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HASTAYA ÖZEL ÜRETİLİR

HASSAS VE KADEMESİZ OLARAK AYARLANABİLİR

EŞDEĞERLERİNE GÖRE EKONOMİKTİR

HAFİF, SAĞLAM VE GARANTİLİDİR.

TÜM AKSESUARLARI BERABERİNDE GELİR.

HASTANIN TUVALET İHTİYAÇLARINA YARDIMCI OLUR

İSTENİRSE HASTANIN AYAKLARI ASKIYA ALINABİLİR.İSTENİRSE HASTANIN AYAKLARI ASKIYA ALINABİLİR.

ALIŞMA SÜRESİ KISADIR

MONTAJI VE AYARLANMASI BASİTTİR.

“Hastalık yoktur, 
        hasta vardır.”
 
 Bu söz her hastanın kendi başına, ön yargılardan uzak, her-
hangi bir sınıflamaya tabi tutulmadan değerlendirilmesi gerek- 
tiğini anlatır ve tüm tıp branşları için temel kavramlardan biridir. 

 Her hastanın aynı rahatsızlığı geçiriş ve yaşayış tarzı 
farklıdır. Bu nedenle, tanısı konmuş rahatsızlığın genel belirtile-
rine yönelik çözümler üretmek yerine, hastaya özel çözümler 
üretilmesi daha doğru bir yaklaşımdır. Hekimlerin ilk dikkat 
etmesi ve önemle üzerinde durması gereken durum “hastalık” 
değil hastanın kendisidir.

 Bu yüzden her hangi bir şekilde hareket kaybına maruz 
kalmış evcil hayvanların tek tip aparatlar ile desteklenmeleri 
hareketlerin yeniden kazanılmasını sağlayabilir fakat ilave so- 
runların da başlıca nedeni olabilir.

  Hareket kaybına uğrayan hastanın ayrıntılı muayenesi sonu- 
cunda, konulmuş tanısına ve hastalığın ilerleyişine göre yapıla- 
cak özenli bir planlama ile destek aparatları tasarlanmalı, hasta- 
ya özel olarak üretilmelidir. Bunun yanı sıra hastalık süreci 
içerisindeki gelişmelere göre üzerinde bazı ilaveler, düzenle-
meler yapılabilmelidir.

 Örneğin tam felçli bir hayvanın ayaklarının yere teması 
sonucu yaralar oluşmasını engellemek için askı sistemi bu- 
lunması gerekirken, kısmi ileti kaybı gibi bir sorunda kasların 
güç kaybetmesini engellemek, eklemlerin kaynamasının önüne 
geçmek ve çalışmalarını sağlamak için vücut yükünü azaltıcı 
fakat yere teması kesmeyen bir aparat oluşturmak gerekebilir.



Yürüteçler gün boyu giyilmek üzere tasarlanmış değillerdir. 
Yürüteç ile hasta oturup dinlenemez. Dinlenmesi için yeterli zaman 
mutlaka verilmelidir. 

Bu süre ortalama 1.5 – 2 saatlik bir kullanım sonrası, 
30 – 45 dk arası olmalıdır.

YouTube videolarımız için
goo.gl/m4J2LY
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EN ÇOK KULLANILDIĞI DURUMLAR

VetGürkan yürüteçleri 
hastaya özel olarak üretilir.
  Eğer hastanız melez farklılığı, obezite (aşırı şiş- 
manlık) veya kaşeksi (aşırı zayıflık) gibi durumlara 
sahip değilse, herhangi bir ölçü almadan ırk stan- 
dartlarına uygun ölçülerde üretim yapabilmekteyiz. 
Ayrıca yürüteçlerimiz üzerlerindeki ayar vidaları ve 
kayışlarındaki tokalar ile kademesiz olarak hassas 
şekilde ayarlanabilmektedir. 

  Standart dışı durumlarda web sitemizdeki ölçü 
alma klavuzunda belirtilen ölçüler ve diğer bilgiler ile 
formu doldurup gönderdiğiniz takdirde hastanız için 
uygun modeli belirleyip size ücret bilgisini gönde- 
ririz.

  Onayınızı takiben en fazla 10 gün içeri- 
sinde yürütecin üretimi tamamlanmak- 
tadır.  Tercihinize göre klinikte denemesini 
ve ince ayarlarını yaptırıp alabilirsiniz ya 
da demonte halde kargo ile gönderebiliriz. 

  Demonte yürütecin montajı oldukça ba- 
sittir. Paket içeriğinde montaj anahtarı  da 
bulunmaktadır.


