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2 W807
WOLLEX | MAGIC

Akülü Tekerlekli Sandalye

Dünyanın en hafifi

Wollex W807 Magic akülü tekerlekli sandalye dünyanın 
en hafif akülü sandalyesidir. Toplam 20kg ağırlığı ile
30 km yol gidebilirsiniz.

Hemen kullanıma hazır

İster joystik ile ister joystiksiz lityum 
aküleri şarj edebilirsiniz.

Hafif ve dayanıklı

Alüminyum uçak şasesi

5 saniye de katlayıp açabilirsiniz. İstediğiniz 
her yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

Katlanabilir, pratik, hafif,
kolay taşınabilir.

Güvenilir fren sist
emi

Basit ve pratik
 sö

kül
ebi

lir 
ak

ü

Joystiksiz şarz edilebi
lme ö

zel
liğ

i   

Çek katla sistemli kolay katla
nab

ilir 
öze

llik
li

Açılır - Kapanır destek kolları

56 cm 40 cm 120 kg 20 kg
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Kolay katlanır makas sistemli

Pratik, kolay katlanabilme özelliği

İster akülü, ister manuel kullanım için
özel tasarlanmıştır.

İngiliz PG VR2 Joystik

Kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile hızınızı ve 
yönünüzü ayarlayabilirsiniz. Güçlü HAP motor

Brushless motor kömürsüz.
Güçlü motoruyla uzun mesafe gidebilme 
imkanına sahip olursunuz.

Slikon dolgu tekerlekler

Konforlu ve rahat bir sürüş imkanı sağlar.
Büyük tekerlekli oluşu manuel olarak gerektiğinde 

elle sürüş imkanı da sağlamaktadır.

Çıkartılabilir, takılabilir

Hasta transferini kolaylaştırabilmek amacıyla kol ve 
ayaklar çıkarılabilir.

Basit ve kullanımı kolay joystik

G
ece görüşü için led ışıklı far sistemiB

rushless m
otor köm

ürsüz (Güçlü HAP motor)

Taşım
a amaçlı, katlanabilir sırt desteği

Çıkarılabilir Lityum-iyon pil

W1104
WOLLEX | Akülü
Tekerlekli Sandalye

72 cm
62 cm

45 cm
36 cm

120 kg
120 kg

40 kg
35 kg Çocuk Bedeni

Yetişkin Bedeni



3

Kolay katlanır makas sistemli

Pratik, kolay katlanabilme özelliği

İster akülü, ister manuel kullanım için
özel tasarlanmıştır.

İngiliz PG VR2 Joystik

Kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile hızınızı ve 
yönünüzü ayarlayabilirsiniz. Güçlü HAP motor

Brushless motor kömürsüz.
Güçlü motoruyla uzun mesafe gidebilme 
imkanına sahip olursunuz.

Slikon dolgu tekerlekler

Konforlu ve rahat bir sürüş imkanı sağlar.
Büyük tekerlekli oluşu manuel olarak gerektiğinde 

elle sürüş imkanı da sağlamaktadır.

Çıkartılabilir, takılabilir

Hasta transferini kolaylaştırabilmek amacıyla kol ve 
ayaklar çıkarılabilir.

Basit ve kullanımı kolay joystik
G

ece görüşü için led ışıklı far sistemiB
rushless m

otor köm

ürsüz (Güçlü HAP motor)

Taşım
a amaçlı, katlanabilir sırt desteği

Çıkarılabilir Lityum-iyon pil

W1104
WOLLEX | Akülü
Tekerlekli Sandalye

72 cm
62 cm

45 cm
36 cm

120 kg
120 kg

40 kg
35 kg Çocuk Bedeni

Yetişkin Bedeni
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Öne ve arkaya yatabilen 
ergonomik sırt desteği

Ergonomik baş destek yapısı

Ergonomik baş destek yapısı ile güvenilir bir sürüş 
sağlar.

Önden çekişli yeni tasarım

Önden çekişli yeni tasarımıyla daha kullanışlı, 
Amerikan Curtis joystik, 55 Ah akü ile uzun mesafe, 
güçlü motoru ile engel tanımaz yapısı, kaptan 
koltuğu ile süper rahat sürüşler sağlar.

Şişme tekerlekler

Ön ve arka şişme tekerlekleriyle engel tanımaz 
sürüş sağlar.

W168
WOLLEX | ENJOY II

Akülü Tekerlekli Sandalye

55 Ah güçlü 
akü

Ön ve arka şişm
e te

ker

lek
ler

Amerikan Curtis joystik

450 Watt güçlü motorlar

Tam süspansiyon donanımlı rahat sü
rüş

Amerikan Curtis Joystik

Kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile hızınızı ve 
yönünüzü ayarlayabilirsiniz.

Çıkabilen kol ve ayak destekleri

Hasta transferini kolaylaştırabilmek amacıyla
kol ve ayaklar çıkarılabilir.

62 cm 46 cm 160 kg 100 kg



5W168
WOLLEX | ENJOY
Akülü Tekerlekli Sandalye

Ergonomik baş destek yapısı

Ergonomik baş destek yapısı ile güvenilir
bir sürüş sağlar.

Çok güçlü, çok rahat

Amerikan Curtis joystik ile rahat kullanım, 55  Ah 
aküsü ile uzun mesafe, güçlü motoru ile engel 
tanımaz yapısı, kaptan koltuğu ile süper rahat 
sürüşler sağlar.

Öne ve arkaya yatabilen
sırt desteği

Amerikan Curtis joystik 55 Amper jel akü ile 40 km. menzil

Farları ile güvenli sürüş

Büyük tekerlekleklerle  engel tanımaz
Kaptan koltuğu ile süper rahat sürüş  im

kan

ı

450 W Süper güçlü motor

450 W gücünde engel tanımaz motoru
rahat ve konforlu sürüş sağlar.

Amerikan Curtis Joystik

Kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile
hızınızı ve yönünüzü ayarlayabilirsiniz.

Çıkabilen kol ve ayak destekleri

Hasta transferini kolaylaştırabilmek amacıyla kol ve 
ayaklar çıkarılabilir.

62 cm 46 cm 160 kg 100kg
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Süper teknolojisi ile ayağa 
kalkma özellikli

Ergonomik baş destek yapısı

Ergonomik baş destek yapısı ile güvenilir bir sürüş 
sağlar.

Donanımlı ve güçlü

Ayağa kalkma ve yükselme fonksiyonlarını birleştiren 
dünya kalitesinde bir tasarım ürünü.
40 Ah aküsü ile daha uzun sürüş sağlar.

Ayarlanabilir

Oturma genişliği, derinliği ve sırt
yüksekliği ölçüleri isteğe göre
ayarlanabilir.

Full güvenlikli ayak desteği

Otomatik olarak ayağa kalkarken denge sağlayan çok 
emniyetli ayak destek ünitesi.

