşı el ve ayak parmaklarının
korunmasına yardımcı olur.
Yıkanabilir, rahat ve dayanıklıdır. Küçük, orta ve büyük seçenekleri vardır.
Manufactured from medical silicone.
Relieves pressure and rubbing from calluses, sores and blisters.
Helps protect ﬁngers and toes against pressure and friction pain.
Washable, comfortable and durable. Small, medium and large sizes.

Silikon Parmak Koruyucu
Silicone Toe Cap
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Medikal silikondan imal edilmiştir.
Bükülmüş ayak parmakları, tırnak yaraları içindir.
Düzenli kullanımda hallux varus ve çekiç parmak gibi ayak sorunlarını
gidermeye de yardımcı olur.
Yıkanabilir, rahat ve dayanıklıdır. Küçük, orta ve büyük seçenekleri vardır.
Manufactured from medical silicone.
For twisted toes, the nail wounds.
In regular use, helps troubleshoot foot problems such as hallux varus
and hammer ﬁnger.
Washable, comfortable and durable. Small, medium and large sizes.
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Silikon Ön Ayak Koruyucu
Silicone Forefoot Support

Medikal silikondan imal edilmiştir.
Koruyucu ve darbe emicidir
Sürekli olarak ayakta çalışanlar ve uzun süre topuklu ayakkabı
giyenlerde oluşan ağrılarda rahatlatıcı etki sağlar.
Yıkanabilir, rahat ve dayanıklıdır.
Manufactured from medical silicone.
Protective and shock absorber.
It provides a soothing eﬀect on employees are constantly standing
for a long time and the foot pain of women who wear high heels.
Washable, comfortable and durable

www.osimed.com

3

REF
150

Silikon Bünyon Koruyucu
Silicone Bunion Shield

Tıbbi silikondan imal edilmiştir.
Ayakkabı ile ayak arasında basıncı minimuma indirir,
sürtünmeyi engeller.
İki ayak için de uygundur.
Halluks Valgus durumlarında kullanılmaktadır.
Manufactured from medical silicone.
Minimizes the pressure between the shoe and foot.
Prevents friction.
Suitable even for two feet.
Used in cases of hallux valgus.

Halkalı Metatarsal Ped
Metatarsal Pad with Ring
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Medikal silikondan imal edilmiştir.
Metatarsal alanı korur.
Güçlendirilmiş parmak halkası dayanıklılık sağlar.
Metatarsal bölge ve bünyon üzerindeki baskıyı azaltır.
Nasır ve bölgesel sertleşmeyi engeller. Tabandaki ağrı ve tahrişi azaltır.
Manufactured from medical silicone.
Protects the metatarsal area.
Reinforced ﬁnger ring provides durability.
Reduces the pressure on the metatarsal region and bunion.
Prevent the bunion and regional erection.
Reduces pain and irritation under foot.
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Kamalı Metatarsal Ped
Metatarsal Ped with
Separator

Medikal silikondan imal edilmiştir.
Yumuşak silikon yastık, maksimum konfor konusunda yardım
sağlarken ayak ve ayak taraklarındaki basıncı azaltır.
Anatomik tasarım metatarsal bölgeyi destekler.
Başparmağı ve ikinci parmağı ayrı tutar.
Metatarsalgia ve Morton nöroma gibi durumlar için tasarlanmıştır.
Manufactured from medical silicone.
Soft Silicone cushion provides maximum comfort.
Reduces the pressure in your feet and combs.
Anatomical design supports the metatarsal region.
Keeps the big toe and the second toe separate to ensure compliance.
Designed for situations such as metatarsalgia and Morton's neuroma.
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Çekiç Parmak Desteği
Toe Crest With Loop

Medikal silikondan imal edilmiştir.
Ergonomik olarak tasarlanmış çekiç parmak desteği,
çekiç parmakları tarafından neden olan ağrıda rahatlama sağlar.
Parmak aralarındaki sürtünme ve tahrişe karşı korur.
Morton nöroma ile ilişkili ağrı tedavisinde yararlıdır.
Manufactured from medical silicone.
Ergonomically designed for hammer ﬁnger support.
It provides relief in pain caused by hammer the ﬁngers.
Protects against friction and irritation between the ﬁngers.
Useful in the treatment of pain associated with Morton's neuroma

Parmak Arası Metatarsal Ped
Metatarsal Pad with Separator
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Tıbbi silikondan imal edilmiştir.
Parmak arası terliklerden kaynaklanan tahrişi engeller.
Metatarsal bölgeye destek olur.
Terliğe kolayca monte edilir.
Manufactured from medical silicone.
Prevents irritation from ﬂip ﬂops.
Support to the metatarsal region.
Assemble easly to ﬂip ﬂops.
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Stres Topu
Hand Rehabilitation Ball

Terapi topu el, parmak ve işlev ve çeşitli hareket ve esnekliği
artırmak için ön kol kaslarını güçlendirmeye yardımcı olur.
Artrit hastalarında ve stres topu olarak kullanılabilir.
Parmak, el ve bilek/önkolu güçlendirir.
Yumuşak, orta ve sert dirençleri mevcuttur.
It helps hand, wrist and forearm strengthening and mobility grip.
Helps strengthen hand, ﬁnger and forearm muscles to increase
motion and ﬂexibility and various function.
Can be used as a stress ball and arthritis patients.
Soft, medium and stiﬀ resistance are available
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Kırmızı- Red
Sert - Hard

Mavi - Blue
Orta - Medium

Yeşil - Green
Haﬁf - Soft
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DESTEK
ÜRÜNLERİ

Patella destekli dizlikler içindir.

Ayak bileği desteği içindir.

Dirsek desteği içindir.

For patella-assisted knees.

For ankle support.

For elbow support.

Aşil destekli ayak bilekliği içindir.

Epikondilit bandajları içindir.

Kasık fıtığı bağları içindir.

For achilles assisted ankle brace.

For epicondylitis bandages.

For groin hernias.

Aşil tendon destekli ayak bilekliği içindir.
For achilles tendon-support ankle brace.
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Karın fıtığı korsesi içindir.
For abdominal corset.
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