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Hikayemiz
FootBalance’ın hikayesi, ayak sağlığında 

uzmanlaşmış bir fizyoterapist olan Erkki 

Hakkala ile 2003 yılında başladı. Hakkala, 

hastalara daha iyi, hızlı ve ekonomik bir 

hizmet sağlamak amacıyla daha modern 

tedavi yöntemleri geliştirmek üzere Helsinki 

Diacor Tıp Merkezi bünyesinde bir ayak ve 

alt uzuv analiz kliniği kurdu. İnsan sağlığının 

korunması ve iyileştirilmesi için yapılan buluş 

ve çalışmalar her zaman dünya gündeminde 

olsa da şimdiye kadar ayaklarımız büyük 

oranda ihmal edilmişlerdi.

Hakkala, insanlara ayak sağlığı ve sağlıklı bir 

kinetik zincir oluşturmada iş işten geçmeden 

yardım etmenin anahtarının, önleyici 

çözümlere daha kolay erişim sağlamaları 

olduğunu fark etti. Bu da tıp kliniklerinin 

sınırlarının ötesine geçebilen ve insanların 

günlük yaşamlarına dokunabilen ve maddi 

olarak da daha kolay ulaşılabilen bir ürün 

geliştirilmesini gerektiriyordu.

Harekete Geçiş
Doktorlar, tıp uzmanları ve gerçek hastaların 

katıldığı, binlerce saat süren ürün testi ve 

geliştirme çalışmaları sonucunda, yüksek 

kaliteli ayak analizi, hızlı şekillendirme 

yöntemleri ve dinamik çekirdekli 100% kişiye 

özel ortopedik tabanlık şekillendiren patentli 

ve tescilli bir sistem oluşturdular.

FootBalance; Finlandiya Helsinki 
merkezli, 6 kıtada 50’nin üzerinde ülkede 
hizmet veren, özel patentli ısı sistemi ve 
yüksek teknoloji ürünleri ile alanında 
dünya lideri markadır.

FootBalance, kiosku sayesinde taban 
ve ayak postür analizi yaparak, özel 
patentli sistemi sayesinde 10 dakika gibi 
çok kısa bir sürede ısı altında %100 kişiye 
özel ortopedik tabanlık şekillendirir.

Sloganı “Sporcular için daha fazla 
performans herkes için konfor ve 
sağlık’tır.”
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OS1st,  uzun bir “İLK” listesi anlamına gelir:

• “İLK” Patentli Plantar Fasiit Çorabı

• “İLK” Sıkıştırma teknolojisini bir spor 

destek yöntemi olarak kullanan marka

• “İLK” Plantar Fasiit için tıbbi kompresyon 

tedavisi kullanan marka

• “İLK” Tenisçi/Golfçü dirseği için tıbbi 

kompresyon terapisi kullanan marka

• “İLK” Karpal Tünel sendromu için tıbbi 

kompresyon terapisi kullanan marka

• “İLK”  Aşil Tendinit rahatsızlığı için tıbbi 

kompresyon terapisi kullanan marka

• “İLK”  Ayak, Ayak Parmağı, ayak 

bileği, diz, kalf, dirsek ve bilek için tıbbi 

kompresyon terapisi kullanan marka

OS1st Farkı Nedir?
OS1st Brace Layer System, eklem ve kas 

destekleri üretmek için yeni bir teknolojidir. 

Bu teknoloji, ultra ince, nem emici elyafları 

ve patentli Sıkıştırma Bölgesi Teknolojisi 

ile bugün piyasada sunulan tüm ürünlerin 

ötesine geçmektedir. OS1st’in ilk destekleme 

ürünleri arasında ayak, ayak bileği, baldır, 

diz hatta kollar ve bilekler bulunur. OS1st 

ürünlerinde kullanılan CZT®, en zorlu yarış 

zorluklarında bile sizinle birlikte hareket eden 

ve yerinde mükemmel şekilde duran süper 

güçlü ikinci katman kas ve bağlar gibi işlev 

görür.

Belli bir amaca yönelik çorap ve özel olarak sıkıştırılmış destekleyici ekipman üreten 
Amerika menşeli bir şirket olan OS1st, 2008 yılından bu yana “Ağrıyı azaltma ve 
insanları aktif tutma” misyonu ile sağlık ve performans için yüksek teknoloji ürünleri 
geliştirmektedir.

Online 
Store
OS1st
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sağlık ve 
performans  
için 
yüksek 
teknolojİ
ürünlerİ 
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SIKIŞTIRMA BÖLGESİ TEKNOLOJİSİ® 
(COMPRESSION ZONE TECHNOLOGY®)

®

K-ZONE® DESTEK TEKNOLOJİSİ
(KZT®)

OS1st® Base Layer Bracing ™ sistemi, tıbbi sınıf 

ortopedik desteğinin avantajlarını dereceli 

sıkıştırma gücü ile birleştiren Compression Zone 

Technology® ile güçlendirilmiştir.  

Bölgeler hafiften sert desteğe (10-15 mmHg ila 20-

30 mmHg) kadar değişir ve her bölgenin kendine 

özgü tasarlanmış bir işlevi vardır. Sıkıştırma bölgeleri 

yaralanmaları önlemeyi ve ağrıyı azaltmayı 

destekler. 

Hafif sıkıştırma: 10-15 mmHg 

Orta derecede sıkıştırma: 15-20 mmHg 

Sert derece sıkıştırma: 20-30 mmHg  

KZT®, kinezyolojik bantlama tedavisinin faydalarını 

kullanırken, bantlardan kaynaklanabilecek 

rahatsızlığı minimuma indirir. Maksimum konfor 

sağlayan, çığır açan bir tasarımdır.