WARST
WOLLEX | Armstrong II

Özellikli Akülü Tekerlekli Sandalye

Yükselebilir a
san

sör
 sis

tem
li

Güvenli ayak deste
k si

ste
mi

Donanımlı ve kolay kullan
ılab

ilir
 jo

yst
ik

Güçlü motor desteği ile rahat s
ürü

ş

Tam süspansiyon donanımlı denge te
ker

i

68 cm 46 cm 160 kg 120 kg



7WARST
WOLLEX | Armstrong II FULL
Özellikli Akülü Tekerlekli Sandalye

Hasta transferi için yana kayabilen koltuk
Tam süspansiyon donanımlı denge tekeri

Full güvenlikli ayak desteği

Donanımlı ve kolay kullanılabilir joystik

Güvenli bir sürüş için far sistemi

Ergonomik baş destek yapısı

Ergonomik baş destek yapısı ile güvenilir bir sürüş 
sağlar.

Donanımlı, güçlü ve full özellikli

Ayağa kalkma, yükselme ve tam yatma fonksiyonlarını 
birleştiren dünya kalitesinde harika bir ürün.
40 Ah aküsü ile daha uzun sürüş sağlar.
Hasta transferi için imkan sağlayan kayar koltuklu.

Full güvenlikli ayak desteği

Otomatik olarak ayağa kalkarken denge sağlayan çok 
emniyetli ayak destek ünitesi.

Süper teknolojisi ile ayağa 
kalkma ve yatma özellikli

68 cm 46 cm 160 kg 120 kg

Ayarlanabilir

Oturma genişliği, derinliği ve sırt
yüksekliği ölçüleri isteğe göre
ayarlanabilir.
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Öne ve arkaya yarlanabilir
sırt desteği

W1100
WOLLEX | MISTER BASIC

Akülü Tekerlekli Sandalye

Güvenli ayak 
des

teğ
i

360º dönebilen rah
at k

apt
an 

ko
ltu

k

6 tekerlekli süper yol
 tut

uş 
imkan

ı

İnip kalkabilen ergonomik kol d
est

eği

İngiliz PGVR2 hassas kumanda

İngiliz PG VR2 kumanda

Kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile 
hızınızı ve yönünüzü ayarlayabilirsiniz.

360° dönebilen konforlu kaptan koltuk.

Kaptan koltuk

Konforlu sürüş için tasarlanmış ergonomik koltuk 
gün boyu rahatlık sağlar.
Mister Basic, dış kullanım için farklı arazi 
koşullarında bağımsız süspansiyon şase ile güvenli 
ve üstün yol tutuşu sağlamaktadır.

3+3 Tekerlekli Süper Manevra

6 tekerleği ile  muhteşem manevra 
kabiliyetine sahiptir.

Çıkabilen kol ve ayak destekleri

Hasta transferini kolaylaştırabilmek amacıyla
kol ve ayaklar çıkarılabilir.

68 cm 50 cm 120 kg 85 kg

Hareketli Koltuk
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Ayağa kalkabilir

W129
WOLLEX | AYAĞA KALKABİLEN
Akülü Tekerlekli Sandalye

Ayağa kalkabilir

Güvenilir bir şekilde ayağa kalkma özelliğinin yanı sıra 
40 Ah güçlü aküsüyle de uzun menzil gidebileceğiniz  
mükemmel bir tasarım.

İngiliz PG VR2 Joystik

Kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile
hızınızı ve yönünüzü ayarlayabilirsiniz.

Hassas ve fonksiyonel joystik

200 W Güçlü motor

Fonksiyonel basamaklı ayak desteği

Traf kte üstünlük sağlayan stop lambaları
Kauçuk / Slikon dolgu tekerlekler

Fırın boyalı, çelik gövde

Güçlü şasesi ile daha güvenilir
ve daha sağlam bir
akülü tekerlekli sandalye.

Çıkabilen kol ve ayak destekleri

Hasta transferini kolaylaştırabilmek amacıyla kol ve 
ayaklar çıkarılabilir.

63 cm 46 cm 120 kg 80 kg
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Öne ve arkaya yatırılabilir
sırt desteği

Şık görünümlü, konforlu

Şık görünümü ile oldukça konforlu akülü sandalye 
çelik gövdeden üretilmiştir.
40 Ah aküsü ile uzun menzil, süper süspansiyonları ile 
rahat bir sürüş sağlar.

İngiliz PG VR2 kumanda

Kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile
hızınızı ve yönünüzü ayarlayabilirsiniz.

Çıkabilen kol ve ayak destekleri

Çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir kolçakları ile 
hasta transferi artık daha kolay.
Gece görüşü için led far sistemi ile güvenli bir sürüş 
sağlar.

W123
WOLLEX | AKÜLÜ

Tekerlekli Sandalye

Çıkarılabilir v
e a

yar
lan

ab
ilir

 ko
l d

es
teğ

i

Gece görüş için
 far

 sis
tem

li

Esnek amortisör sist
emi

İngiliz PG VR2 hassas kumanda

Kauçuk / Silikon dolgu ön ve arka te
ker

lek
ler

Rahat sürüş için süspansiyon

Rahat bir sürüş için hassas
süspansiyon sistemi

63 cm 46 cm 120 kg 62 kg

11W124
WOLLEX | ASANSÖRLÜ
Akülü Tekerlekli Sandalye

Yükselebilir asansörlü koltuk

Çıkartılabilir kol desteği

200 Watt güçlü motor

İngiliz PG VR2 hassas kumanda

Kauçuk / Silikon dolgu tekerlekler

Yükselebilir asansörlü koltuk

Asansörlü koltuğu, kullanıcıya günlük yaşamda 
ihtiyaç duyduğu her anda koltuk yüksekliğini 
değiştirme/yükseltme imkanı sunar.

Hareketli kol desteği

Yüksekliği ayarlanabilir ve
çıkartılabilir kol koyma destekli.

İngiliz PG VR2 Joystik

Kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile
hızınızı ve yönünüzü ayarlayabilirsiniz.

Kauçuk / Silikon dolgu

Kauçuk / Silikon dolgu tekerlekleri sayesinde üstün 
yol tutuş ve rahat bir sürüş sağlar.

Yükselebilir asansörlü koltuk

Çıkabilen kol ve ayak destekleri

Hasta transferini kolaylaştırabilmek amacıyla kol ve 
ayaklar çıkarılabilir.

64 cm 46 cm 120 kg 72 kg
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Öne ve arkaya yatırılabilir
sırt desteği

Şık görünümlü, konforlu

Şık görünümü ile oldukça konforlu akülü sandalye 
çelik gövdeden üretilmiştir.
40 Ah aküsü ile uzun menzil, süper süspansiyonları ile 
rahat bir sürüş sağlar.

İngiliz PG VR2 kumanda

Kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile
hızınızı ve yönünüzü ayarlayabilirsiniz.

Çıkabilen kol ve ayak destekleri

Çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir kolçakları ile 
hasta transferi artık daha kolay.
Gece görüşü için led far sistemi ile güvenli bir sürüş 
sağlar.

