
CLAW Sisteminin Sağladığı İmkanlar

• 6° ye kadar (artı ve eksi 3° her yönde) dorsi- ve plantar-fleksion

• 6° ye kadar (artı ve eksi 3° her yönde) tilt (inversiyon/ eversiyon)

• Botun durumuna göre ayak tabanının ayarlanmasında sınırsız
hareket

CLAW derece derece artan ayarlanması ile hastanın yürüyüş 
tarzındaki pek çok değişkene uyum sağlanmasına ve bunların 
sadece bir uygulama odasında gerçekleşmesine olanak sağlar. 
Bu gelişmiş özellik hastalara daha normal ve akışkan bir 
yürüyüşü , yürüme aktivitelerinin teşvik edilmesini ve diğer 
ortotik sistemlerde görülen yürüyüş sapmalarının minimize 
olmasını sağlar.

Gelişmiş dizayn ve komposit malzemelerin kullanılması 
CLAW’da dinamik bir rocker meydana getirir. Sabit bir 
rocker tabanda bulunmayan stabil orta duruş ile rahat ve 
ayarlanabilir erken ve geç evrelerdeki ihtiyacı karşılar.

CLAW' nun 158 kilograma kadar ki hastalarda herhangi bir 
OWLS WHO™ ya da shark-o dizayna ek bir yükseltme 
(upgrade) olarak kullanımı mevcuttur.

US & International Patents Pending 
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K a r b o n  L a m i n a t  H i z a l a m a l ı  W a l k e r

CLAW teknolojisini geliştirmemizdeki ilhamımız hastalara ayakta 
dururken stabilizeyi artırmak için hizalanabilir, dinamik bir rocker sistemi, 
kolay ve kontrol edilebilir topuk kompresyonu ve dinamik bir parmak 
rocker aksiyonu sağlamaktır.

™
Yeni!



shark-o™
Ölçü 3-D cihaz ile taranarak alınır. Özellikleri: Astar ¼” özel bir sünger köpükten yapılır. Azami ayak ve bilek 
kompleksinin kontrolü içinde dış kaplama polipropilenden imal edilir. Şekil verilmiş ön iç kaplama kesme ile 
yaraya sebep olan baskıları minimize etmek için bacağı güvenli bir şekilde sabitler. Üç katmanlı ayak zemin, tedavi 
boyunca ayağı korumaya yardımcı olması için iki farklı yoğunluktaki EVA ve bir tabaka P-Cell® den meydana 
gelmektedir.

ENDİKASYONLAR

İskemi, doğrudan travma ve/ veya tekrarlayan 
baskı yüzünden oluşan ülserlerin önlenmesinde 
ve yönetiminde kullanılır: 

• Şeker hastalığı (Diyabet Mellitus)

• Charcot deformasyonlar

• Azalmış duyu ya da felç

• Ayak kırıkları

“Shark-o tipi” walker ortez,  Charcot 
ayağın uygulamasını ve takip edilmesini 
daha kolay ve daha etkili hale getiren bir 
dizayndır. Dizaynındaki özelliklerinden 
dolayı geleneksel walkerlar ile arasındaki 
fark ise, ayağın taban yüzeyinde oluşan 
ortezin ağırlığını ve baskısını azaltmasıdır. 

US & International Patents Pending 
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New!

Patenti beklemede olan dizaynı ile ayağı sabit 
genişlikte tutarken baldırın değişkenliğine göre 
ayarlanabilmesini izin verir. Bunu ayak bölgesinin 
üstüne gelerek bir yerde kitlerken aynı zamanda 
baldır bölgesinin altına yumuşak bir şekilde girerek 
anterior dış yüzeyin kolayca posterior dış yüzeye 
kaymasına imkân vererek başarır. 

Bu geçiş bileğin üst kısmına atılan çentikli kama biçimindeki 
kesik ile mümkün olmaktadır. Hasta basit kayış ayarı 

sayesinde günlük olarak baldırda oluşan ödemin 
değişkenliğine göre kolayca ayarlayabilir.

C h a r c o t  O r t e z



WHO™
Topuk/ Ön-Ayak Yük Kaldırma

Ölçü 3-D cihaz ile taranarak alınır. Özellikleri: Astar (Liner) 
1/4" özel bir köpük süngerden yapılır. Azami ayak ve bilek 
kompleksinin kontrolü içinde dış kaplama polipropilenden 
imal edilir. Şekil verilmiş ön iç kaplama kesme ile 
yaraya sebep olan baskıları minimize etmek için bacağı 
güvenli bir şekilde sabitler. Üç katmanlı ayak zemin tedavi 
boyunca ayağı korumaya yardımcı olması için iki farklı 
yoğunluktaki EVA ve bir tabaka P-Cell® den meydana 
gelmektedir. Ön-ayak (forefoot) dizayn, bileği tek parça 
olarak tutmak üzere ya da bilek hareketinin gerekli olduğu 
durumlarda bileği eklemli olarak ve istenilen açıda (plantar-
flexion stop) hastalarına göre imal edilebilmektedir.