 

Yüksek dirençli imalat bölgelerine sahip 

hipoalerjenik jel sabitleme sistemi kullanan KZT®, 

destekleyici eklem yapılarını sabitlemek ve güvenli 

hale getirmek için belirli alanlarda bir çemberleme 

etkisi yaratır.  

Sonuç olarak, herhangi bir engel yaratmadan 

konforlu bir şekilde eklem bölgelerini stabil 

tutmaktadır.

KZT® teknolojisi ile birlikte uygun tıbbi sınıf sıkıştırma 

sağlayarak ihtiyacınız olduğunda kolayca giyilebilir 

bir tedavi çözümü sunar.  
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Kompresyon destek çorapları, ayak ve 
bacak yapısını güçlendiren, aşırı kullanım 
yaralanmalarını önleyen performans 
ve koşu gibi aktivitelerde tercih edilen 
rehabilitasyon çorabıdır. 

Aktivite esnasında ve aktivite sonrasında 
toparlanma sürecini hızlandırır.

C O M P R E S S I O N 
D E S T E K  Ç O R A P

Paket içinde 
bir çift çorap 
bulunmaktadır.

®

3600
BLISTER

PROTECTION MOISTURE
WICKINGNEM TUTMA

NO
STINK

NO
SWEAT
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Faydaları
• Özel sıkıştırma teknolojisi sayesinde 

ayak ve bacaklarımızda kan dolaşımını 

hızlandırır, oksijen seviyesini arttırır.

• Spor aktiviteleri esnasında performans 

artışı sağlar.

• Ayak ve bacak yapınızı anatomik olarak 

sarar, güçlendirir.

• Aktivite sonrasında “toparlanma” 

sürecini hızlandırır, yorgunluk hissini 

azaltır.

• Derin ven tramboz riski yaşayan, 

shin splints, aşil tendinit, ayak bilek 

problemleri, varisli damar, plantar fasiit 

tedavilerinde kullanılır.

Teknik Özellikleri
• Ayak bileğinden yukarı çıkıldıkça azalan 

medikal düzeyde 15-30mmHg. sıkıştırma

• Nem emici ve koku önleyici özel 

ipliklerinden tamamen dikişsiz olarak 

üretilmiştir

• Ekstra yastıklama özelliği ve ekstra 

dayanıklı kumaş

• Mükemmel uyum için anatomik tasarım 

(sol/sağ)

• Lateks içermez.

Yüksek Düzey Destek
Medikal derecede sıkıştırma ve 
kan akışınna destek.

Yüksek Düzey Destek
Aşil tendonu ve venöz dolaşım sistemini 
destekler. 
Sakatlıklarda koruyucudur.

Orta Düzey Destek
Bacak anatomisine uygun dizayn

Orta Düzey Destek
Plantar fasyayı kaldırarak destekler ve 
venöz dolaşımı arttırır. 
Sağlıklı basmanıza destek olur.

Hafif Düzey Destek 
Kan akışını arttırır ayağa destek olur.

Sıkıştırma Bölgeleri
5

4

3

2

1

Kullanım Alanları
• Sportif aktivite esnasında 

performans 

• Ayak bileği şişkinliği 

• Plantar Fasiit 

• Topuk/Ark ağrıları 

• Shin Splits 

• Varis oluşumunu / Kan 

dolaşımının iyileştirilmesi. 

• Uzun ve sık seyahat 

edenlerde ödem 

oluşumuna engel olur.

Ayak Bileği Çevresi Baldır Çevresi Ortalama Ayakkabı Numarası

17-22 cm
21-27 cm
25-31 cm
30-35 cm

24-37 cm
30-43 cm
35-48 cm
37-51 cm

33-36
37-41
42-46
47-50

S
M
L
XL

BedenWHERE TO 
MEASURE
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Plantar fasiit çorap, ayak yapısını 
güçlendiren, ayak plantar fasyasına 
destek veren, aşırı kullanım 
yaralanmalarını önleyen tıbbi sınıf teknik 
bir performans çorabıdır. 

P L A N TA R  F A S İ İ T 
Ç O R A P

Paket içinde 
bir çift çorap 
bulunmaktadır. 3600

BLISTER
PROTECTION MOISTURE

WICKINGNEM TUTMA

NO
STINK

NO
SWEAT

Kullanım Alanları
• Plantar Fasiit tedavisinde

• Kronik ayak yorgunluğu

• Ark/kemer ağrısı

• Topuk ağrısı

®
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Faydaları
• Titizlikle konumlandırılmış sıkıştırma 

seviyeleri sayesinde ayağınızın 

uygun şekilde desteklenmesini ve 

yaralanmaların önlenmesini sağlar. 

• Ayak plantar fasyanızı sıkılaştırır, 

destekler, ödem ve ağrıları azaltır. 

• Sıkıştırma bölgeleri teknolojisi, 

yaralanma sonrası sporcuların 

tedavisinde ağrı kontrolünün 

sağlanmasına fayda sağlar, 

rehabilitasyon sürecini hızlandırır.

Teknik Özellikleri
• Nem emici ve koku önleyici gümüş 

iyonize antibakteriyel özel ipliklerden 

üretilmiştir. 

• OS1st® ürünleri stabildir, destek noktaları 

hareket etmez veya kırışmaz. 

• Sağ ve sol ayak için anatomik tasarım. 

• Normal kıyafetlerin altında giyebilir, 

herhangi bir çorap veya ayakkabı ile 

kolayca kullanılabilir. 

• Spor ve günlük ayakkabılarınız ile 

mükemmel uyumludur.

Dolaşımı Artırır
OS1st®  sıkıştırma özelliğine 

sahip ürünleri uygun 

tasarımları sayesinde 

dolaşımın artması için destek 

sağlar. Kasların onarımı 

ve yeniden inşa edilmesi 

için dolaşım önemlidir. 

