


 

Hip Disarticulation Prosthesis 

 

 

 
 
 
Indikasi : 
Amputasi tepat panggul (hip disarticulation) 
 
Fungsi : 
Kaki Palsu pada amputasi tepat panggul (hip disarticulation) untuk 
mengembalikan fungsi gerak tubuh yang hilang 
 
Material : 
Terbuat dari plastic Polypropeline yang dibentuk sesuai dengan 
bentuk stump (puntung kaki) yang dilapisi sponsdengan sendi 
panggul (hip) dan sendi lutut yang bisa bergerak fleksi dan ekstensi 
dengan telapak kaki berbahan karet premium serta terdapat tali 
gesper 
 

Transfemoral Prosthesis 

 

 
 
 
Indikasi : 
Amputasi atas lutut (transfemoral) 
 
Fungsi : 
Kaki Palsu pada amputasi atas lutut (Transfemoral) untuk 
mengembalikan fungsi gerak tubuh yang hilang 
 
Material : 
Terbuat dari polyresin yang dibentuk sesuai dengan bentuk stump 
(puntung kaki) yang dilapisi spons dengan sendi lutut yang bisa 
bergerak fleksi dan ekstensi dan telapak kaki berbahan karet 
premium 
 

  



Knee Disarticulation Prosthesis 

 

 
 
 
Indikasi : 
Amputasi Tepat Lutut (Knee Disaticulation) 
 
Fungsi : 
Kaki Palsu pada amputasi tepat lutut (Knee Disarticulation) untuk 
mengembalikan fungsi gerak tubuh yang hilang 
 
Material : 
Terbuat dari polyresin yang dibentuk sesuai dengan betis yang 
dilapisi spons yang dibentuk sesuai puntung kaki (stump) dengan 
sendi lutut yang bisa bergerak fleksi dan ekstensi serta telapak kaki 
berbahan karet premium 
 

Transtibial Prosthesis 

 

 
 
 
 
 
Indikasi : 
Amputasi Bawah Lutut (transtibial) 
 
Fungsi : 
Kaki Palsu pada amputasi bawah lutut (transtibial) untuk 
mengembalikan fungsi gerak tubuh yang hilang 
 
Material : 
Terbuat dari laminasi resin dan penguat fiber yang dibentuk sesuai 
dengan betis yang dilapisi dengan spons yang dibentuk sesuai 
puntung kaki  (stump) dan telapak kaki berbahan karet premium 
 

  



Syme Prosthesis  
 
 
 

 

 
 
 
 
Indikasi : 
Amputasi Syme 
 
Fungsi : 
Kaki palsu pada amputasi syme untuk mengembalikan fungsi gerak 
tubuh yang hilang 
 
Material : 

Syme Prosthesis (Silicon) 
Terbuat dari bahan silicon yang disesuaikan dengan warna kulit 
pada bagian telapak. Pada bagian puntung kaki (stump) diberi 
penguat yang dilapisi spons lembut agar nyaman ketika dipakai 
 

Syme Prosthesis (Combain Sachfoot) 
Terbuat dari bahan karet premium yang dibentuk seperti telapak 
kaki dan bahan penguat pada puntung kaki (stump) yang dilapisi 
spons lembut agar nyaman ketika dipakai 
 

Syme Prosthesis (Spons) 

Terbuat dari bahan spons yang dibentuk seperti telapak kaki dan 
bahan penguat pada puntung kaki (stump) yang dilapisi spons 
lembut agar nyaman ketika dipakai 
 

  



Chopart Prosthesis 
 
 
 

 

 
 
 
Indikasi : 
Amputasi Chopart 
 
Fungsi : 
Kaki palsu pada amputasi chopart untuk mengembalikan fungsi 
gerak tubuh yang hilang 
 
Material : 

Chopart Prosthesis (Silicon) 
Terbuat dari bahan silicon import yang disesuaikan dengan warna 
kulit pada bagian telapak. Pada bagian puntung kaki (stump) diberi 
penguat yang dilapisi spons lembut agar nyaman ketika dipakai 
 