W123
WOLLEX | AKÜLÜ

Tekerlekli Sandalye

Çıkarılabilir v
e a

yar
lan

ab
ilir

 ko
l d

es
teğ

i

Gece görüş için
 far

 sis
tem

li

Esnek amortisör sist
emi

İngiliz PG VR2 hassas kumanda

Kauçuk / Silikon dolgu ön ve arka te
ker

lek
ler

Rahat sürüş için süspansiyon

Rahat bir sürüş için hassas
süspansiyon sistemi

63 cm 46 cm 120 kg 62 kg

11W124
WOLLEX | ASANSÖRLÜ
Akülü Tekerlekli Sandalye

Yükselebilir asansörlü koltuk

Çıkartılabilir kol desteği

200 Watt güçlü motor

İngiliz PG VR2 hassas kumanda
Kauçuk / Silikon dolgu tekerlekler

Yükselebilir asansörlü koltuk

Asansörlü koltuğu, kullanıcıya günlük yaşamda 
ihtiyaç duyduğu her anda koltuk yüksekliğini 
değiştirme/yükseltme imkanı sunar.

Hareketli kol desteği

Yüksekliği ayarlanabilir ve
çıkartılabilir kol koyma destekli.

İngiliz PG VR2 Joystik

Kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile
hızınızı ve yönünüzü ayarlayabilirsiniz.

Kauçuk / Silikon dolgu

Kauçuk / Silikon dolgu tekerlekleri sayesinde üstün 
yol tutuş ve rahat bir sürüş sağlar.

Yükselebilir asansörlü koltuk

Çıkabilen kol ve ayak destekleri

Hasta transferini kolaylaştırabilmek amacıyla kol ve 
ayaklar çıkarılabilir.

64 cm 46 cm 120 kg 72 kg



12 W111A
WOLLEX | AKÜLÜ

Tekerlekli Sandalye

Katlanabilir ş
ase

 ile
 ko

lay
 ta

şın
ır

Kolay çıkartılabilir 2
8 A

h je
l a

kü

Kauçuk / Silikon dolgu tek
erle

k v
e d

en
ge

 te
ke

rle
ği

İngiliz PG VR2 joystik

VR2 enerji dağıtım modülü

Katlanabilir makas sistemi

Katlanabilir makas sistemi ile kolay taşınabilir.
28 Ah jel aküsü, uzun menzilli sürüş sağlar.
Ekstrem özellikleri sayesinde benzerleri arasında en 
çok tercih edilen akülü tekerlekli sandalyedir.

Kauçuk / Silikon dolgu

Kauçuk / Silikon dolgu tekerlekleri ile konforlu ve 
rahat bir sürüş imkanı sağlar.

Çıkabilen kol ve ayak destekleri

Hasta transferini kolaylaştırabilmek amacıyla
kol ve ayaklar çıkarılabilir.

İngiliz PG VR2 kumanda

Kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı
bile hızınızı ve yönünüzü ayarlayabilirsiniz

Katlanabilir şase
Katlanabilir makas sistemli.

63 cm 46 cm 120 kg 60kg



13W127
WOLLEX | ÇOCUK
Akülü Tekerlekli Sandalye

Pratik ve dinamik yapı

Çelik gövdesi ile dayanıklı, 200 W motoru ile güçlü, 
28 Ah jel aküsü ile uzun menzilli çok kullanışlı sürüş 
imkanı sağlamaktadır.

İngiliz PG VR2 kumanda

Kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı
bile hızınızı ve yönünüzü
ayarlayabilirsiniz

Hassas ve fonksiyonel joystik

Silikon dolgu tekerlekler

200 W güçlü motor

Çıkarılabilir, ayarlanabilir kolçaklar
Yüksekliği ayarlanabilir ayak panalleri

Pratik ve dinamik yapı

Çıkabilen kol ve ayak destekleri

Hasta transferini kolaylaştırabilmek amacıyla
kol ve ayaklar çıkarılabilir.

60 cm 40 cm 120 kg 60 kg
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Katlanabilir özellikli

W809
WOLLEX | MANUEL

Tekerlekli Sandalye

Güvenilir fr
en s

iste
mli

Dolgu ve sağlam tek
erle

kle
r

Kapatılabilir metal palet
ler

Refakatçi için kullanışlı tutam
akl

ar

Geriye düşmeyi engelleyici ayak des
teğ

i

Deri ve nikelaj

Nikelaj metal aksamları ve deri döşemesi ile 
dayanıklı bir sentez oluşturan W809 fiyatıyla da tercih 
nedeniniz olacaktır.

Rahat kullanım

Sağlam ve ince dolgu tekerlekleri sayesinde
az enerji harcayarak çok yol yapabileceğiniz
bir üründür.

62 cm 46 cm 120 kg 17 kg
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Kolay katlanabilir

W210
WOLLEX | MANUEL
Tekerlekli Sandalye

Şık ekose kumaş kaplama

Ekose kumaş kaplaması ile şık olmasının yanısıra
emniyet kemerleri ve fren düzeneği sayesinde güvenli 
bir sürüş sağlar.

Açılabilir paletler

Açılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir ayak paletleri 
sayesinde istenilen desteği sağlar.

Silikon dolgu

Silikon tekerlekleri ile konforlu ve rahat bir sürüş 
imkanı sağlar.

Yüksekliği ayarlanabilir ayak paletleriKolay katlanabilir makas sistemli

Güvenilirliği yüksek fren tertibatı

360° dönebilen ön tekerlekler

Silikon dolgu tekerlekler

64 cm 46 cm 120 kg 17 kg
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Kolay katlanabilir

W311
WOLLEX | Manuel

Tekerlekli Sandalye

Çıkarılabilir k
ol d

est
eği

Kolay katlanır maka
s si

ste
mli

Bas - Çıkar arka tekerle
kle

r

Slikon dolgu ön ve arka tekerle
r

360° dönebilen silikon kalın ön tekerle
kle

r

Yaşamı kolaylaştıran ayrıntılar

Günlük yaşamda rahatlıkla kullanıma imkan sağlayan 
katlanabilir şase. Paslanmaya karşı boyanmış çelik 
gövdeli dinamik yapı.

Farklı oturma ebatları

İsteğe göre oturma ebatları opsiyonel olarak 
ayarlanabilir.

Bas - Çıkar

Bas-Çıkar Sistemli Silikon dolgu tekerlekleri ile  
konforlu sürüş imkanı sağlamaktadır.

Çıkabilen kol ve ayak destekleri

Hasta transferini kolaylaştırabilmek
amacıyla kol ve ayaklar çıkartılabilir

62 cm 46 cm 120 kg 18 kg
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Farklı oturma ebatları

İsteğe göre oturma ebatları opsiyonel
olarak ayarlanabilir.

W312
WOLLEX | Manuel
Tekerlekli Sandalye

Yaşamı kolaylaştıran ayrıntılar

Günlük yaşamda rahatlıkla kullanıma imkan sağlayan 
katlanabilir şase. Paslanmaya karşı boyanmış çelik 
gövdeli dinamik yapı.

Çıkabilen kol ve ayak destekleri

Hasta transferini kolaylaştıra bilmek 
amacıyla kol ve ayaklar çıkartılabilir.
Açısı ayarlanabilir Ayak paletleri ilede 
konforlu sürüş imkanı sağlamaktadır.

Bas - Çıkar

Bas-Çıkar Sistemli Silikon dolgu tekerlekleri ile  
konforlu sürüş imkanı sağlamaktadır.