Damarlarınız içinde valfler 

vardır. Valfler hasar görürse 

veya zayıflarsa kaslarınızın 

verimli olarak çalışmasını 

engelleyecektir.  OS1st® 

ürünleri vücudunuzun doğal 

eklem açılarına ve dolaşıma 

engel olmayacak şekilde 

dizayn edilmiştir. Tüm bu 

sorunlara özel sıkıştırma 

teknolojisi sayesinde çözüm 

imkânı sunmaktır.

Yüksek Düzey Destek
Aşil tendonu destekler, venöz sistemi 
iyileştirir.

Orta Düzey Destek
Tasarıma uyacak şekilde desteklenmiştir.

Yüksek Düzey Destek
Plantar fasyayı toparlar ve yükseltir, 
ayak tabanında kan dolaşımını arttırır.

Orta Düzey Destek 
Kan akışının artmasına destek olur.

Sıkıştırma Bölgeleri
4

3

2

1

Ortalama Ayakkabı Numarası

33-36
37-41
42-46
47-50

S
M
L
XL

Beden
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Sağlık alanında benzeri olmayan bunyon 
çorabı, günün her saatinde ve herhangi 
bir etkinlik sırasında giyilebilir. Bunyon 
için özel tasarlanmış pedi ve bölünmüş 
parmak tasarımı gün boyu sorunsuz 
konfor ve destek sağlar. 

B U N Y O N  Ç O R A P

Paket içinde bir çift çorap bulunmaktadır.

3600
BLISTER

PROTECTIONANTİ-MİKROBİYAL MOISTURE
WICKINGNEM TUTMA

NO
STINK

NO
SWEAT

Kullanım Alanları
• Bunyon ağrısının hafifletilmesi 

• Baş parmak ekleminin doğru ve nötral 

açıda tutulması

• Baş parmak ve ayak parmaklarında 

sürtünmeyi önleme

®
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Faydaları
• Bunyon oluşumu ve Halluks Valgus 

ağrılarını gidermek için konfor ve destek 

sağlar. 

• Sıkıştırma bölgeleri yaralanmaları önler 

ve ağrıları azaltır. 

• Ayak baş parmağını doğru pozisyonlar 

• Ayak baş parmağı sürtünmesini azaltır 

• Ayak fasyasını toplar, sıkılaştırır ve korur 

Teknik Özellikleri
• Mükemmel uyum için sol ve sağ ayağa 

özel anatomik tasarım  

• Su toplama oluşumunu engellemek için 

360° Blister Koruması 

• Paket başına bir çift çorap ile birlikte 

gelir. 

• Spor ve günlük aktivitelerinizde rahatlıkla 

kullanabilirsiniz. Ayakkabılarınız ile 

mükemmel uyum sağlar.  

Hafif Düzey Destek
Konforlu, ayak bilek desteği

Orta Düzey Destek
Baskıyı azaltır ve esneklik sağlar

Orta Düzey Destek
Bunyon rahatlatma bölgesi, 
ayak fasyasını toparlar

Hafif Düzey Destek 
Sürtünmeyi azaltan, başparmağı ayıran  
yeniden hizalayan ayak ayırıcı

Sıkıştırma Bölgeleri
4

3

2

1

Temel Katman Desteği
Bu çığır açan teknoloji, 

tıbbi sınıf destek sunarak 

kas, tendon, bağ ve eklem 

yapılarını destekler.

İyileşmeyi hızlandırmak 

için anatomik olarak doğru 

bölgelerde hassas dereceli 

sıkıştırma sağlar. 

Sonuç olarak, yaralanmaların 

önlenmesi, ağrısız performans 

ve aktif yaşama daha hızlı 

dönüş.

Ortalama Ayakkabı Numarası

33-37

38-41

41-43

S

M

L

Beden
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Bunyon Desteği, bunyon ağrısının 
giderilmesini sağlamak için ayak 
parmaklarını nazik ve doğru bir şekilde 
düzelten bir destek ürünü olarak 
tasarlandı.  HV3 Bunyon Destek, 
koruma katmanı oluşturur ve herhangi 
bir çorap altına kolayca giyilebileceği 
gibi, ayakkabı ve sandaletlerle de 
kullanılabilir. 

Şimdiye kadar üretilmiş 
en rahat ve kullanımı kolay bunyon desteği.

B U N Y O N  D E S T E K
Özellikleri
• Gündüz ve gece kullanabilirsiniz. Çok  

ince ve hafiftir.  

• Kaymaz özel yüzey, hipoalerjenik jel ile  

donatılmıştır. 

Kullanım Alanları
• Halluks Valgus 

• Baş parmak ekleminin açılaşması 

Sağ ve sol ayak ile uyumludur, 
tek olarak satılmaktadır.

®
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Faydaları
• HV3 Bunyon Destek, rahatlamanızı 

sağlamak, baş parmak açısını yeniden 

hizalamak ve ön ayak bölgesindeki 

ödemi azaltmak için  anatomik olarak 

doğru bir parmak  ayırma tasarımı 

ile birlikte; hafif, esnek  bir ayak ateli 

kullanılarak dizayn edildi. 

• Yerleşik silikon stabilizatörler ateli  

yerinde tutar, böylece atel, Halluks  

Valgus Deformitesini doğru açıda  

pozisyonlar, kademeli düzeltme ve  

rahatlama sağlar. 

Orta Düzey Sıkıştırma
Kaymaz, hipoalerjik jel ile konfor sağlayan dizayn.

Orta Düzey Sıkıştırma
Eklemlerin ve ayağın ön kısmındaki şişliği azaltır.

Hafif Düzey Sıkıştırma 
Ayak parmaklarını korur ve 
başparmağın rahatça ayrılmasını sağlar.