Chopart Prosthesis (Combain Sachfoot) 
Terbuat dari bahan karet premium yang dibentuk seperti telapak 
kaki dan bahan penguat pada puntung kaki (stump) yang dilapisi 
spons lembut agar nyaman ketika dipakai 
 

Chopart Prosthesis (Spons) 

Terbuat dari bahan spons yang dibentuk seperti telapak kaki dan 
bahan penguat pada puntung kaki (stump) yang dilapisi spons 
lembut agar nyaman ketika dipakai 

  



 

Finger Foot 
 
 

 

 
 
 
Indikasi : 
Amputasi jari kaki 
 
Fungsi : 
Jari kaki palsu pada amputasi jari kaki untuk mengembalikan fungsi 
estetika tubuh yang hilang 
 
Material : 
Terbuat dari silicon import yang disesuaikan dengan warna kulit yang 
dibentuk sesuai dengan bentuk jari kaki 
 
 
 

 

 

  



Transhumeral Prosthesis 

 

 
 
 
 
 
Indikasi : 
Amputasi atas siku (transhumeral) 
 
Fungsi : 
Tangan palsu pada amputasi atas siku untuk mengembalikan fungsi 
gerak tubuh yang hilang secara terbatas dan mengembalikan fungsi 
estetika tubuh yang hilang 
 
Material : 
Terbuat dari polyresin pada socket, handglove dari silicon import, 
dan terdapat bagian innerhand 

Transradial Prosthesis 
 

 

 
 
 
 
Indikasi : 
Amputasi bawah siku (transradial) 
 
Fungsi : 
Tangan palsu pada amputasi bawah siku (trasnradial) untuk 
mengembalikan fungsi gerak tubuh yang hilang secara terbatas dan 
mengembalikan estetika tubuh yang hilang 
 
Material : 
Terbuat dari polyresin pada socket, handglove dari silicon import, 
dan terdapat bagian innerhand 
 

  



Wrist Dis Prothesis (Zipper) 

 

 

 
 
 
 
 
Indikasi : 
Amputasi tepat pergelangan tangan 
 
Fungsi : 
Tangan palsu pada amputasi tepat pergelangan tangan untuk 
mengembalikan fungsi estetika tubuh yang hilang 
 
Material : 
Tebuat dari silicon import yang dicustomize mendekati warna dan 
bentuk tangan. 
 

Finger Prosthesis 
 

 

 
 
 
 
Indikasi : 
Amputasi jari tangan 
 
Fungsi : 
Tangan palsu pada amputasi jari tangan untuk mengembalikan 
fungsi estetika tubuh yang hilang 
 
Material : 
Tebuat dari silicon import yang dicustomize mendekati warna dan 
bentuk jari tangan. 
 

  



Skoliosis Brace 
 

 

 
 
 
 
 
Indikasi : 
Skoliosis 
 
Fungsi : 
Untuk mencegah terjadinya kelengkungan tulang yang semakin 
parah, mendorong kelengkungan tulang kearah yang lebih lurus, 
mengurangi nyeri yang ditimbulkan oleh skoliosis 
 
Material : 
Terbuat dari plastic Polypropeline yang dibentuk mengoreksi 
deformitas dan padding koreksi berbahan spons serta strap 
berbahan kulit. Bisa request motif gambar dan warna. 
 

 

  



Jewwet Extension Brace 
 

 

 
 
 
 
Indikasi : 
Fraktur Kompresi 
Degeneratif Kiposis 
Cidera Toracolumbar 
 
Fungsi : 
Mengurangi ketidaknyamanan yang terkait dengan fraktur 
kompresi, degenerative discs, kiposis dan cidera torakolumbar 
lainnya. 
 