Açısı ayarlanabilir ayak panelleriSilikon dolgu ön ve arka tekerlekler

Bas - Çıkar arka tekerlekler

Çıkarılabilir kol destekleri
Geriye düşmeyi engelleyen rahat baldırlıklar

Ayarlanabilir ayak koyma desteği

62 cm 46 cm 120 kg 19 kg
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Klozetli ve sehpalı

W216
WOLLEX | KLOZETLİ

Manuel Tekerlekli Sandalye

Kullanışlı r
efak

atç
i tu

tam
ak

lar
ı

Rahat oturma ze
mini

Portatif sehpa

Pratik, portatif klozet

Fren düzenekli silikon dolgu tekerle
kler

Portatif sehpa

Yeme ve içme ihtiyacını kolaylaştıran
pratik çözüm.

Klozet

Basit ve rahat kullanım sağlayan
portatif parçalar.

Çelik gövde

Çelik gövdeli paslanmaya karşı boyalı şase

Silikon dolgu

Silikon dolgu tekerlekler ile rahat ve konforlu sürüşler.

66 cm 46 cm 120 kg 23 kg



19W215
WOLLEX | Manuel
Tekerlekli Sandalye

Portatif sehpa

Yeme ve içme ihtiyacını kolaylaştıran
pratik çözüm.

Opsiyonel başlık

Destekleyici başlığı ile güvenli ve rahat 
kullanım sağlar.

Klozet

Basit ve rahat kullanım 
sağlayan portatif parçalar. 
Nikelaj kaplı çelik gövdesi ile 
mükemmel sağlamlık.

Çıkabilen kol ve ayak destekleri

Hasta transferini kolaylaştıra bilmek amacıyla kol 
ve ayaklar çıkartılabilir.
Açısı ayarlanabilir Ayak paletleri ilede konforlu 
sürüş imkanı sağlamaktadır.

Silikon dolgu

Silikon dolgu tekerlekler ile rahat ve konforlu sürüşler.

Pratik, katlanabilir

Portatif sehpa

Pratik, portatif klozet

Destekleyici opsiyonel başlık

Açısı ayarlanabilir ayak panelleri

Tam yatabilen sırt desteği

68 cm 48 cm 120 kg 30 kg
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Katlanabilir özellikli

Refakatçı fr
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mi

Hareketli kol deste
ği

Destekleyici ekstra t
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rlek
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Bas - Çıkar arka tekerlekler

Silikon ön ve havalı arka tekerle
kle

r

Kolay kullanım

Refakatçi frenli, kaliteli kumaş kaplaması 
ile kolay kullanımlı pratik tekerlekli 
sandalye.

Çıkabilen kol ve ayak destekleri

Hasta transferini kolaylaştıra bilmek
amacıyla kol ve ayaklar çıkartılabilir.

Bas-Çıkar

Bas-Çıkar sistemli havalı tekerlekleri ile  
konforlu sürüş imkanı sağlamaktadır.

Ayarlanabilir paneller

Yüksekliği ayarlanabilir ve çıkarılabilir ayak 
panelleri ile kolay kullanım.

W205
WOLLEX | MANUEL

Tekerlekli Sandalye

68 cm
63 cm

45 cm
40 cm

120 kg
120 kg

17 kg
15 kg
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WOLLEX | ALÜMİNYUM
Manuel Tekerlekli Sandalye

Hafif ve sağlam

Alüminyum alaşımlı iskelet yapısı ile kolay 
ve pratik kullanım sağlar.

Çıkabilen kol ve ayak
destekleri
Hasta transferini
kolaylaştırabilmek
amacıyla kol ve ayaklar
çıkartılabilir.

Kol desteği

Takılıp çıkartılabilen ve yüksekliği
ayarlanabilen kol destekleri sayesinde
rahat ve kullanışlıdır. Destek tekerlekler

Hareketli ayak panelleri

Hareketli kol koyma destekleri

Silikon ön ve arka tekerlekler

Bas - çıkar arka tekerlek

Bas-Çıkar

Bas-Çıkar sistemli silikon dolgu tekerlekleri ile  
konforlu sürüş imkanı sağlamaktadır.

Destek tekerleği

Ekstra destek tekerleği sayesinde büyük 
tekerlekler çıkarıldığında hastanız sorunsuz 
sürüşüne devam edecektir.

Katlanabilir makas 
sistemli

64 cm 46 cm 120 kg 15 kg
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Katlanabilir makas sistemli

Bas-Çıkar ar
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Silikon dolgu ön, ha
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Güvenli el fren tertibatı

Hareketli ayak panelleri

Hareketli kol destekleri

Hafifletici nedenler

Alüminyum gövde ve kaliteli kumaş 
kaplaması ile kolay kullanımlı pratik 
tekerlekli sandalye.

Bas-Çıkar

Bas-Çıkar Sistemli havalı tekerlekleri ile 
konforlu sürüş imkanı sağlamaktadır.

Ayak ve destek panelleri

Yüksekliği ayarlanabilir ve çıkarılabilir ayak 
panelleri ile kolay kullanım.

W903
WOLLEX | ALÜMİNYUM

Manuel Tekerlekli Sandalye

Çıkabilen kol ve ayak destekleri

Hasta transferini kolaylaştıra bilmek
amacıyla kol ve ayaklar çıkartılabilir.

64 cm 45 cm 120 kg 14 kg



23W730
WOLLEX | ALÜMİNYUM
Manuel Tekerlekli Sandalye

Hafif gövde

Alüminyum alaşımlı iskelet yapısı ile 9 kg. 
ağırlığında süper hafif süper aktif tekerlekli 
sandalye.

Yan paneller

Manevra kabiliyeti artırıcı ve yüksekliği 
ayarlanabilir yan paneller.
Rahat oturma minderi ile
konforlu sürüşler sağlar.

Pratik, katlanabilir

Kaliteli kilit mekanizması

Ayarlanabilir ayak destek panelleri

Bas - Çıkar arka tekerlekler

Konfor için şişme tekerlekler

Bas-Çıkar

Bas-Çıkar Sistemli havalı tekerlekleri ile 
konforlu sürüş imkanı sağlamaktadır.

Öne yatabilen sırt desteği

Ayak destek panelleri

Çıkartılabilir ve yüksekliği
ayarlanabilir ayak panelleri.

65 cm 40 cm 120 kg 9 kg



24

Öne yatabilen sırt desteği

Bas-Çıkar ar
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Silikon dolgu ön, ha
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Güvenli el fren tertibatı

Hareketli kol destekleri

Konfor için şişme tekerlekler

W734
WOLLEX | ALÜMİNYUM

Manuel Tekerlekli Sandalye

Hafif gövde

Alüminyum alaşımlı iskelet yapısı ile 13 kg. 
ağırlığında süper hafif süper aktif tekerlekli 
sandalye.

Yan paneller

Arka tekerlekler üzerine gelen çıkarılabilir 
ve yüksekliği ayarlanabilir yan paneller.
Rahat oturma minderi ile konforlu sürüşler 
sağlar.

Bas-Çıkar

Bas-Çıkar Sistemli havalı tekerlekleri ile 
konforlu sürüş imkanı sağlamaktadır.

Ayak destek panelleri

Yüksekliği ayarlanabilir ve çıkarılabilir ayak 
panelleri ile kolay kullanım.