Sıkıştırma Bölgeleri
3

2

1

Temel Katman Desteği
Bu çığır açan teknoloji, tıbbi sınıf destek 

sunarak kas, tendon, bağ ve eklem yapılarını

destekler. İyileşmeyi hızlandırmak için 

fizyolojik olarak  doğru bölgelerde hassas 

dereceli sıkıştırma  sağlar. 

Sonuç olarak, yaralanmaların önlenmesi 

ağrısız  performans ve aktif yaşama daha 

hızlı dönüş.

Ortalama Ayakkabı Numarası

35-39
39-47

S/M
L/XL

Beden
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Diyabetli bireylere ve hassas ciltli ayaklara 
özel olarak geliştirildi. Diyabetli bireyler 
ayak sağlığına, ayakkabı ve çorap 
seçimlerine ekstra özen göstermelidir. WP4 
Diyabet çorabı koruyucu ve ekstra konforlu 
destek sunar.

D İ YA B E T  Ç O R A P
Wellness Performance Socks

4WP ™

Paket içinde 
bir çift çorap 
bulunmaktadır.

3600
BLISTER

PROTECTION MOISTURE
WICKINGNEM TUTMA

NO
STINK

NO
SWEAT

Kullanım Alanları
• Diyabet 

• Ayak dolaşım desteği 

• Ayakta oluşan ödem varlığı

• Nöropati

®
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Faydaları 
• Diyabet, ödem, dolaşım bozukluğu, 

nöropati gibi problemlere ve hassas ciltli 

ayaklara özel olarak geliştirildi.

• Günlük ve spor ayakkabılarınız ile 

mükemmel uyumludur. Uzun süreler 

boyunca konforlu bir şekilde ayakta 

kalmanızı destekler.

• Özel sıkıştırma teknolojisi sayesinde kan 

dolaşımını arttırır.

• Ayak arkını sarar.

• Parmak ve topuk bölgesini ekstra 

destekler, tırnakları korur.

Hafif düzey sıkıştırma
Dikişsiz, yükse konfor ve kan dolaşım 
destek bölgesi 

Hafif Düzey Sıkıştırma
Bambu charcoal ile kan dolaşımını 
desteklemek üzere şekillendirilmiş özel 
bölge 

Orta Düzey Sıkıştırma
Azaltılmış taban sürtünmesi ile ayak 
desteği 

Hafif Düzey Sıkıştırma
Sağ ve sol ayak için özel anatomik yapı, 
konfor ve kan dolaşımını destekler

Sıkıştırma Bölgeleri
4

3

2

1

Özellikleri
• WP4 hassas ayaklara ve ciltlere özel 

dikişsiz üretildi.

• Antibakteriyel gümüş iyonize özel 

iplikler koku ve neme karşı ayaklarınızı 

korur.

• Sağ ve sol ayağa özel anatomik olarak 

tasarlandı.

• Ayak arkını destekler. Parmak ve topuk 

bölgesi ekstra konforlu ve desteklidir. 

Darbelere karşı korur. Nasırlaşma ve 

deri çatlamasını önler.

Ortalama Ayakkabı Numarası

33-36
37-40
41-44
45-47
48-Plus

S
M
L
XL
XXL

Beden
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Şimdiye kadar yapılmış en ince üst 
ayak profiline sahip bu özel çorap 
performans desteği sunarken  
ayaklarınızın serin kalmasını sağlar.

A I R  P E R F O R M A N S 
Ç O R A P

Paket içinde 
bir çift çorap 
bulunmaktadır.

3600
BLISTER

PROTECTION MOISTURE
WICKINGNEM TUTMA

NO
STINK

NO
SWEAT

Farkı Hissedin!
• Sportif aktivite ve günlük kullanımda 

• Yüksek topuk sekmesi çorapların ayak 

içerisinde kaymasını önler. 

• Konfor, dayanıklılık ve su toplama 

koruması sağlar.

®
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Faydaları
• Konfor, dayanıklılık sağlamakla birlikte, 

ayakta su toplama oluşumunu önler.

• Yastıklaması yüksek tabanları 

performansınıza katkıda bulunur.

• Yüksek topuk sekmesi çorapların 

ayakkabınızın içinde kaymasını önler. 

• Özel tasarımı sayesinde ayağın 

serbestçe hareket etmesine ve nefes 

almasına izin vererek hava akışını en üst 

düzeye çıkarır.

Teknik Özellikleri
• 200 iğnelik tıbbi sınıf makine ve 

malzemeler kullanılarak oluşturularak 

şimdiye kadar yapılmış en ince üst ayak 

profiline sahiptir. 

• Günlük ve spor ayakkabılarınız ile 

mükemmel uyumludur. 

Orta Düzey Destek
Kan akışının artmasına destek olur 

Yüksek Düzey Destek
Plantar fasyayı toparlar ve destekler, ayak 
tabanında kan dolaşımını arttırır 

Orta Düzey Destek
Tasarıma uyacak şekilde desteklenmiştir. 

Yüksek Düzey Destek
Aşil tendonu destekler, venöz sistemi 
iyileştirir.

Sıkıştırma Bölgeleri
4

3

2

1

Serin ayaklar!
360 derece koruması ayakta 

su toplama oluşumunu 

engeller, ağrılı ve hassas 

ayaklar için lif yapılarını 

canlandırır, hava akışını en üst 

düzeye çıkararak ayaklarınızın 

serin kalmasını sağlar. 

Şimdiye kadar gördüğünüz 

en ince çorap ile farkı 

fazlasıyla hissedeceksiniz.  

OS1st ürünleri %100 müşteri 

memnuniyeti garantisi ile 

desteklenmektedir.   

Ortalama Ayakkabı Numarası

US: M4-6/W4-6.5  | UK: 1-5
US: M6.5-9.5/W7-10  | UK:5-8.5
US: M10-12.5/W10.5-PLUS | UK:9-11
UK:M13-Plus  | UK:11-Plus

S
M
L
XL

Beden
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5TS ™

Medikal seviyede geliştirdiğimiz 
teknolojilerimizi sizlerin seyahatlerini 
daha konforlu hale getirmek için 
kullandık. 

