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واحدنام کاالکد کاالردیف

19OL3عدداسپیلینت هالوکس والگوس آلومینیومی

29OL4عدداسپیلینت هالوکس والگوس کیسه اي

39OL24عددانکل ساپورت چرمی

49OL23عددانکل ساپورت نئوپرنی

55OL1-Alبراي سوئیس الك و دراپ الك OPICO  ستبار آلومینیومی بریس 6 میل

65OL1-Stبراي سوئیس الك و دراپ الك OPICO ستبار استیل بریس

75OL1-Tiبراي سوئیس الك و دراپ الك OPICO ستبار تیتانیوم بریس

89OL21عددبریس آنلودر زانو

99OL14عددبریس ژنوواروم یا ژنووالگوم نئوپرنی

109OL25 عددپاولیک هارنس

119OL27عددپتالر استرپ

129OL2جفتپد ال انگشتی فومی

131OL6 عددپلیت داخل کفش

143OL1-AccOPICO عددپیچ و مهره مفاصل زانو و مچ پاي

154OL4AL-3شاخهتسمه آلومینیومی 4/5سانتی متري ضخامت 3 میل براي شل بریس

164OL4St-3شاخهتسمه استیل 4/5سانتی متري ضخامت 3 میل براي شل بریس

174OL3(ست رکاب و اتصال شل بدون کابل)ستتوئیستر

184OL3-Ca(کابل)مترتوئیستر

192OL2-S جفتدنباله رکاب آلومینیومی ساده

202OL2-K  جفتدنباله رکاب آلومینیومی کلنزاك

219OL7OPICO  عدددنیس براون متحرك

229OL7OPICO عدددنیس براون فنردار با بار قابل تنظیم

231OL1=16عددرکاب استیل ساده  160  میلی متر

241OL1=18عددرکاب استیل ساده  180  میلی متر

251OL1=20عددرکاب استیل ساده  200  میلی متر

261OL1=22عددرکاب استیل ساده  220  میلی متر

271OL1=24عددرکاب استیل ساده  240  میلی متر

281OL1=26عددرکاب استیل ساده  260  میلی متر
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291OL1=28عددرکاب استیل ساده  028  میلی متر

301OL1=30عددرکاب استیل ساده  300 میلی متر با ورق ضخیم

311OL1=32عددرکاب استیل ساده  320 میلی متر با ورق ضخیم

321OL1=34عددرکاب استیل ساده  340 میلی متر با ورق ضخیم

331OL1=16Kعددرکاب استیل کلنزاك 160 میلی متر

341OL1=18Kعددرکاب استیل کلنزاك 180  میلی متر

351OL1=20Kعددرکاب استیل کلنزاك 200  میلی متر

361OL1=22Kعددرکاب استیل کلنزاك 220  میلی متر

371OL1=24Kعددرکاب استیل کلنزاك 240  میلی متر

381OL1=26Kعددرکاب استیل کلنزاك 260  میلی متر

391OL1=28K عددرکاب استیل کلنزاك 280  میلی متر

401OL1=30Kعددرکاب استیل کلنزاك 300  میلی متر با ورق ضخیم

411OL3=24سترکاب و دنباله رکاب خاري استیل 240 میلی متر

421OL3=26سترکاب و دنباله رکاب خاري استیل 260 میلی متر

431OL3=28سترکاب و دنباله رکاب خاري استیل 280  میلی متر با ورق ضخیم

441OL3=30سترکاب و دنباله رکاب خاري استیل 300  میلی متر با ورق ضخیم

451OL3=32 سترکاب و دنباله رکاب خاري استیل 320  میلی متر با ورق ضخیم

461OL3=34سترکاب و دنباله رکاب خاري استیل 340  میلی متر با ورق ضخیم

471OL3=36سترکاب و دنباله رکاب خاري استیل 360  میلی متر با ورق ضخیم

481OL3=38سترکاب و دنباله رکاب خاري استیل 380  میلی متر با ورق ضخیم

491OL3=40سترکاب و دنباله رکاب خاري استیل 400  میلی متر با ورق ضخیم

501OL5=Sسترکاب کشویی با دنباله کوچک

511OL5=Mسترکاب کشویی با دنباله رکاب متوسط

521OL5=Lسترکاب کشویی با دنباله رکاب بلند

531OL4=2424 سترکاب و دنباله رکاب دو پولک (استیل)سایز

541OL4=2626 سترکاب و دنباله رکاب دو پولک (استیل)سایز

551OL4=28سترکاب و دنباله رکاب دو پولک (استیل)سایز 28 با ورق ضخیم

561OL4=30سترکاب و دنباله رکاب دو پولک (استیل)سایز 30 با ورق ضخیم

571OL4=32سترکاب و دنباله رکاب دو پولک (استیل)سایز 32 با ورق ضخیم
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581OL4=34سترکاب و دنباله رکاب دو پولک (استیل)سایز 34 با ورق ضخیم