65 cm 40 cm 120 kg 13 kg
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Katlanabilir özellikli ve 
Bas - Çıkar arka tekerleklidir.

W980
WOLLEX | Alüminyum
Manuel Tekerlekli Sandalye

Hafif gövde

Alüminyum gövdesi ile hafif sağlamlığı ile 
güvenilir.

Yumuşak oturum

Yumuşak oturma ve sırt yaslama minderi ile 
rahat sürüşler.
Hareketli kolçakları sayesinde hasta 
transferi için büyük kolaylık.

Çıkabilen kol ve ayak destekleri

Hasta transferini kolaylaştıra bilmek 
amacıyla kol ve ayaklar çıkartılabilir.

Bas-Çıkar

Bas-Çıkar Sistemli havalı tekerlekleri ile 
konforlu sürüş imkanı sağlamaktadır.

Bas - Çıkar arka tekerlek

Hareketli kol destekleri

Taşıma amaçlı katlanabilir sırt desteği

Uzunluğu ayarlanabilir ayak paletleri

Dolgu ön, havalı arka tekerlekler

53 cm 35 cm 120 kg 14 kg
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Ayarlanabilir
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W954
WOLLEX | ALÜMİNYUM

Manuel Tekerlekli Sandalye

66 cm
60 cm

45cm
38 cm

120 kg
120 kg

14 kg
13,5 kg

Çıkabilen Kol ve Ayak Destekleri

Hasta transferini kolaylaştırabilmek amacıyla kol ve 
ayaklar çıkartılabilir.

Opsiyonel Başlık

Kolay sökülüp takılabilen destekleyici 
başlığı ile güvenli ve rahat bir kullanım 
sağlar.

Alüminyum Şase

Alüminyum alışımlı İskelet yapısı ile kolay 
ve pratik kullanım sağlar.

Full Donanım

Sırt yatabilme özelliği ile konfor bir 
kullanım sağlar.



27W863
WOLLEX | ALÜMİNYUM
Manuel Tekerlekli Sandalye
( Mavi ve Kırmızı Renk Seçeneği Bulunur )

Alüminyum Şase

Alüminyum alışımlı İskelet
yapısı ile kolay ve pratik
kullanım sağlar.

Yumuşak Oturum

Yumuşak oturma ve sırt yaslama zemini ile
konforlu sürüş imkanı sağlamaktadır.

Bas çıkar arka tekerlekler
Güvenlik için refakatçı fren sistemi

Taşıma amaçlı katlanabilir sırt desteği

Güvenliği yüksek fren tertibatı
Açısı ayarlanabilir ayak destekleri

Katlanabilir Özellikli

Bas çıkar özellikli slikon dolgu tekerlekleri 
ile rahat sürüş imkanı sağlamaktadır.

Bas Çıkar

61 cm 45 cm 120 kg 11,5 kg

Opsiyonel Başlık

Kolay sökülüp takılabilen opsiyonel
başlığı ile konforlu sürüş
sağlamaktadır.
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WOLLEX | 

Manuel Tekerlekli Sandalye

Güvenliği yük
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Çok amaçlı refakatçı
 dü
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Konforlu koltuk, güvenilir e
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et 
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atı

Tam yatabilen sırt desteği

Silikon ön ve arka tekerlekler

Ayarlanabilir ve tam yatabilen 
sırt desteği

Mufazalı başlık

Tam muhafazalı baş desteği ile konforlu, 
alüminyum gövdesi ile hafif, tam yatar sırt 
desteği ile rahat sürüş olanağı sağlar.
Katlanabilme özelliği ile portatiftir.

Yüksek güvenlik

Çepeçevre saran emniyet kemeri ile 
bebeğiniz güven içerisinde.

Silikon dolgu

Silikon dolgu ön ve arka 
tekerlekler.

Ayak destek panelleri

Yüksekliği ayarlanabilir ayak 
koyma paletleri.

42 cm 26 cm 50 kg 15 kg



29W958
WOLLEX |
Manuel Tekerlekli Sandalye

Ergonomik başlık

Yüksekliği ayaralanabilir baş desteği ile 
konforlu bir sürüş için idealdir.

Full donanım

Alüminyum gövdesi ile hafif, sırt yatma 
özelliği ile kullanışlı, emniyet kemerleri 
ile güvenilirdir. Sorunsuz bir sürüş imkanı 
sağlar.

Güvenliğe tam destek

Düşmeyi engelleyen omuzluk ve bacak 
arası aparatı ile tam güvenlidir.

Açısı ayarlanabilir ve çıkartılabilir paletler

Çok amaçlı refakatçı düzeneği

Başı çepeçevre saran kafa desteği

Güvenliği yüksek emniyet kemeri
Geriye düşmeyi engelleyen ayak baldırlıkları

Silikon dolgu

Silikon ön ve arka tekerlekleri ile konforlu 
sürüş sağlar.

Tam yatma ve Tilt özelliği ile 
mükemmel tasarım

Çıkabilen kol ve ayak destekleri

Çıkarılabilir ve yüksekliği
ayarlanabilir kol destekleri.

Ayak koyma yeri

Açısı ayarlanabilir ve geriye düşmeyi 
engelleyen baldırlıkları ile rahat sürüş 
imkanı sağlar.

50 cm 38 cm 120 kg 22 kg
48 cm 34 cm 120 kg 22 kg



30 W805
WOLLEX | Refakatçı

Manuel Tekerlekli Sandalye

Taşıma amaçlı
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Katlanabilir makas s
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Güvenlik için refakatçı 
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Hareketli ayak destek paletle
ri

Tam güvenlik için fren tertibatı

Katlanabilir özellikli

Refakatçı freni

Hasta güvenliği için refakatçı fren tertibatı.

Kumaş ve metal birlikteliği

Nikelaj kaplama alüminyum şasesi 
sayesinde 9 kg. hafifliğiyle hasta transferi 
artık daha kolay.

Hareketli aksam

Hareketli ayak basma düzeneği hasta 
transferi için büyük kolaylık.

Tekerlekler

Silikon ön, şişme arka tekerlekleri 
ile rahat sürüş imkanı.

55 cm 45cm 120 kg 9,5 kg



31W689
WOLLEX | KLOZETLİ
Manuel Tekerlekli Sandalye

Pratik klozet

Klozete yanaşabilme özelliği ile sökülüp 
takılabilir pratik klozet.

Portatif oturma zemini

Pratik klozet imkanı

Kolay sökülür ayak destekleri

Açılır kapanır ayak paletleri
Kilit mekanizmalı silikon dolgu tekerlekler

Ayak paleti

Kolay sökülüp takılabilen ayak paletleri.

Katlanabilir özelliklidir

Çıkabilen kol ve ayak destekleri

Hasta transferini kolaylaştıra bilmek
amacıyla kol ve ayaklar çıkartılabilir
özelliktedir.

50 cm 46 cm 120 kg 10 kg
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WOLLEX | Ortadan Katlanır Fonksiyonlu 

Hasta Karyolası
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Kolay kullanılıbilir işlevsel 
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Güçlü motor ve piston

Hareketli parçalar
Çift motorlu ayak - sırt kaldırma özellikleri sayesinde ve dört parçalı yatağı ile 
oldukça rahat ve kullanışlıdır.