TS5 Seyahat Çorabı, uzun süreli ve 
hareketsiz oturma sonrasında
ayaklarınızda oluşabilecek uyuşma, 
ödem ve krampları önlemek için özel 
olarak geliştirildi.

S E YA H AT  Ç O R A B I

3600
BLISTER

PROTECTION MOISTURE
WICKINGNEM TUTMA

NO
STINK

NO
SWEAT

Paket içinde bir çift 
çorap bulunmaktadır.

®
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Teknik Özellikleri
• Tüm ayak yapınızı destekler

• Dikişsizdir, mükemmel uyum için 

anatomik tasarım, sağ ve sol ayağınıza 

özel üretilmiştir.

• Ayak bileğinden dize doğru azalarak 

özel oluşturulmuş kanallar boyunca 

ilerleyen sıkıştırma teknolojisi ayak 

ve bacak bölgesinde kan dolaşımını 

hızlandırır.
Faydaları
• Medikal düzeyde oluşturulan sıkıştırma 

teknolojisi sayesinde ayak ve bacak 

bölgesinde kan dolaşımını hızlandırır, 

oksijen seviyesini artırır.

• Uzun süre ayakta kalma veya hareketsiz 

durma sonucunda oluşacak kramp, 

uyuşma ve ödem problemlerine karşı 

özel olarak geliştirildi.

• Alt ekstremitenizde geçirilen ameliyat 

sonrasında dolaşımı iyileştirir.

• Bacaklarda varis ve ven trombozu 

oluşma riskini azaltır.

• Uzun seyahatlar sonrasında enerjinizi 

korumanıza destek olur.

Sıkıştırma Bölgeleri
5

4

3

2

1

Seyahat 
esnası ve 
sonrasındaki 
konforunuza 
inanamayacaksınız.

Ayak Bileği Çevresi Baldır Çevresi Ortalama Ayakkabı Numarası

18-21 cm
21-25 cm
25-29 cm
29-33 cm

28-38 cm
30-42 cm
32-46 cm
34-49 cm

33-37
38-41
42-44
45-48

S
M
L

XL

BedenWHERE TO 
MEASURE

Hafif Düzey Destek
Kaymaz iç yapı

Hafif- Orta Düzey Destek
Kan dolaşımını arttırır, 15-20 mmg

Orta Düzey Destek
Anatomik topuk uyumu

Orta Düzey Destek
Ark ve fasya desteği

Düşük Düzey Destek 
Anatomik ayak parmakları için uyum



2 0

®

K-Zone® Teknolojisi ile kinezyolojik bantlama tedavisinin 
faydalarını sağlayarak ayağınızı doğal bir şekilde sarar ve 
destekler. 

Şişmiş, ağrılı ayak bilekleri ve benzer problemleri tedavi 
etmek için kullanılabilir. Ayrıca güçsüz ayak bileklerini 
stabilize eder, denge ve destek sağlayarak yaralanmaları 
önlemeye yardımcı olur. 

AYA K  B İ L E K  D E S T E Ğ İ

Paket içinde sağ ve 
sol ayak için ayrı 
olmak üzere 1 adet 
ürün bulunmaktadır. ANTİ-MİKROBİYAL MOISTURE

WICKINGNEM TUTMA

NO
STINK

NO
SWEAT

Kullanım Alanları
• Zayıf ayak bileklerini korur ve destekler. 

• Ayak bilek ağrısı 

• Ayak bileği burkulmaları

®
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Sıkıştırma Bölgeleri
7

6

5

4

3

2

1

K-Zone® Destek Teknolojisi 
(KZT®)

KZT®, kinezyolojik bantlama 

tedavisinin faydalarını, bantlardan 

kaynaklanabilecek rahatsızlığı ortadan 

kaldırarak maksimum konfor ile sağlayan, 

çığır açan bir tasarımdır.  

Spor ve günlük aktivitelerinizde 

kullanabilirsiniz, her ayakkabınız ile 

mükemmel uyumludur. Sonuç olarak, 

herhangi bir engelleme olmaksızın 

konforlu bir şekilde ayak bileği eklemini 

stabil tutmaktadır.  

Yan yüzeyde jel yapı
Yan yüzeydeki destekleyici özelliğe sahip 

jel yapı ünitesi, talus kemiğini ve midtarsal 

eklemi sabitlerken, eklem hareketliliği 

için tasarlanmış özel bir destek ürünüdür. 

Bu yapı sayesinde güvenli olmayan 

bir basış hareketi nötralize ederken, 

burkulmalara karşı da yanal ayak 

bileği stabilizasyonu sağlar. KZT® ile 

Compression Zone ® teknolojileri 

birleştirildiğinde, çoklu tip ayak 

bileği yaralanmasının önlenmesi için 

optimum konumlandırma elde edilir.

Ayak Bileği Sabitleme Bölgesi
Ayak bileği sabitleme bölgesi, yüksek 

dirençli dokuma teknikleri kullanılarak 

“ayağın hareketsiz kalması” işlevini sağlar.  

Ayak bileğini stabilize etmek için plastik 

veya metal bir çubuk kullanımını ortadan 

kaldırır. Destek için esnek ve rijit bir 

yapısı mevcuttur. Ayak bileğini sabitleyen 

bölgesi, çeşitli klinik bantlama tekniklerine 

benzeyen dikişsiz bir destek etkisi için yan 

yüzeyde bulunan jel sabitleyici çubuk ile 

birleşen bir tasarıma sahiptir.