ENDİKASYONLAR

• Yürümede (ambulasyon) destek ya da denge sağlamanın
ihtiyaç olduğu her ortopedik anomali

• Ameliyat sonrasında (post-op) yürüme ortezi olarak
kullanılması

• Aşil tendon kopması (Tendon-Achilles Lengthening)
prosedürü sonrası

• Wagner 1-3 (diyabet) yaralarında ağırlık olmadan
yürümenin istendiği durumlarda
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WHO™
Orta-Ayak/ Yürüme  AFO

Ölçü 3-D cihaz ile taranarak alınır. Özellikleri: Astar (Liner) 
1/4" özel bir köpük süngerden yapılır. Azami ayak ve bilek 
kompleksinin kontrolü içinde dış kaplama polipropilenden 
imal edilir. Şekil verilmiş ön iç kaplama kesme ile 
yaraya sebep olan baskıları minimize etmek için bacağı 
güvenli bir şekilde sabitler. Üç katmanlı ayak zemin tedavi 
boyunca ayağı korumaya yardımcı olması için iki farklı 
yoğunluktaki EVA ve bir tabaka P-Cell® den meydana 
gelmektedir. Ayak zemini orta-ayak veya ön-ayak kısmında 
bulunan yaraya rahatlama sağlamak üzere dizayn edilebilir. 
Dış tabanda yürüme sırasında ayak parmaklarına geçiş 
sağlamak için ön-ayak bölgesinde salınmak için kavis (rocker) 
bulunur. Uç (distal) plastik kısmının uzun olması ayak 
parmaklarını korumaya yardımcı olur. 

ENDİKASYONLAR
• Yürümede destek ya da denge sağlamanın ihtiyaç olduğu her

ortopedik anomali

• Yürüyüş sırasında orta-ayaktaki ülseri rahatlatmak
Plantar ülserli TAL ( Tendo-Achilles Lengthening) sonrası

• Acil ön-ayak ya da orta-ayak kesiminden (amputasyon) sonra

• Charcot desteği ve sallanan (rocker) ayak desteği sonrası

• Kalkanektomi (topuk operasyonları) sonrası
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WHO™
Chopart/  Lis frank  Yük Kaldırma

Ölçü 3-D cihaz ile taranarak alınır. Özellikleri: Astar (Liner) 
1/4" özel bir köpük süngerden yapılır. Azami bilek ve ampute 
edilmiş tarafın kontrolü içinde dış kaplama polipropilenden 
imal edilir. Şekil verilmiş ön iç kaplama kesme ile yaraya 
sebep olan baskıları minimize etmek için bacağı güvenli bir 
şekilde sabitler. Ekstra 3/16” P-Cell ® ile üç katlı distal uç pad 
yürüme sırasında amputasyon bölgesine yastık görevi görür.

ENDİKASYONLAR

• Acil Chopart ya da Lisfrank (Lisfranc)
amputasyon sonrasında

• Yürüme sırasında amputasyon bölgesini korumak
için

• Amputasyon bölgesinde gecikmiş kapanma

• Ameliyat sonrasında Chopart ya da Lisfrank
amputasyon nedeniyle oluşan ülser veya yaraya
yardım için
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İç astar (inner lining) cildi korumaya yardımcı olması için 
yumuşak köpük süngerden yapılır. Dış astar (liner) 
bacaktaki hacim değişikliklerine uyum sağlaması ve aynı 
zamanda şekli muhafaza etmesi için sert EVA’ dan imal 
edilmektedir. Arkadaki (posterior) katı iskelet bilekteki 90 
derece açıyı korurken bütün yüzeyde tam olarak topuğun 
rahatlamasına izin verecek şekilde dizayn edilmektedir. 
Normalden uzun ayak kısmı parmakların hemen arkasına 
kadar uzanarak parmakların ülser oluşumuna karşı 
korumaya yardımcı olur. ADO’ da (Advance Diabetic 
Orthosis) hastaların ev içinde kısa mesafeleri 
yürümelerine imkân vermek için tabanı kaymaz malzeme 
kullanılır.