599OL26(ژنوواروم و ژنووالگوم بریس) عددزانوبند آن لودر

609OL28عددزانوبند ایموبالیزر

619oL11عددزانوبند چرمی بریس

629OL16عددزانوبند ریجید با مفصل دراپ الك یا آزاد

639OL15 عددزانوبند ریجید با مفصل مدرج

649OL20 عددزانوبند نئوپرنی پالمبو

659OL18عددزانوبند نئوپرنی چهار فنره

669OL13عددزانوبند نئوپرنی ساده

679OL17 عددزانوبند نئوپرن مفصل دار پلی سنتریک

684OL2 عددسیبک اسکاتیش رایت

694OL1عددشل استیل  اسکاتیش

703OL3-Pinعددمفصل زانوي دنده اي مدرج پینی دردار

713OL11-Accعددقفل مفصل دراپ الك کوچک و بزرگ

724OL3-Ca مترکابل توئیستر

739OL1-HSc(نیم کفی) جفتکفی سیلیکونی

749OL1-Sc (کفی کامل) جفتکفی سیلیکونی

759OL1-L46 جفتکفی طبی چرمی در سایز هاي مختلف 22 الی

769OL1-F46 جفتکفی طبی فومی در سایز هاي مختلف 35 الی

779OL1-FC46 جفتکفی طبی فومی در سایز هاي مختلف(با روکش چرم) 35 الی

784OL2(سیبک اسکاتیش )عددمفصل اسکاتیش رایت

793OL4-St(استیل) جفتمفصل پلی سنتریک آزاد زانو

803OL4-Pl(پالستیکی) جفتمفصل پلی سنتریک آزاد زانو

813OL5-Stجفتمفصل دو محوره دنده اي فوالدي

824OL2-Stجفتمفصل ران استیل دو پولک

834OL1-L-Al(معمولی) جفتمفصل ران بزرگ آلومینیومی

844OL1-M-Al(معمولی) جفتمفصل ران متوسط آلومینیومی

853OL1-S(طرح آمریکایی)جفتمفصل زانو دراپ الك آلومینیوم کوچک

863OL1-M(طرح آمریکایی)جفتمفصل زانو دراپ الك آلومینیوم متوسط
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873OL1-L(طرح آمریکایی)جفتمفصل زانو دراپ الك آلومینیوم بزرگ

883OL1-P-M جفتمفصل زانو دراپ الك آلومینیوم بزرگ پرچی ضد زنگ

893OL12جفتمفصل زانوي دراپ الك استیل پرچی

903OL11-Tw جفتمفصل دراپ الك تایوانی با بارهاي جانبی

913OL11-Op OPICO ستمفصل دراپ الك

923OL2-Op OPICO ستمفصل سوئیس الك

932OL1OPICO(پولکی مچ) جفتمفصل مچ ارتزي سایز 20 آزاد

942OL11OPICO 20 عددمفصل مچ ارتزي به همراه رکاب دوتکه سایز

953OL2جفتمفصل زانوي سوئیس الك استیل ایرانی

964OL2-St عددمفصل لگن (ران) استیل دو پولک ارتزي

974OL1-L-Al (معمولی) عددمفصل لگن (ران) بزرگ آلومینیومی

984OL1-M-Al(معمولی) جفتمفصل لگن (ران) متوسط آلومینیومی

993OL3-Kn(بزرگ) جفتمفصل مدرج زانو کسري

1001OL2=16عددنیم رکاب با دنباله رکاب  16 سانتی متر

1011OL2=18عددنیم رکاب با دنباله رکاب  18 سانتی متر

1021OL2=20عددنیم رکاب با دنباله رکاب  20 سانتی متر

1031OL2=22عددنیم رکاب با دنباله رکاب  22 سانتی متر

1041OL2=24عددنیم رکاب با دنباله رکاب  24 سانتی متر با ورق ضخیم

1051OL2=26عددنیم رکاب با دنباله رکاب  26 سانتی متر با ورق ضخیم

1061OL2=26عددنیم رکاب با دنباله رکاب  28 سانتی متر با ورق ضخیم

1079OL1-HScعددنیم کفی سیلیکونی

1083OL1-Acc عددواشر فسفري مفاصل دراپ الك

1099OL3عددهالوکس والگوس آلومینیومی

1109OL4عددهالوکس والگوس کیسه اي

1119OL6عددهیل پد سیلیکونی