Ortalama Ayakkabı Numarası

40-41

42-44

45-46

47-PLUS

S

M

L

XL

XXL

BedenWHERE TO 
MEASURE

Hafif Düzey Sıkıştırma
Konfor ve ayağa mükemmel uyum için 
pürüzsüz, düz tasarım

Orta Düzey Sıkıştırma
Ayak bilek kas, eklem ve bağları destekler

Yüksek Düzey Sıkıştırma
Sakatlıkları önlemek için ayak bileğini 
sabitleri kontrol eder

Orta Düzey Sıkıştırma
Basıncı rahatlatan bölge

Yüksek Düzey Sıkıştırma
Ayak bilek eklem kontrol ve 
desteği sağlar

Orta Düzey Sıkıştırma
Venüz kan akışını arttırır ve destekler

Hafif Düzey Sıkıştırma 
Yumuşak, konforlu kullanım 



2 2

®

Kalf kaslarının stabil kalmasını sağlar. 
Aktivite sonrası toparlanmayı hızlandırır, 
kan dolaşımını ve beraberinde kalf 
bölgesinde dolaşımı arttırır. Medikal 
seviyede destek ve konfor sunar. Tüm sportif 
faaliyetlerde mükemmel uyum ile kullanılabilir.

P E R F O R M A N S 
K A L F  K O R U Y U C U

3600
BLISTER

PROTECTION ANTİ-MİKROBİYAL MOISTURE
WICKINGNEM TUTMA

Kullanım Alanları
• Aşil tendinit

• Shin Splits 

• Alt bacak kramp ve yorgunluğu 

• Kan dolaşımı destek ihtiyacı  

Paket bir çift ürün 
içermektedir.

®
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Özellikleri ve Faydaları
• Tıbbi sınıf ortopedik desteğinin 

avantajlarını dereceli sıkıştırma gücü 

ile birleştiren Compression Zone  

Technology® ile güçlendirilmiştir. 

• Bölgeler hafiften sert desteğe (10-15 

mmHg ila 20-30 mmHg) kadar değişir ve 

her bölgenin kendine özgü tasarlanmış 

        bir işlevi vardır. 

• Sıkıştırma bölgeleri yaralanmaları 

önlemeyi ve ağrıları azaltmayı hedefler. 

• Kalfleri saran yapısı; yumuşak, nem emici 

özel bir iplik ve kumaştan üretilmiştir. 

• Kan dolaşımını kolaylaştırır. Kas desteği 

ve aşil tendon stabilizasyonu sağlar.

Hafif Düzey Sıkıştırma
Kaymaz, rahat bölge

Orta Düzey Sıkıştırma
Sakatlık ve yaralanmaları önleyen kalf 
destek bölgesi

Hafif Düzey Sıkıştırma
Kan dolaşım ve kas destek bölgesi

Yüksek Düzey Sıkıştırma
Ligament ve kan dolaşım destek bölgesi

Yüksek Düzey Sıkıştırma
Aşil tendon sabitleyici ve daha hızlı 
toparlanma için yüksek kan dolaşım 
desteği

Hafif Düzey Sıkıştırma
Konfor ve rahat kullanım için geniş 
sıkılaştırma 

Sıkıştırma Bölgeleri
6

5

4

3

1

2

Ayak Bileği Çevresi Baldır Çevresi

17-22 cm
22-27 cm
24-32 cm
30-36 cm

24-37 cm
30-43 cm
35-48 cm
37-51 cm

S
M
L
XL

BedenWHERE TO 
MEASURE
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Diz ağrısı yaşayan ve yaralanmalara 
eğilimli sporcular ve sedanter bireyler 
için mükemmeldir. Dizaynı ve teknolojisi 
ile dizinizi sıkıştıran ve rahatsız eden 
daha ağır desteklere göre güvenli 
ve konforlu bir kullanım sunar. 
Hareketlerinizi kısıtlamaz. 

P E R F O R M A N S
D İ Z  K O R U Y U C U

Sağ ve sol diz 
ile uyumludur, 
tek olarak 
satılmaktadır.

ANTİ-MİKROBİYAL MOISTURE
WICKINGNEM TUTMA

NO
STINK

NO
SWEAT

®
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Faydaları 
• Sıkıştırma Bölgesi Teknolojisi® sayesinde,  

diz ağrısı ve ödemi tedavi etmeye 

ve önlemeye yardımcı olan tıbbi sınıf  

ortopedik diz desteği sağlar. 

• Dizde şişlik ve ağrıyı önler. Aktif bir  

yaşam tarzı isteyen herkes tarafından  

kullanılabilir.

Teknik Özellikleri
• Hacimli ve rahatsız edici diz destekleri  

ve atellere göre mükemmel bir  

alternatiftir. 

• Her çeşit giysi altında potluk yapmadan  

uyum sağlar.  

• Katlanmaz, kaymaz ve kırışmaz.  

Temel Katman Desteği
Bu çığır açan teknoloji, 

tıbbi sınıf destek sunarak 

kas, tendon, bağ ve eklem 

yapılarını destekler.

İyileşmeyi hızlandırmak 

için anatomik olarak doğru 

bölgelerde hassas dereceli 

sıkıştırma sağlar. 

Hafif Düzey Sıkıştırma
Konfor ve mükemmel uyum için pürüzsüz, 
düz tasarım 

Orta Düzey Sıkıştırma
Kas, eklem ve bağları destekler

Yüksek Düzey Sıkıştırma
Sakatlıkları önlemek için dizi stabilize eder 

Hafif Düzey Sıkıştırma
Basıncı rahatlatan bölge

Yüksek Düzey Sıkıştırma
Alt patella stabilizasyonu sağlar, venöz 
dolaşım sistemini hızlandırır. 

