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TERAPI AYAKKABILARI
Erken fonksiyonel tedavi için üstün tedavi konsepti

Erken fonksiyonel tedavi uygulamaları, özellikle de ayak ve baldır yaralanmalarında son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır.  
Bu uygulamalar, tedavi başarısının artırılmasına ve rehabilitasyon süresinin kısaltılmasına başarılı bir şekilde katkıda bulunmaktadır.

Terapi ayakkabılarımızla yapılan alternatif erken fonksiyonel tedavi sayesinde kısıtlı, güvenli destekli ve sağlamlaştırılmış hareketler  
ve yüklenmeler mümkün olur.

AVANTAJLAR 

ORTHOTECH terapi ayakkabıları ile yapılan erken  
fonksiyonel tedavinin avantajları: 

DAHA HIZLI İYİLEŞME

*  Daha erken bir aşamada yük bindirmek mümkün olur

*  İş göremezlik süresi kısalır 

DAHA FAZLA KOMFOR

*  Kol değneklerine ve hantal bandajlara gerek kalmaz

*  Vücut hijyeni engellenmez

*  Topuk ökçe rulosu ile ayağın normal yürüme hareketi desteklenir

*  Ürünle birlikte verilen iç tabanlar sayesinde 2 ayrı genişlik

Üstün olduğu tedavi yöntemleri: 

ALÇI

*  Tromboz önlemi alma gereği azalır

*  Yaraların tedavisi mümkün olur

*  Mükerrer tedaviye gerek kalmaz

ORTEZLER VE BANDAJLAR

*  Daha iyi rotasyon stabilitesi

SERT PLASTIK BANDAJLAR

*  Yürüyü simetrisi ve vücut statiği korunur

*  Daha fazla hareket kabiliyeti



Stabil cırtcırtlı veya bağcıklı / siyah

Vario Stabil / siyah

Stabil sandalet / siyah

Stabil cırtcırtlı veya bağcıklı / beyaz

Vario Stabil / beyaz

Reha-Stabil siyah-beyaz / siyah

Stabil-Safety / S3 siyah
Safety-Control / S3 siyah

ORTHOTECH STABIL 

ENDİKASYON

*  Ayak bileğindeki kapsül ve bağ lezyonlarının ameliyatla ya 
da konservatif tedavisi ve takip tedavisi 

*  Örneğin stres kırıkları gibi, ayak bileğinde ve ayakta görülen 
belli başlı kemik yaralanmalarında

*  Ayak bileği burkulmaları, ayak bileği artrozu
*   Ayak bileğinin bükülme yeteneğinin çok kısıtlı olduğu  

durumlar
*  Tarsal kemikler ve ayak tarağı bölgesinin hareketsiz 

kalmasının sağlanması

Denenmiş ORTHOTECH Stabil ayakkabımız şimdi aynı 
endikasyonla ve alışagelmiş avantajlarla SANDALET olarak 
da temin edilebilir.

ORTHOTECH VARIO-STABIL

ENDİKASYON

*   Aşil tendonu yırtılmalarında ameliyatla ya da konservatif tedavisi 
sonrası erken fonksiyonel tedavi

*   Esnek bir artrodez çizmesi olarak baldır ve ayak arkası böl-
gesindeki yüklenme yetmezliklerinde ve hareket sırasındaki 
ağrılarda daha fazla stabilitenin sağlanması

*  Tarsal kemikler ve distal baldır arasındaki bölgede oluşan 
kırıklar ve artrodezlerde tedavi sonrası önlemler

*  Baldır ve ayak bölgesindeki kas fonksiyon yetersizliklerinin 
(felçlerin) telafisi

ORTHOTECH REHA-STABIL

ENDİKASYON

*  İnme sekeli

*  Yumuşak felç

*  Spastik felç

ORTHOTECH STABIL-SAFETY
STABIL IŞ GÜVENLIĞI AYAKKABISI / S3 (EN ISO 20345:2007 STANDARDINA UYGUN)

ENDİKASYON

*  Ayak bileği yaralanmalarının tedavisi ve takip tedavisi

*   Sık sık ayak bileği yaralanmalarını geçiren hastalarda  
önleyici tedbir olarak

*   Ayak bileği artrozu

*  Ayak bileğinin bükülme yeteneğinin çok kısıtlı olduğu durumlar

Ortopedik uyarlama ve bireysel iç tabanların yapımı, Alman  
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Genel Sigorta Kurumu’nun 191. 
Kuralına [BGR 191] göre mümkündür