Material : 
Terbuat dari Alumunium yang dilapisi oleh spons yang lembut agar 
nyaman ketika dipakai dan strap terbuat dari kulit 
 

Taylor Brace 
 

 

 
 
Indikasi : 
Tuberculosis Spine 
Unstable Fraktur Spine 
Kiposis 
 
Fungsi : 
Untuk stabilisasi trunk, membatasi rotasi trunk, membatasi flexi 
trunk, membatasi ekstensi trunk dan mengontrol lateral bending 
dari trunk 
 
Material : 
Terbuat dari Polypropeline yang kuat untuk imobilisasi tulang 
belakang, dilapisi oleh spons lembut agar nyaman digunakan dan 
strap berbahan kulit 
 

 



TLSO Korset (Neoprane) 
 

 
 

 
 
Indikasi : 
Nyeri bagian punggung (Thorac dan Lumbal) 
Pasca operasi tulang belakang 
 
Fungsi : 
Fiksasi tulang belakang, immobilisasi tulang belakang dan 
menyangga tulang belakang 
 
Material : 
Terbuat dari bahan neoprene yang elastis dan nyaman ketika 
dipakai diserati dengan bar pada bagian  
 

TLSO Korset (Katun) 
 

 

 
 
 
Indikasi : 
Nyeri bagian punggung (Thorac dan Lumbal) 
Pasca operasi tulang belakang 
 
Fungsi : 
Fiksasi tulang belakang, imobilisasi tulang belakang dan menyangga 
tulang belakang 
 
Material : 
Terbuat dari Bahan Katun Premium yang nyaman ketika dipakai 
 

  



LSO Korset (Neoprane) 

 

 
 
 
Indikasi : 
Cedera tulang belakang bagian bawah atau lumbal 
Nyeri pinggang 
 
Fungsi : 
Untuk mengurangi nyeri pinggang dan mencegah cedera pada tulang 
belakang 
 
Material : 
Terbuat dari bahan neoprene yang elastis dan nyaman ketika 
dipakai. 
 

LSO Korset (Katun) 

 

 
 
 
Indikasi : 
Cedera tulang belakang bagian bawah atau lumbal 
Nyeri pinggang 
 
Fungsi : 
Untuk mengurangi nyeri pinggang dan mencegah cedera pada tulang 
belakang 
 
Material : 
Terbuat dari bahan Katun Premium yang nyaman ketika dipakai. 
 

  



Soft Correction Insole 
 
 

 

 
 
 
Indikasi : 
Flat Foot (Kaki Datar) 
Cepat lelah ketika berdiri lama 
Cepat Lelah ketika berjalan jauh 
 
Fungsi : 
suatu alat yang diletakkan pada sol bagian dalam sepatu untuk 
memperbaiki biomekanik pada kaki dan sebagai koreksi flatfoot 
yang dipakai pada alas kaki. 
 
Material : 
Terbuat dari EVA Spons yang nyaman dipakai dan dibentuk 
mengkoreksi kondisi kaki datar 
 
 

Hard Correction Insole 
 
 

 

 
Indikasi :  
Flat Foot (Kaki Datar) dengan level yang lebih tinggi (pronasi) 
Cepat lelah ketika berdiri lama 
Cepat Lelah ketika berjalan jauh 
 
Fungsi : 
suatu alat yang diletakkan pada sol bagian dalam sepatu untuk 
memperbaiki biomekanik pada kaki dan sebagai koreksi flatfoot 
yang dipakai pada alas kaki. 
 
Material : 
Terbuat dari Polypropeline dibentuk mengkoreksi kondisi kaki 
datar yang dilapisi EVA spons serta leather (kulit) sehingga nyaman 
dipakai. 
 
