
Hareket halindeki yeterlilik – sloganımız
OrthoTecLeicht‘tın medical dükkanında,
ortopedik ve rehabilitasyon uzmanları
kendi atölyelerinde, bunun için yetkili 
tavsiye ve bireysel müşterilerinin bakımını 
uyuguluya biliyor.

OrthoTecLeicht‘tın, bilgisayar destekli 
analizin ayak tabanındaki düzgünsüz-
lükleri tanımladığı, ayak bakımı ve ayak 
danışmanlığına odaklanır ve başarıyla 
tedavi edilebilir.

Türk müşterilerimize, gerektiyerde 
kendi dilerinde yardımcı olabiliriz.

OrthoTecLeicht

OrthoTecLeicht
Sanitätshaus, Orthopädietechnik und Rehatechnik
Michael Leicht

Kompetenz in Bewegung

Aalen
Mittelbachstr. 20, 73430 Aalen
Telefon 07361 9755422, Faks 07361 9739237
aalen@orthotecleicht.de

Belirtilen otoparklardan medical dükkanımıza 
birkaç dakika içinde ulaşılabilir.

Welzheim
Kirchplatz 12, 73642 Welzheim
Telefon 07182 935001, Faks 07182 935002
welzheim@orthotecleicht.de

Dükkanın arkasında iki adet ücretsiz park yeri var.

Schwäbisch Gmünd
Predigergässle 2, 73525 Schwäbisch Gmünd 
Telefon 07171 99869-0, Faks 07171 99869-29
info@orthotecleicht.de, www.orthotecleicht.de

Medical dükkanımızın önünde yeterli park yeri 
bulunur ve engelli bir park alanıda mevcuttur.

En büyük ortağınız biziz
olası hareketlilik ve yaşam 
kalitesi – her yaşta ve 
her yaşam durumunda.

Mobil kal. 

OrthoTecLeicht
Kompetenz in Bewegung



Medical dükkanımız 

Tıbbi tedarikimizde kapsamlı bir program 
ürünler ve aletler hazır bulunur.

• Variz çorapları

• Bandajlar

• Göğüs protezleri

• Diyabetik ürünleri 
 (çoraplar, ayakkabılar, 
 bakım ürünleri vb.)

• Tansiyon- / -şeker ölçerler

• Rahat ayakkabılar

• Fitness ürünleri

Variz çorapları 

Tansiyon ölceği 

Diyabetik ayakkabıları 

Boyun yastıkları 

Diz bandajları 

El bandajları 

Ortopedik Teknolojisi

Ortopedik ayakkabı 
tabanlık 

Oturma 
kabukları  

Ayak ölçümü (Pedografie)

Protez kollar 

Protez bacaklar 
• Kol / bacak ortezi

• Kol protezleri 

• Bacak protezleri 

• Ortopedik ayakkabı tabanlık

• Bilgisayar destekli ayak    
 analizi (Pedografie)

• Korse üretimi

• Ortopedik koltuk 
 kabuğu yapımı

• Gövde korse yapısı

• Bireysel diyabetik bakımı

Sizin için gereken ihtiyaçları koordinasyon 
altında doktorlar, fizyoterapistler veya 
meslek terapistleri ile kişisel ortopedik yararlı 
ürünler tasarlıyoruz.

Rehabilitasyon Teknolojisi

Tuvalet yardımcıları 

WalkAide

Yürüteç 

Tıbbi nebulizatör 

•  Tekerlekli Sandalyeler / 
 Elektrikli Tekerlekli Sandalyeler

•  Hasta / Bakım yatakları

•  Yürüteç

•  Küvet asansörü

•  Tuvalet yardımcıları

•  Anti-dekubitus bakımı

•  Oksijen tedavisi

•  Çocuk rehabilitasyonu

• Merdiven tırmanma 
 ekipmanları / elektrikli 
 tekerlek sandalye sürücüsü

OrthoTecLeicht ile her yaş ve her yaşam 
durumu için rehabilitasyon yardımları 
konusunda uzman tavsiyesi alabilirsiniz. 

İstek üzerine, size kapsamlı bir hizmet su-
nabiliriz. Evde ücretsiz danışmanlık, sağlık 
sigortanızla doğrudan faturalandırma.