Ortadan katlanabilir

Ortadan katlanabilme özelliği ile yer kaplamayan 
ve kapılardan rahatlıkla geçebilen pratik hasta 
karyolası.



33W323
WOLLEX | Çok Fonksiyonlu 3 Motorlu
Hasta Karyolası

Asansör Özellikli
Sırt ve ayak kaldırma fonksiyonları

Güç desteği için askı aparatı

Güç dağılım modülü

Güçlü motor ve piston

Çok fonksiyonel kumanda

Sabitleyici tertibatlı tekerlekler

Şık ve çok amaçlı
Sırt kaldırma, ayak kaldırma özellikleri ile birlikte asansörüyle yükselebilir.

Dört bölmeli ahşap latalı yatma zeminine sahiptir.
Hasta transferi için yan panelleri hareketlidir.

Dört parçalı sünger yatağı ile birlikte şık ve konforlu bir hasta yatağıdır.
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WOLLEX | ABS BAŞLIKLI

Hasta Karyolası

Yüksek kalite
li A
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 ba

şlı
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r

Fonksiyonel kumand
a

Rahat alezli sünger yat
ak

Hareketli yan korkuluklar

360º dönebilen tekerlekler

Pratik donanımlar
Kaliteli yüksek sökülüp takılabilen ABS başlıklar.

Baş ve ayak ucu hareketlerini iki adet motor sayesinde yapar.
Yan korkuluklar bir mandal vasıtıyla pratik açılıp kapanabilir.

Alezli yatağı sayesinde konforlu bir hasta karyolasıdır.

35W326
WOLLEX | 2 MOTORLU
Standart Hasta Karyolası

Kaldırılabilir ayak bölümü

Kaldırılabilir sırt bölümü

Pratik yan korkuluklar

Fonksiyonel kumanda

Dört parçalı sünger yatak

Çift motorlu
Sırt kaldırma ve ayak kaldırma özelliklerini iki motor sayesinde yapar.

Aşağıya kaydırılabilir pratik yan korkuluklar.
Kilit mekanizmalı tekerlekler.

Dört parçalı yatağı sayesinde konforlu bir hasta karyolasıdır.
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WOLLEX | ABS BAŞLIKLI

Hasta Karyolası

Yüksek kalite
li A

BS
 ba

şlı
kla

r

Fonksiyonel kumand
a

Rahat alezli sünger yat
ak

Hareketli yan korkuluklar

360º dönebilen tekerlekler

Pratik donanımlar
Kaliteli yüksek sökülüp takılabilen ABS başlıklar.

Baş ve ayak ucu hareketlerini iki adet motor sayesinde yapar.
Yan korkuluklar bir mandal vasıtıyla pratik açılıp kapanabilir.

Alezli yatağı sayesinde konforlu bir hasta karyolasıdır.

35W326
WOLLEX | 2 MOTORLU
Standart Hasta Karyolası

Kaldırılabilir ayak bölümü

Kaldırılabilir sırt bölümü

Pratik yan korkuluklar

Fonksiyonel kumanda

Dört parçalı sünger yatak

Çift motorlu
Sırt kaldırma ve ayak kaldırma özelliklerini iki motor sayesinde yapar.

Aşağıya kaydırılabilir pratik yan korkuluklar.
Kilit mekanizmalı tekerlekler.

Dört parçalı yatağı sayesinde konforlu bir hasta karyolasıdır.
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WOLLEX | Metal Ortopedi Grubu

W913
Alüminyum

Hareketli Walker

W965
Alüminyum Tekerlekli 
Walker ( Rollatör )

W813
Klozet Yükseltici

• Yürüme güçlüğü çekenler için idealdir.
• Yüksekliği ayarlanabilir ve katlanabilir.

• Yer kaplamaz ve kolay taşınabilir.

• Yürüme güçlüğü çekenler için tekerlekli yürüteç.
• Pratik oturağı hasta yorgunluğunda dinlenme imkanı sağlamaktadır.
• Yüksekliği ayarlanabilir kol tertibatı ile güvenli fren sistemi bulunmaktadır.

• Ev içinde tuvalet banyoda kullanmaya uygun yüksekliği 
ayarlanabilir alüminyum şaseden imal edilmiş hareketleri 

kolçakları sayesinde pratik kullanımlıdır.
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W813 Klozet Yükseltici



37W927
Alüminyum
Katlanır Baston
• Yüksekliği ayarlanabilir
• Alüminyum gövde
• Katlanabilir

W926
Alüminyum

Tripod Baston

• Anatomik el tutma yeri
• 3 ayaklı
• Kaymaz kauçuk lastik
• Yüksekliği ayarlanabilir

W911
Alüminyum

Tabureli Baston

• Anatomik el tutma yeri
• 3 ayaklı
• Kaymaz kauçuk lastik
• Açıldığında tabure şeklinde olur
• Dinlenme imkanı sağlar

W937
Alüminyum
Kanadyen

• Mat eloksalla kaplanmış ve 
sertleştirilmiş EN-6063 alaşımlı 
alüminyum profilden üretilmiştir.
• Plastik kolcak tek parçadır.
• Güvenli ve rahattır.
• Koltuk değneğinin boyunu istediğiniz 
yüksekte ayarlayabilirsiniz.
• 3 rengi mevcuttur.

W925
Alüminyum

Koltuk Altı Değneği

• Yüksekliği ayarlanabilir.
• Alüminyum gövde.
• Silikon avuç içi.
• Silikon koltuk altı.

WOLLEX | Metal Ortopedi Grubu

Pratik Katlanır

Güvenli Kullanım

Pratik Katlanır

3 Farklı Renk Seçeneği

Ergonomik Koltuk Altı Desteği
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WOLLEX | Sağlık Ürünleri Grubu

WXT-798 | Bilekten Konuşan Tansiyon Aleti
• Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre teşhişte bulunur. • Geniş ekranı sayesinde tansiyon sonuçları ve hafıza bilgileri 
çok daha iyi görülebilir ve okunabilir • Akıllı hata algılama sistemi • Konuşma sesi seviyesini ayarlayabilme ya da 
kapatabilme • Zaman ve tarih ile beraber 60 hafıza • Adaptör ile kullanabilme imkanı
• FDA, CE, ISO9001 gibi bir çok sertifika ile onaylanmış kalite.

WX-FS700 | Hızlı Ateş Ölçer Ultrafast
• Alman Heimann algılama sistemi ile donatılmış olup %95 doğrulukla, vücuda temas 
etmeden hızlı ve rahat bir şekilde her yaştan herkesin ateşini ölçebilirsiniz. • Mod ayarı 
yapıldığında sadece vucut değil aynı zamanda sıvı ve ortam sıcaklığıda ölçülebilir. • Her 
yönüyle çok pratik çok güvenilir ve çok konforlu.

• Güney Kore teknolojisi ısı algılama sistemi ile çocuğunuzun ateşini %95 doğrulukla, vucuda 
temas etmeden hızlı ve rahat bir şekilde ölçebilirsiniz. • Deri ile temas etmediğinden ve 3 
saniye gibi kısa bir sürede ölçüm yapar. • Ayarladığınız yüksek ateş değerini sesli olarak size 
haber verebilir. • 38 C° ve yukarı olan ateş ölçümlerinde sesli olarak uyarı sinyalı yayınlar.