 

  



Dennis Brown Splint (Polypropeline) 

 
 

 
 

 
 
Indikasi : 
CTEV (Congenital Talipes Equinus Varus / Kaki Pengkor) 
 
Fungsi : 
Suatu alat yang digunakan untuk mempertahankan kaki dalam 
posisi abduksi dan dorsi fleksi 
 
Material : 
Terbuat dari Polypropeline yang dibentuk mengkoreksi kondisi kaki 
CTEV dilapisi EVA spons serta terdapat positioning bar untuk 
mengatur derajat eversi pada telapak kaki sehingga mendapatkan 
koreksi yang maksimal 
 

Dennis Brown Splint (Shoes) 
 

 

 

 
 
Indikasi : 
CTEV (Congenital Talipes Equinus Varus / Kaki Pengkor) 
 
Fungsi : 
Suatu alat yang digunakan untuk mempertahankan kaki dalam 
posisi abduksi dan dorsi fleksi 
 
Material : 
Terbuat dari kulit yang dibentuk menjadi sepatu untuk mengkoreksi 
kondisi kaki CTEV serta terdapat positioning bar untuk mengatur 
derajat eversi pada telapak kaki sehingga mendapatkan koreksi 
yang maksimal 
 

  



Orthopedic Shoes (Open toe) 
 

 

 

 
Indikasi : 
Flat Foot 
Pronation Foot 
Twink In Gait 
Twink Out Gait 
Selisih Panjang Tungkai (Leg Length Discrepancy) 
Metatarsus Adductus 
Dan lain sebagainya 
 
Fungsi : 
Sepatu yang didesain khusus untuk mengkoreksi kondisi deformitas 
pada kaki  
 
Material : 
Sepatu terbuka terbuat dari bahan leather (kulit) yang didesain 
khusus untuk mengkoreksi kondisi kaki. Dengan proses customize 
namun dengan model yang tetap trendy 
 

Orthopedic Shoes (Close toe) 
 

 

 

 
Indikasi : 
Flat Foot 
Pronation Foot 
Twink In Gait 
Twink Out Gait 
Selisih Panjang Tungkai (Leg Length Discrepancy) 
Dan lain sebagainya 
 
Fungsi : 
Sepatu yang didesain khusus untuk mengkoreksi kondisi deformitas 
pada kaki  
 
Material : 
Sepatu tertutup terbuat dari bahan leather (kulit) yang didesain 
khusus untuk mengkoreksi kondisi kaki. Dengan proses customize 
namun dengan model yang tetap trendy 
 

  



Sandal Custom 
 

 

 
Indikasi : 
Flat Foot 
Twink In Gait 
Twink Out Gait 
Selisih Panjang Tungkai (Leg Length Discrepancy) 
Dan lain sebagainya 
 
Fungsi : 
Sandal casual yang didesain khusus untuk mengkoreksi kondisi 
deformitas pada kaki  
 
Material : 
Sandal yang dibuat secara customize dengan tujuan mengkoreksi 
deformitas pada kaki. Terbuat dari bahan leather (kulit) yang 
didesain casual sesuai dengan request 
 

Diabetic Shoes / Diabetic Sandal 
 

 

 
 
Indikasi : 
Diabetic Foot yang sudah mengalami deformitas 
 
Fungsi : 
Untuk mengakomodasi bentuk kaki diabetes yang mengalami 
deformitas agar meminimalisir terjadinya luka dan membantu 
berjalan menjadi lebih nyaman 
 
Material : 
Dibuat secara customize, dengan insole berbahan soft EVA spons 
(spons kenyal) dan bagian dalam berbahan kain lembut, serta 
bagian luar sepatu menggunakan kulit yang dibentuk sesuai dengan 
kondisi kaki diabet  
 
 
 

  



SMO (Supra Malleolar Orthosis) 
 

 

 
Indikasi : 
Ketidakstabilan pada pergelangan kaki 
Posisi kaki ke depan atau bagian kaki tengah tidak lurus 
Kaki bengkok ke dalam (supinasi) atau keluar (pronasi) 
 
Fungsi : 
SMO dirancang untuk mempertahankan tumit agar tetap vertical 
atau netral yang dapat membantu meningkatkan keseimbangan 
berdiri atau berjalan 
 
Material : 
Terbuat dari Polypropeline yang dibentuk mengkoreksi sesuai 
deformitas kaki dan dilapisi dengan EVA spons agar lebih nyaman 
dipakai serta strap berbahan kulit, pada wall AFO dapat memilih 
gambar sesuai permintaan. 
 