Orta Düzey Sıkıştırma
Venüz kan akışını arttırır ve destekler

Hafif Düzey Sıkıştırma 
Yumuşak, konforlu kullanım  

Sıkıştırma Bölgeleri
7

6

5

4

3

2

1

Diz Kapağı Üstü Çevresi Diz Kapağı Altı Çevresi

30-40 cm
35-45 cm
40-50 cm
47-57 cm
53-63 cm
58-73 cm
69-87 cm

23-33 cm
28-38 cm
33-44 cm
38-50 cm
42-54 cm
51-64 cm
59-77 cm

S
M
L

XL
XXL

XXXL
XXXXL

BedenWHERE TO 
MEASURE

Kullanım Alanları
• Kireçlenme 

• Koşucu dizi  

• İliotibial Bant 

Sendromu  

• Patellar Tendinit 

• Ödem kontrolü 

• Yaralanma veya 

operasyon sonrasında 

stabilizasyon
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ANTİ-MİKROBİYAL MOISTURE
WICKINGNEM TUTMA

NO
STINK

NO
SWEAT

4QS ®

İliotibial Band Sendromunu iyileştirmek ve 
önlemek için tıbbi sınıf ortopedik desteğin ve
dereceli kompresyon özelliğinin tüm 
faydalarını bir araya getirmiş, türünün tek 
örneğidir.

Compression Zone Technology® ile 
güçlendirilen QS4, çok ince ve hafif yapısı ile  
her çeşit kıyafet altında dahi rahatlıkla 
kullanılabilir.  

Pratik bir şekilde giyilip çıkarılabilir.

D İ Z  Ü R T Ü 
Q U A D R I C E P S

Sağ ve sol bacak ile uyumludur, 
tek olarak satılmaktadır.

®
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Teknik Özellikleri
• Quad ve ITB desteğinin birleştiği türünün 

tek örneği

• IIiotibiaI Band Sendromunu rahatlatır

• Recovery özelliği

• Uygun beden aralığında kompresyon. 

Her bedene uyum

• Medikal derecede kompresyon

Kullanım Alanları
• İliotibial Band Sendromu

• Quadriceps gerginliği

• Hamstring zayıflığı ve çekme

• Bacak yorgunluğu

Hafif Düzey Destek
Geniş, pürüzsüz ve konforlu

Orta Düzey Destek
Kas stabilizasyonu

Yüksek Düzey Destek
İliotibial Band stabilize bölgesi

Düşük Düzey Destek
Esnek bant bölgesi

Sıkıştırma Bölgeleri

3

4

2

1

Üst Bacak

31-43 cm

44.5-51 cm

52-60 cm

60-68.5 cm

S

M

L

XL

BedenWHERE TO 
MEASURE
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Medikal seviyede ortopedik destek 
sağlar. K-Zone Teknoloji ile kinezyolojik 
bantlama etkisi sağlar ve el bileği 
eklemine destek olur.  İnce yapısı 
ile giysilerinizin altında da rahatça 
kullanabilirsiniz. Rahatça giyilir ve 
çıkarılır. Çok rahat ve kullanışlıdır.

P E R F O R M A N S 
B İ L E K  K O R U Y U C U

Sağ ve sol bilek 
ile uyumludur, 
tek olarak 
satılmaktadır.

ANTİ-MİKROBİYAL MOISTURE
WICKINGNEM TUTMA

NO
STINK

NO
SWEAT

Kullanım Alanları
• Karpal tünel sendromu 

• Bilek ağrısı/zorlanma/burkulma 

• Artrit

®
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K-ZONE® DESTEK TEKNOLOJİSİ
Kinezyolojik bantlama tedavisinin faydalarını 

kullanırken, bantlardan kaynaklanabilecek 

rahatsızlığı minimuma indirir. Maksimum 

konfor sağlayan, çığır açan bir tasarımdır.

Yüksek dirençli imalat bölgelerine sahip 

hipoalerjenik jel sabitleme sistemi kullanan 

KZT®, destekleyici eklem yapılarını sabitlemek 

ve güvenli hale getirmek için belirli alanlarda 

bir çemberleme etkisi yaratır.

KZT® teknolojisi ile birlikte uygun tıbbi sınıf 

sıkıştırma sağlayarak ihtiyacınız olduğunda 

kolayca giyilebilir bir tedavi çözümü sunar.

Performans Özellikleri
• El bileğini hareketlerini engellemeden  

medikal seviyede destekler 

• Kan dolaşımını engellemez, uyuşukluk  

yapmaz 

• K-Zone Teknolojisi sayesinde medikal  

bant desteği sağlar. 

• El ve bileği korur.

Hafif Düzey Sıkıştırma
Yumuşak ve konfor hissiyatı

Orta Düzey Sıkıştırma
Baskıyı azaltır ve dolaşımı arttırır

Yüksek Düzey Sıkıştırma
Tendon ve kasları destekler. Ağrının 
azalması için kan dolaşımını arttırır

Yüksek Düzey Sıkıştırma
Tendon ve kasları destekler. Ağrının 
azalması için kan dolaşımını arttırır

Orta Düzey Sıkıştırma
Kan dolaşımını destekler, şişliği azaltır

Hafif Düzey Sıkıştırma
Konforlu bir şekilde sarar

Sıkıştırma Bölgeleri
6

5

3

4

2

1

K-Zone 
Teknolojisi ile 
üretildi. Medikal 
bant desteği 
sağlar.

Bilek Çevresi

14-15 cm
15-18 cm
18-20 cm
20-Plus

S
M
L
XL

BedenWHERE TO 
MEASURE
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®

Dirsek için, medikal seviyede 
ortopedik destek ve koruma 
sağlar. 3 farklı bölgede sıkıştırma 
özelliği ile baskı sağlar, sağlıklı 
kan dolaşımına destek verir. Tüm 
aktivitelerinizde kullanabilirsiniz.

P E R F O R M A N S 
D İ R S E K  K O R U Y U C U

Sağ ve sol dirsek ile 
uyumludur, tek olarak 
satılmaktadır.