WX-FS300 | Hızlı Ateş Ölçer Ultrafast (Yeni Nesil Termometre)

WXT-5902 | Koldan Konuşan Tansiyon Aleti
• Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre teşhişte bulunur. • İleri derecede Mikro-chip teknoloji sayesinde uluslararası kabul edilmiş güvenilirlik. • Geniş ekranı 
sayesinde tansiyon sonuçları ve hafıza bilgileri çok daha iyi görülebilir ve okunabilir.• 20cm den 30,5 cm’e kadar kol pazı genişliği için uygun özel manşet.
• Akıllı hata algılama sistemi • Konuşma sesi seviyesini ayarlayabilme ya da kapatabilme • Zaman ve tarih ile beraber 60 hafıza • Adaptör ile kullanabilme imkanı
• FDA, CE, ISO9001 gibi bir çok sertifika ile onaylanmış kalite
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WOLLEX | Sağlık Ürünleri Grubu

WX-RD106 | İyonizer Özellikli Ultrasonik Nemlendirici
• Tek tuşla devreye giren iyonlaştırma fonksiyonu • Üstün soğuk buhar teknolojisi • Kireçlemeyi önleyen seramik su filtresi. • Ayarlanabilir nem çıkış oranı. • 3.5 

litre tank kapasitesi ile 12 saate kadar kesintisiz buhar çıkışı. • Ultra sessiz çalışma teknolojisi
• Çıkartılabilir su tankı. • Kullanım ve temizlik kolaylığı • Yetersiz su seviyesinde, hazne yerinden oynadığında veya devrilme halinde otomatik kapanma

• Sessiz ve portatif tasarımı ile gittiğiniz her yere yanınızda götürmenizi sağlar. • Kullanımı, temizlemesi ve montajı çok 
basit ve kolay.  • Anne sütünüzde geçici bir kesilme olduysa süt akışını tekrardan sağlayabilirsiniz. • Basit pompalama 

işlemi ile göğüs büyümelerini ve sarkmalarını engelleyebilirsiniz. 

WXP-683 | Ultrasoft Tam Otomatik Elektrikli ve Pilli Süt Pompası

TL-2002K | Masaj Aleti
• Günlük yaşantıda çeşitli fiziksel ve sinirsel yorgunluklara maruz kalan, ancak bakım 
için zaman ayırmadığımız vücudumuzu sağlıklı ve zinde kılmanın en etkili yollarından biri 

masajdır. • Çift başlı etki değiştirlebilir  • Tercihli Güç Arttırma Fonksiyonu

WXP-2120 | Çift Kanallı Tens Cihazı
• Her türlü ağrıda TENS faydalı olur. • Başarı oranı %70-80 civarındadır. • Daha 
hassas terapi masaj gücü • Zayıflama ve Fitness butonları • 4 Farklı masaj terapi 
butonları • Vücudun farklı bölgeleri için tasarlanmış 6 adet masaj terapi programı 
• Aynı anda iki kişi kullanabilme imkanı • Hem elektro pad hem de refleksoloji 

terlikleriyle aynı anda kullanım kolaylığı vardır.

WX-RD106 İyonizer Özellikli Ultrasonik Nemlendici 

WXP-683 | Ultrasoft Tam Otomatik Elektrikli ve Pilli Süt Pompası

TL-2002K | Masaj Aleti

WXP-2120 | Çift Kanallı Tens Cihazı
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W-P4040-1 | Anti Decubitus Tekerlekli Sandalye Havalı Minderi

W-P4045-1 | Anti Decubitus Tekerlekli Sandalye Havalı Minderi

• Tekerlekli Sandalye minderinden beklenen en önemli özelliklerden birisi kullanıcıdan bağımsız ideal
   bir postür oluşturmasıdır.
• Ayrıca hava geçiren olmalı ve dezenfeksiyona da imkan verebilmelidir.
• İdeal bir postür sağlamasının yanı sıra; iki kompartmanlı olması ve 6-7 cm yüksekliği ile bası yarası
   tedavisi ve koruması için maksimum koruma sağlayan bir sistemdir.
• Ayrılabilir ve yıkanabilir örtüsü ve hava dolaşımlı bir sistem olması sayesinde hastanızı asla terletmez.

Oturma Yeri Derinliği 40 cm

Oturma Yeri Genişliği 40 cm

Yüksekliği 6 cm

Oturma Yeri Derinliği 40 cm

Oturma Yeri Genişliği 45 cm

Yüksekliği 6 cm

WOLLEX | Sağlık Ürünleri Grubu

W-P4040-1 |
 Özel 
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W-P4040-1 ve W-P4045
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W-P4045-1 | Özel kılıfında

W-P4045-1 | Havalı minder pompası
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WOLLEX | SİLİKON GRUBU

WSGP | Silikon Göğüs Protezi
• Silikon göğüs protezleri, gerçek göğüsten farksız ve vücudunuzun tüm hareketlerini takip edebilen bir protezdir. • Son derece yüksek kaliteli ve sağlıklı 

silikondan ten renginde üretilmiştir. • Sutyen bedenine göre 10 farklı boyu olup, her iki tarafa da uygulanabilir.
• Genellikle ameliyattan 4 ile 6 hafta sonra kullanmanız önerilecektir. Şişkinlik veya hassasiyetin ortadan kalkması beklenmelidir. Sizin için en doğru olan 

kullanma zamanına doktorunuzla beraber karar vermelisiniz.

WPS | Protez Sütyeni
• Wollex Protez Sütyeni göğüslere uygun olarak tasarlanmış sütyendir. • Kalın askılıdır. • Sağ göğsü alınmış, sol göğsü 
alınmış, her iki göğsü alınmış bayanlar için özel hazırlanmıştır. • Protez göğüsün, sütyen içine rahatlıkla girebileceği 

cepleri bulunmaktadır. • Antibakteriyeldir.

• Yüksek basınç, yüksek kalite. • Kaliteli ve sağlam dokusu ile varis çorabı ihtiyacınız 
için konforlu çözüm. • Clima comfort özelliği ve yüksek hava geçirgenliğiyle vücut 

yüzeyindeki nemi dışarı taşıyarak terlemeyi önler, cildinizin nefes almasını sağlar.
• Hipoalerjik bir üründür. 

WVÇ/CCL1 | Varis Çorabı

WVÇ/CCL1 | Varis Çorabı

WSGP | Silikon Göğüs Protezi

WPS | Protez Sütyeni
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WOLLEX | SİLİKON GRUBU

WSAT | Silikon Ark Destekli Tabanlık
• 1.sınıf silikon malzemeden imal edilmiştir.  • 35-45 ayak numaraları arası 4 bedeni mevcuttur. • Gün aşırı 
soğuk su ile yıkanıp kurulanarak üst kısmının pudralanması daha uzun ömürlü kullanım sağlar. • Ürün bir çift 
olarak gönderilir

%100 silikon malzemeden yapılmıştır. Maksimum elastik bir yapıda 
ortopedikdir. Topuk dikeni tedavisinde kullanılır.
Tüm ayakta çalışan ve yürüyenlerin kullanması gereken bir üründür.