AFO 

 
 

AFO Rigid 

 
Indikasi : 
Equinus (Kaki Jinjit) 
Spastik (Kaki Kaku) 
Laxity (Kaki Lemes) 
Varus (Ankle Kaki berbentuk X) 
Valgus (Ankle Kaki berbentuk O) 
Dan Lain Sebagainya 
 
Fungsi : 
Memposisikan kaki agar plantargrade (posisi ankle kaki 90°) dan 
meningkatkan keseimbangan berdiri atau berjalan serta mengurangi 
kaku pada ankle 
 
Material : 
Terbuat dari Polypropeline yang dibentuk mengkoreksi sesuai 
deformitas kaki dan dilapisi dengan EVA spons agar lebih nyaman 
dipakai serta strap berbahan kulit pada wall AFO dapat memilih gambar 
sesuai permintaan. 
 

  



 
 

  

AFO Flexible 
 
Indikasi : 
Equinus (Kaki Jinjit) 
Spastik Ringan (Kaki Kaku Ringan) 
Laxity (Kaki Lemes) 
Dan Lain Sebagainya  
 
Fungsi : 
Memposisikan kaki agar plantargrade (posisi ankle kaki 90°) dan 
meningkatkan keseimbangan berdiri atau berjalan serta mengurangi 
kaku pada ankle dan juga memberikan sensasi fleksibel pada ankle 
 
Material : 
Terbuat dari Polypropeline yang dibentuk mengkoreksi sesuai 
deformitas kaki dengan trimline yang lebih ramping dan dilapisi 
dengan EVA spons agar lebih nyaman dipakai serta strap berbahan 
kulit pada wall AFO dapat memilih gambar sesuai permintaan. 
 

 

AFO Dynamic 
 
Indikasi : 
Equinus (Kaki Jinjit) 
Spastik Sedang (Kaki Kaku Sedang) 
Laxity (Kaki Lemes) 
Dan Lain Sebagainya  
 
Fungsi : 
Memposisikan kaki agar plantargrade (posisi ankle kaki 90°) namun 
dapat memberikan gerakan dorsi fleksi pada ankle (plantar-stop) 
dan meningkatkan keseimbangan ketika berdiri atau berjalan serta 
mengurangi kaku pada ankle  
 
Material : 
Terbuat dari Polypropeline yang dibentuk mengkoreksi sesuai 
deformitas kaki dengan diberikan sendi pada bagian ankle dan 
dilapisi dengan EVA spons agar lebih nyaman dipakai serta strap 
berbahan kulit, pada wall AFO dapat memilih gambar sesuai 
permintaan 
 

  



 

AFO Adjustable Axis 
 
Indikasi : 
Equinus dengan spastisitas sangat tinggi, biasanya pada pasien post-
stroke yang terlambat penanganan pada anklenya 
 
Fungsi : 
Alat yang digunakan untuk mengurangi derajat sendi ankle yang 
mengalami kekuan / spastisitas tinggi sehingga harus dikoreksi 
secara perlahan dengan meng-adjust derajatnya. 
 
Material : 
Terbuat dari Polypropeline yang dibentuk mengkoreksi sesuai 
deformitas kaki dengan diberikan adjustable axis pada bagian 
belakang wall AFO dan dilapisi dengan EVA spons agar lebih nyaman 
dipakai serta strap berbahan kulit, pada wall AFO dapat memilih 
gambar sesuai permintaan 
 

 
 

 

AFO Spring Axis 
 
Indikasi : 
Equinus (Kaki Jinjit) 
Spastik Ringan (Kaki Kaku Ringan) 
Laxity (Kaki Lemes) 
Dan Lain Sebagainya  
 
Fungsi : 
Memposisikan kaki agar plantargrade (posisi ankle kaki 90°) dan 
meningkatkan keseimbangan berdiri atau berjalan serta mengurangi 
kaku pada ankle dan juga memberikan sensasi fleksibel pada ankle 
 