ANTİ-MİKROBİYAL MOISTURE
WICKINGNEM TUTMA

NO
STINK

NO
SWEAT

®
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Kullanım Alanları
• Tenisçi dirseği 

• Golfçü dirseği 

• Ağrı kontrolü

Performans Özellikleri
• Aktivite esnasında dirsek eklemini destekler. 

• Katlanmaz ve kaymaz.

• Zarar gören tendonları güçlü tutar.

• Medikal seviyede destek verir.

Hafif Düzey Sıkıştırma
Yumuşak ve konforlu kullanım

Tüksek Düzey Sıkıştırma
Tendonları korur 

Hafif Düzey Sıkıştırma
Yumuşak ve konforlu kullanım

Sıkıştırma Bölgeleri
3

2

1

Dirsek Çevresi

20-25 cm
27-31 cm
32-38 cm
40-45cm

S
M
L
XL

BedenWHERE TO 
MEASURE
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Medikal seviyede ortopedik destek 
sağlar. 6 farklı bölgede farklı 
seviyelerde sıkıştırma sağlayan 
Compression Zone Technology  
ile üretilmiştir. Farklı baskı alanları 
kan dolaşımına destek verir, 
toparlanma sürecini hızlandırır.  

D İ R S E K  D E S T E Ğ İ

Sağ ve sol dirsek 
ile uyumludur, tek 
olarak satılmaktadır.

ANTİ-MİKROBİYAL MOISTURE
WICKINGNEM TUTMA

NO
STINK

NO
SWEAT

®
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Performans Özellikleri
• Rahat ve konforlu bir şekilde giysileriniz 

altında kullanabilirsiniz 

• Dirsek ve tendonlarınızı destekler, 

performansınıza katkıda bulunur.  

• Dirsek için medikal seviyede ortopedik 

destek sağlar.  

• Farklı baskı alanları kan dolaşımına 

destek verir, toparlanma sürecini 

hızlandırır.  

• Katlanmaz ve kaymaz.

Hafif Düzey Sıkıştırma
Gel stabilizatörü ile yumuşak ve konforlu 
kullanım

Orta Düzey Sıkıştırma
Biceps kas desteği 

Yüksek Düzey Sıkıştırma
Tendon ve biceps kas desteği

Orta Düzey Sıkıştırma
Sıkıştırmanın yayıldığı ve hareket alanı

Yüksek Düzey Sıkıştırma
Tendonların desteklenmesi, ağrının 
azaltılması, yaralanma koruyucu

Hafif Düzey Sıkıştırma
Yumuşak ve konforlu kullanım için 
tasarlanan bölge

Sıkıştırma Bölgeleri
6

5

4

3

2

1

Kullanım Alanları
• Tenisçi dirseği 

• Golfçü dirseği 

• Kübital Tünel 

Sendromu 

• Artrit

Pazu Çevresi

20-25 cm
25-30 cm
30-35 cm
35-40 cm

S
M
L
XL

BedenWHERE TO 
MEASURE
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Büyük kas ve tendon gruplarına 
medikal seviyede destek sağlar. 6 
farklı bölgede, farklı basınç alanları 
ile kan dolaşımını hızlandırır. Bu 
teknoloji sayesinde toparlanma 
süreci kısalır. Yorgunluk hissiyatı 
azalır ve performans artar. 

Hareketlerinizi kısıtlamaz. Herhangi 
bir kıyafet ve spor giysisi altında 
rahatça giyilebilir.

P E R F O R M A N S  K O L 
D E S T E Ğ İ

ANTİ-MİKROBİYAL MOISTURE
WICKINGNEM TUTMA

NO
STINK

NO
SWEAT

Paket içinde bir 
çift (2 adet) ürün 
bulunmaktadır.

®
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Performans Özellikleri
• Medikal seviyede kol ve dirsek desteği 

sağlar. 

• Kas ve tendonları destekler, dirsek ve 

bileği güçlü tutar. 

• Kolunuzla beraber hareket etmek için 

özel olarak dizayn edilmiştir. Katlanmaz, 

kaymaz.

• Nem emici özelliği ve ince yapısı ile 

spor kıyafetleriniz altında dahi rahatça 

kullanabilirsiniz. 

• Sıkıştırma Bölgesi Teknolojisi ile kan 

dolaşımını hızlandırır, yorgunluğu azaltır 

ve performansa katkıda bulunur.

Hafif Düzey Sıkıştırma
Hipo-alerjenik jel noktaları ile desteklenen 
kaymaz, rahat bölge

Orta Düzey Sıkıştırma
Biceps ve triceps kas desteği

Hafif Düzey Sıkıştırma
Rahat hareket için dikişsiz dirsek ve kol 
içi destek

Orta Düzey Sıkıştırma
Güç ve performans için medial ve lateral 
destek

Yüksek Düzey Sıkıştırma
Daha hızlı toparlanma için yüksek kan 
dolaşım desteği

Hafif Düzey Sıkıştırma
Rahat ve konforlu kullanım için

Sıkıştırma Bölgeleri

5

1

2

3

4

6

Kullanım Alanları
• Ön kol, kas ve tendonları 

desteklemek

• Kol ve dirsek ağrısını 

gidermek

• Kan dolaşımını artırmak 

ve performans desteği 

için

Tenisçi/golfçü dirseği, kronik 

dirsek ağrısı, ağrıyan kollar, 

ödem ve artritli dirsekler 

veya bursit problemi yaşayan 

kişiler için maksimum 

koruma ile rahatlama sağlar.  

Basketbol, voleybol, hentbol, 

golf ve tenis gibi sportif 

aktiviteler için idealdir.

Pazu Çevresi

20-25 cm

25-30 cm

30-35 cm

35-40 cm
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