ENDİKASYONLAR

• Topukta Wagner 1+ ülserleşme. (Malleol ön ayak ve
bacaktaki yaraların durumuna göre dizayn ve imal
edilebilinir).

• Operasyon sonrası yara bakımı. ADO bir yarada V.A.C
(Vacuum Assisted Closure – Vakum yardımı ile yara
kapama tedavisi) kullanımında kolayca uyum
sağlayabilir.

• Kalkanektomi (topuk operasyonları) sonrası
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ADO™
G e l i ş m i ş  D i y a b e t i k  O r t e z l e r
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E v e n U p ™  
A y a k k a b ı  
D e n g e l e y i c i
EvenUp Ayakkabı Dengeleyici kontralateral bacaktaki 
yüksekliği eşitlemek üzere mevcut ayakkabının üstüne 
giyilebilinir.

ÖZELLİKLERİ & FAYDALARI

• İki yükseklik ayarı: 1.0cm ile 1 kat ya da 2.1cm ile 2. kat

• Her ayağa uyan 4 evrensel (sol ve sağ) ayakkabı bedeni 

Beden Model #   Kadın Bedeni     Erkek Bedeni

SM 136.41 36– 39.5 38 – 40
MD 136.42 41– 44
LG 136.43 45– 48.5
XL 136.44

40–44 
45–48 
48+ 50+

© 2016 Orthomerica Products, Inc. All Rights Reserved. SL00193 Rev. D877-737-8444 | www.orthomerica.com



© 2016 Orthomerica Products, Inc. All rights reserved. SL00187 Rev. D877-737-8444 | www.orthomerica.com

WHO™  Topuk Yük Kaldırma 
Model #136.02

WHO™ Ön-Ayak Yük Kaldırma 
Sabit Bilek Model # 136.03 
Mafsallı Bilek Model # 136.04 WHO™ Chopart/ Lisfrank 

Yük Kaldırma
Model # 136.06

ADO™ 
Model # 136.01

shark-o™ Charcot Ortez 
Model # 136.10

WHO Topuk/Ön-Ayak
• Yürümede

(ambulasyon) destek ya
da denge sağlamanın
ihtiyaç olduğu her
ortopedik anomali

• ADO (Advance Diabetic
Orthosis) gece vakti
ortez ile birlikte
kullanılır

• Post-op yürüme ortezi
olarak kullanılır

• Post-TAL prosedürü
• Wagner 1-3 yaralarında

ağırlık olmadan
yürümenin istendiği
durumlarda

WHO Orta-Ayak/Yürüme
• Yürümede destek ya da

denge sağlamanın
ihtiyaç olduğu her
ortopedik anomali

• Ambulasyon esnasında
orta-ayak ülseri
rahatlatmak

• Plantar ülserli post-TAL
• Acil ön-ayak ya da orta-

ayak post-op
amputasyon

• Post-Charcot desteği ve
Rocker ayak desteği

• Post-kalkanektomi

WHO Chopart/Lisfrank
• Acil post-Chopart ya da

Lisfrank ampütasyon
• Yürüyüş sırasında

ampütasyon bölgesini
korumak için

• Ampütasyon bölgesinde
geçikmiş kapanma

• Post-Chopart ya da
Lisfrank ampütasyon
nedeniyle oluşan ülser
veya yarayı rahatlatmak
için

shark-o
İskemi, doğrudan travma 
ve/ veya tekrarlayan baskı 
yüzünden oluşan 
ülserlerin önlenmesinde 
ve yönetiminde kullanılır:

• Diyabet Mellitus
• Charcot deformasyonlar
• Azalmış duyu ya da felç
• Ayak kırıkları

ADO
• Topukta Wagner 1+

ülserleşme (Malleol ön-
ayak ve bacaktaki
yaraların durumuna
göre dizayn ve imal
edilebilinir).

• Post-op yara bakımı.
ADO bir yarada V.A.C.
kullanımında kolayca
uyum sağlayabilir

• Post-kalkanektomi

WHO™ Orta-Ayak/ Yürüme AFO 
Model # 136.05

ORTHOMERICA  BÜTÜN BACAK ÇÖZÜMLERİ (ORTHOMERICA WHOLE LIMB SOLUTIONS)

OWLS Programı 10 yıldan fazla klinik ortotik gelişimin bir zirvesidir  — kişiye özel ısmarlama ortez ile Wagner 1-4 olarak derecelendirilmiş diyabetik 
ülserlerin sonucu olan ortopedik anomalilerin tedavisi. Bu ortezler yara merkezlerinde devam eden yara & post-op tedavileri tamamlayacaktır.

ENDİKASYONLAR

Know Better Orthoses™