Material : 
Terbuat dari Sepatu berbahan Kulit yang dibentuk mengkoreksi 
sesuai deformitas kaki dengan diberikan spring pada bagian ankle 
yang fleksibel dan strap berbahan kulit. Untuk warna sepatu bisa 
memilih sesuai permintaan 
 

 

  



AFO Brace (Solid Ankle) 
 

 
 

Indikasi : 
Equinus (Kaki Jinjit)  
Spastik (Kaki Kaku) 
Laxity (Kaki Lemes) 
Varus (Ankle Kaki berbentuk X) 
Valgus (Ankle Kaki berbentuk O) 
Dan Lain Sebagainya 
 
Fungsi : 
Memposisikan kaki agar plantargrade (posisi ankle kaki 90°) dan 
meningkatkan keseimbangan berdiri atau berjalan serta mengurangi 
kaku pada ankle, dan juga lebih nyaman ketika dipakai untuk 
aktifitas outdoor 
 
Material : 
Terbuat dari Sepatu berbahan Kulit yang dibentuk mengkoreksi 
sesuai deformitas kaki dan strap berbahan kulit, disertai dengan bar 
hingga bagian betis sebagai penguat dan korektif. Untuk warna 
sepatu bisa memilih sesuai permintaan 
 

AFO Brace (Dynamic Ankle) 
 

 

 
Indikasi : 
Equinus (Kaki Jinjit) 
Spastik Sedang (Kaki Kaku Sedang) 
Laxity (Kaki Lemes) 
Dan Lain Sebagainya  
 
Fungsi : 
Memposisikan kaki agar plantargrade (posisi ankle kaki 90°) namun 
dapat memberikan gerakan dorsi fleksi pada ankle (plantar-stop) 
dan meningkatkan keseimbangan ketika berdiri atau berjalan serta 
mengurangi kaku pada ankle dan juga lebih nyaman ketika dipakai 
untuk aktifitas outdoor 
 
Material : 
Terbuat dari Sepatu berbahan Kulit yang dibentuk mengkoreksi 
sesuai deformitas kaki dengan diberikan sendi pada bagian ankle 
dan strap berbahan kulit, disertai dengan bar hingga bagian betis 
sebagai penguat dan korektif. Untuk warna sepatu bisa memilih 
sesuai permintaan. 
 

  



Knee Support (Neoprane) 
 

 

 
 
 
Indikasi : 
Knee Laxity 
Osteo Athritis 
 
Fungsi : 
Untuk stabilisasi sendi lutut dan mengurangi rasa nyeri pada lutut 
 
Material : 
Terbuat dari bahan neoprane yang elastis sehingga nyaman 
digunakan dan mengurangi nyeri pada lutut 

Knee Immobilizer 
 

 

 
 
 
Indikasi : 
Knee Fleksi dengan spastisitas sedang sampai tinggi 
 
Fungsi : 
Memberikan stabilisasi sendi lutut, imobilisasi sendi lutut pasca 
cedera dan pasca operasi, membantu mengurangi pembengkakan 
dan edema serta mengkoreksi knee fleksi 
 
Material : 
Alumunium posterior membantu mempertahankan posisi support 
yang tepat 
 
 
 

  



Knee Brace Single Bar 
 

      
 

 
 
Indikasi : 
Genu Varum 
Genu Valgum 
 
Fungsi : 
Untuk mengkoreksi lutut yang X atau lutut yang O ke arah yang lebih 
lurus 
 
Material : 
Berbahan Stainless untuk bagian bar. Pada bagian cuff dilapisi bahan 
yang lembut, dan padding koreksi menggunakan soft spons dilapisi 
kulit untuk mendorong lutut X atau lutut O ke arah yang lurus 
 

Knee Brace Double Bar 
 

    

 
 
Indikasi : 
Knee Laxity 
Hyperextension Knee (Genu Recurvatum) 
Knee Fleksi 
 
Fungsi : 
Untuk fiksasi pada lutut yang mengalami deformitas sehingga 
mengkoreksi ke posisi yang lebih baik 
 
Material : 
Berbahan Stainless untuk bagian bar medial dan lateral. Pada bagian 
cuff dilapisi bahan yang lembut, dan padding koreksi menggunakan 
soft spons dilapisi kulit untuk menahan lutut ke arah posisi yang 
lebih baik. 
 