WSTT | Silikon Tabanlık

WSTK | Silikon Tabanlık Kumaş Kaplı
%100 silikon malzemeden yapılmıştır. Maksimum elastik bir yapıda ortopedik ve hipoallerjeniktir. Uzun bir süre mükemmel konfor garanti eder. Ayak ağrıları ve ayakta 
durmak tan oluşan bel ve bacak ağrılarının oluşmasını engeller. Varis oluşumunu engeller. Topuk dikeni tedavisinde kullanılır.
Tüm ayakta çalışan ve yürüyenlerin kullanması gereken bir üründür.

WSTK | Silikon T
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WSTT | Silikon Tabanlık
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WOLLEX | SİLİKON GRUBU

• %100 silikon malzemeden yapılmıştır. Maksimum elastik bir yapıda ortopedik ve hipoallerjeniktir. Topuk dikeni tedavisinde kullanılır. • Ayak ağrıları ve ayakta 
durmaktan oluşan bel ve bacak ağrılarının oluşmasını engeller. 

WSTO | Silikon Topukluk Epin Yastığı

• Topuğa uygun biçimlendirilmiş uygun teknoloji ürünü olan tamponlar, ekstra yumuşak anatomik açıdan uygun silikon 
tabaka aracılığıyla en çok gereken yere daha fazla rahatlama sağlamaktadır. • Topuğun ağrılı durumlarında ve topuk dikeni 

vakalarında kullanılır.  • Yapışkan özelliği sayesinde her türlü ayakkabı ve terlik tabanında kullanılır. 

WYETO | Silikon Yapıştırmalı Epin Topukluk

WYMP | Yapıştırmalı Metatarsal Ped
• Metatarsal bölge ve ayak kısmı dengesizliklerden muzdarip olan ayaklara rahatlama sağlar. • 
Her ayağa uygun ince ve oval tasarımı sayesinde acı veren nasırların oluşumunu engeller. • Üstü 
kumaş kaplı, yumuşak silikon malzemeden üretilmiştir. • Yapışkan özelliği sayesinde ayakkabı içinde 

sabitlenebilir.

WYAD | Silikon Yapıştırmalı Ark Desteği
• %100 silikon malzemeden yapılmıştır. • Antibakteriyel koku ve terleme yapmayan 
kumaşla kaplanmıştır. • Aşırı yüklenmeden dolayı oluşan taban çökmelerinde ve 
ayak altı pişiklerinde kullanılır. • Düz taban vakalarında ark bölgesini desteklemek 

için kullanılır. 

WSTO | Silikon Topukluk Epin YastığıWYETO | Silikon Yapıştırmalı Topukluk Epin Yastığı

WYMP | Yapıştırmalı Metatarsal Ped

WYAD | Silikon Yapıştırmalı Ark Desteği
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WERT | El Rehabilitasyon Topu
• Silikon El Terapi topu %100 medikal silikon içeriklidir. • El kaslarını çalıştırmada ve el 
egzersizlerinde kullanılmaktadır. 
Yeşil : Hafif sert, Mavi : Orta sert, Kırmızı : Yüksek sert

WSPM | Silikon Parmak Arası Makara
• Parmak arası ayırıcısı %100 Silikon mineral yağ içeriklidir. • Ayak parmakları arasına mükemmel 
bir şekilde oturur. • Parmak arasındaki nasırların oluşturduğu sıkıntıyı giderir. 

WMPH | Metatarsal Ped Halkalı - L - R
• Ayağın ön tarafında oluşan çöküklerde, zedelenmelerde ve metatarsal bölge nasırlarında 
kullanılır. • Metatarsal bölgede oluşan basıncın ayağa eşit dağılımını sağlayarak metetarsal 
bölgenin baskıya uğramasını engeller. 

WMPK | Metatarsal Ped Kamalı
• Ayağın ön tarafında oluşan çöküklerde, zedelenmelerde ve 
metatarsal bölge nasırlarında kullanılır. • Metatarsal bölgede 
oluşan basıncın ayağa eşit dağılımını sağlayarak metetarsal 
bölgenin baskıya uğramasını engeller. 
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WMPK | Metatarsal Ped Kamalı
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WOLLEX | HİJYENİK HASTA BAKIM ÜRÜNLERİ

• Saç Yıkama Bonesi ile banyo yapamayan yatalak hastaların saç temizliği ve hijyeni pratik bir biçimde 
gerçekleştirilebilmektedir. • Su ve şampuan gereksinimi olmadan temizlik sağlayan WOLLEX Saç Yıkama Bonesi 

her saç tipine uygundur. • Saçı temizler ve nemlendirir. • Özel içeriği ile saç ve saç derisi temizliğini sağlar.
• Durulama gerektirmez. • İçeriğindeki Aloe Vera ile saçın ve saç derisinin nem dengesini düzenler. 

• Tek kullanımlıktır.

WM-33| Saç Yıkama Bonesi

WM-39 | Koku Giderici Sprey
• Hasta bakımı esnasında enfeksiyondan oluşan kötü kokuların giderilmesinde kullanılır. • Ürünü parfüm ya da 
koku esansı değildir. • Kötü kokuları nötralize eder. • Tamamen bitkiseldir. • Hiçbir kimyasal madde içermez.

WM-47 | Vücut Temizleme Kesesi
• Banyo yapılmayan durumlarda genel vücut temizliği için kullanılır. • Durulama 
gerektirmez. • Temizliğin yanı sıra özel formülü sayesinde vücudun nemli kalmasını 

sağlar

• Banyo yapılamayan durumlarda vücut bölgesi temizliği için kullanılır. • Dışkı 
temizliğinde kullanılır, perine bölgesinde temizlik ve hijyen sağlar. • Lanolin, Latex 
ve alkol içermez ve hipoallerjeniktir. • Dışkı temizliğinde kolayca kullanılabilen 
WOLLEX Perine Bölgesi Yıkama Havlularının pH değeri 5.5’dir ve cilt ile uyumludur. 

WM-46 | Perine Bölge Temizleme Havlusu

• Banyo yapılamayan durumlarda vücut temizliği için kullanılır. • Kötü 
kokuyu giderir, ferahlık sağlar. • Yatan hastalarda uzun süreli yatmaktan 

doğan yatak yaralarının oluşumamasında yardımcı temizleme ürünüdür.
• Cilt ile tamamen uyumlu olan bu içerik ile cilt üzerinde bulunan zararlı 
bakterileri cildin yapısına bir zarar vermeden temizler. • Özel formülü 
sayesinde  tüm vücuda hijyen sağlar. • Mikrodalgada ısıtılabilme özelliği 
ile sıcak bir yıkama sağlar. • Cildi su ve sabun gibi kurutmaz, ekstra 
bir nemlilik sağlar. • İçeriğinde bulunan Pro-vitamin B5 ve Vitamin E 

sayesinde,cildi nemlendirir.

WM-45 | Vücut Temizleme Havlusu WM-39 | Koku Giderici Sprey

WM-33 | Saç Yıkama Bonesi

WM-47 | Vücut Temizleme Kesesi

WM-46 | Perine Bölgesi Temizleme Havlusu

WM-45 | Vücut Temizleme Havlusu