  



PTB Brace (Polypropeline) 

 
 

 
 
 
Indikasi : 
Fraktur Tibia 
Tidak dapat menumpu pada kaki 
 
Fungsi : 
Memberikan fiksasi pada tulang tibia, memindahkan sebagian 
tumpuan ke patella tendon 

 
Material : 
Terbuat dari Polypropeline yang dibentuk sebagai penguat dan 
pemindah tumpuan yang dilapisi dengan EVA spons agar lebih 
nyaman kedipakai serta strap berbahan kulit, pada wall AFO dapat 
memilih gambar sesuai permintaan 
 

PTB Brace (Shoe) 
 

 

 
 
Indikasi : 
Fraktur Tibia 
Tidak dapat menumpu pada kaki 
 
Fungsi : 
Memberikan fiksasi pada tulang tibia, memindahkan sebagian 
tumpuan ke patella tendon 
 
Material : 
Terbuat dari Sepatu berbahan Kulit yang dibentuk mengkoreksi 
sesuai deformitas kaki dan strap berbahan kulit, disertai dengan bar 
hingga bagian lutut serta terdapat cover pada bagian lutut yang 
terbuat dari polypropeline sebagai penguat dan pemindah tumpuan. 
Untuk warna sepatu bisa memilih sesuai permintaan 
 

 

  



KAFO Single Bar (Shoe) 
 
 

 

 
 
 
 
 
Indikasi : 
Genu Varum 
Genu Valgum 
 
Fungsi : 
Untuk mengkoreksi lutut yang X atau lutut yang O ke arah yang lebih 
lurus 
 
Material : 
Terbuat dari Sepatu berbahan Kulit yang dibentuk mengkoreksi 
sesuai deformitas kaki dan strap berbahan kulit, disertai dengan bar 
berbahan stainless. Pada bagian cuff dilapisi bahan yang lembut, dan 
padding koreksi menggunakan soft spons dilapisi kulit untuk 
mendorong lutut X atau lutut O ke arah yang lurus. Warna sepatu 
bisa memilih sesuai permintaan 
 
 
 

  



 

KAFO Double Bar (Polypropeline) 
 

 

 
Indikasi : 
Genu Recurvatum 
Atrophi otot 
Post Poliomyelitis 
 
Fungsi : 
Untuk mengkoreksi hyperekstensi pada lutut dan membantu 
memperkuat kaki polio ketika berjalan 
 
Material : 
Terbuat dari Polypropeline yang dibentuk mengkoreksi sesuai 
deformitas kaki dan strap berbahan kulit, disertai dengan bar 
berbahan stainless pada sisi medial dan lateral. Pada bagian cuff 
dilapisi bahan yang lembut, dan padding koreksi menggunakan soft 
spons dilapisi kulit untuk mendorong lutut X atau lutut O ke arah 
yang lurus. Warna sepatu bisa memilih sesuai permintaan 
 

KAFO Double Bar (Shoe) 

 

 
Indikasi : 
Genu Recurvatum 
Atrophi otot 
Post Poliomyelitis 
 
Fungsi : 
Untuk mengkoreksi hyperekstensi pada lutut dan membantu 
memperkuat kaki polio ketika berjalan 
 
Material : 
Terbuat dari Sepatu berbahan Kulit yang dibentuk mengkoreksi 
sesuai deformitas kaki dan strap berbahan kulit, disertai dengan bar 
berbahan stainless pada sisi medial dan lateral.. Pada bagian cuff 
dilapisi bahan yang lembut, dan padding koreksi menggunakan soft 
spons dilapisi kulit untuk mendorong lutut X atau lutut O ke arah 
yang lurus. Warna sepatu bisa memilih sesuai permintaan 
 

  



Hip Support (Neoprane) 
 

 

 
 
 
Indikasi : 
Kelemahan Otot Hip 
Pasca Operasi 
 
Fungsi : 
Untuk stabilisasi hip dan mengurangi rasa nyeri pada hip 
 

Material : 
Terbuat dari Neoprane yang elastis sehingga nyaman ketika 
digunakan dan mengurangi nyeri pada hip 
 

Hip Support Bar Joint (Neoprane) 
 

 

 
 
Indikasi : 
Kelemahan Otot Hip 
Pasca Operasi 
 
Fungsi : 
Untuk stabilisasi hip dan mengurangi rasa nyeri pada hip 
 

Material : 
Terbuat dari Neoprane yang elastis sehingga nyaman ketika 
digunakan dan mengurangi nyeri pada hip disertai hip joint bar 
yang dapat mengakomodasi gerakan hip joint 
 

  



Hip Brace (Polypropeline) 

 

 
Indikasi :  
Osteoarthritis pada hip 
Post operasi hip 
Dislokasi hp 
 
Fungsi : 
Untuk mengurangi nyeri pada osteosrthitis, perlindungan pasca 
operasi hip, control dan rotasi untuk dislokasi hip, post OP 
stabilisasi  
 

Material : 
Terbuat dari Polypropeline yang dibentuk mengkoreksi sesuai 
deformitas kaki, dengan dilapisi spons agar nyaman ketika dipakai 
dan strap berbahan kulit, disertai dengan bar berbahan stainless 
 

Pavlik Harnest 
 

 

 
 
Indikasi : 
Developmental Displasia of the Hip (DDH) 
 
Fungsi : 
Untuk mengembalikan biomekanik normal sendi panggul sehingga 
dapat menunda atau mungkin mencegah timbulnya komplikasi 
berupa avaskular nekrosis dan osteoarthritis panggul. 
 
Material : 
Terbuat dari Katun Premium yang bermotif lucu dan tali dari bahan 
harnest untuk memposisikan sendi panggul kembali ke bimekanik 
normal 
 

 

  



Shoulder Support 
 

 
 

 
 
Indikasi : 
Cidera Bahu 
Shoulder Instability 
Rotator cuff tendinitis 
Bursitis 
 
Fungsi : 
Menyangga dan melindungi bagian bahu, melindungi bahu yang 
cidera, menvegah terjadinya cedera lebih lanjut 
 
Material : 
Terbuat dari bahan Neoprene yang elastis dan nyaman ketika 
digunakan 
 

Elbow Immobilizer 
 

 

 
 
 
 
Indikasi : 
Pasca Operasi, Stretch Tight Muscle (Otot Tegang), Imobilisasi sendi 
siku 
 
Fungsi : 
Imobilisasi sendi siku pasca cedera dan pasca operasi, mencegah 
fleksi dan mempertahankan posisi ekstensi 
 
Material : 
Terbuat dari Katun premium dengan gambar lucu  
Yang nyaman ketika digunakan dan tali strap yang dapat di-adjust 
 

  



Wrist Splint 
 

 
 
 

 
 
 
Indikasi : 
Kompresi pada pergelangan tangan 
 
Fungsi : 
Memberikan kompresi untuk pergelangan tangan yang lemah atau 
tertekan 
 
Material : 
Terbuat dari bahan Neoprene yang elastis dan nyaman ketika 
digunakan 
 

Neck Collar 
 

 
 

 
 
Indikasi : 
Post-surgical support 
Cervical fracture 
Cervical spondylosis 
 
Fungsi : 
Untuk imobilisasi agar tidak ada pergerakan pada cervical  
 
Material : 
Terbuat dari soft spons yang nyaman ketika dipakai, terdapat hook 
loop agar mudah ketika memasang dan melepas 
 
 

 


