
 

 

 

 

LIPOELASTIC© KIYAFETLER 

 

 

 

DÜNYA ÇAPINDA LIPOELASTIC© 

LIPOELASTIC firmasının Avrupa’daki en büyük sıkıştırıcıı kıyafet üreticisi olduğunu, Orta Doğu’da 

piyasa lideri sıfatıyla hareket ettiğini ve kendi sektöründe dünyanın ikinci en başarılı işletmesi olarak 

değerlendirildiğini biliyor muydunuz? 

LIPOELASTIC firması, müşterilerine piyasadaki en kapsamlı ve en geniş sıkıştırıcı kıyafet yelpazesini 

sunmakta olup, katalogumuzda 80 farklı tür ve tasarımda kıyafet bulunmaktadır. Sizler sayesinde 

dünya çapında 70’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz. 

 

 



SIKIŞTIRICI KIYAFETLERİN TERCİH EDİLME NEDENLERİ 

LIPOELASTIC firmasına ait sıkıştırıcı kıyafetlerin tercih edilme nedenlerini açıklamama müsaade ediniz. 

Sıkıştırma opsiyonu, uzun yıllardır ameliyat sonrası temel prosedürler bakımından oldukça faydalı bir 

yöntem olarak değerlendirilmektedir.  

Aşağıda sıkıştırılmış ve sıkıştırma işlemine tabi tutulmamış bir cilde ilişkin karşılaştırma yer almaktadır. 

Sıkıştırmaya tabi tutulmayan cilt:                                

LIPOELASTIC© sıkıştırıcı kıyafet ile sıkıştırılan cilt:  

 

 

 

Söz konusu prosedür sonrasında uygun sıkıştırma yönteminin güvence altına alınmasının ne derece 

önemli olduğun görmektesiniz.  

 

SIKIŞTIRICI KIYAFETLERİN TERCİH EDİLME NEDENLERİ 

LIPOELASTIC© 

Elastik yapıdaki sıkıştırıcı kıyafetler, estetik cerrahisinde ameliyat sonrası bakımın en yaygın 

türlerinden birini teşkil etmekle birlikte aşağıda belirtilen nedenlerden ötürü kullanılmaktadır: 

 Şişlik, bere ve keloit izlerin oluşumunu en aza indirgemektedir. 

 Enfeksiyon riskini azaltmaktadır. 

 Vücut hatlarını şekillendirmekte ve implantları sabitlemektedir. 

 Ağrıyı hafifletmektedir.  

 İyileşme sürecini hızlandırmaktadır. 

 

Gerçek sonuçlar verebilecek bu tedavi yöntemini keşfedin.  



KULLANIM MALZEMELERİ 

LIPOELASTIC a.s., kullanım malzemeleri bakımından katı koşullar benimsemekte olup, uluslararası 

çapta bilinen şirketlerce geliştirilen zararsız maddelerden faydalanmaktadır.  

Tüm kullanım malzemeleri, Avrupa Birliği ve İsviçre’deki üreticilerden satın alınmaktadır. Bahsi geçen 

üreticiler Almanya, İspanya, Fransa ve aynı zamanda Çek Cumhuriyeti’nde bulunmaktadırlar. 

 

 

ÖKO-TEX 100 

Tüm kullanım malzemelerin bazı katı kriterleri karşılaması ve doğrudan hastaların ciltlerine yönelik 

olarak kullanılmaları yönüyle Oeko-Tex 100 sertifikasına sahip olması gerekmektedir.  

Öko-Tex sertifikası, tarafımızda üretilen ve Almanya’daki Hohenstein Deneme Kurumu tarafından 

yıllık bazda test edilen kıyafetlerde zararlı maddelerin bulunmadığını güvence altına almaktadır. Söz 

konusu sertifika, tüm ürünlerimizin kaliteli ve güvenli olduğu, kıyafetlerimizin ise lateks içermediği 

konusunda bir garanti niteliği taşımaktadır. 

 

 



 

ISO 9001:2001 

Kıyafetlerimizin üretimi, ISO 9001:2001 standardının öngördüğü gereklilikleri karşılamaktadır.  

Bu, şirketimize uygulanan aşağıdaki kontrol süreçlerini onaylayan ve uluslararası çapta bilinen bir 

kalite yönetim sistemidir.  

 Mal kabulü ve malzeme testlerinden 

 Üretim hazırlıklarına, 

 Üretim sürecine, 

 Çıktı denetimine 

 Ve müşteri teslimatına kadar.  

 

Bu sertifika, LIPOELASTIC firmasının daima kusursuz müşteri ve hasta memnuniyetini sağlamak 

istediğini garanti etmektedir.  

 

 

 

 

 

 



UYGUNLUK BEYANI 

Ürünlerimize yönelik olarak gerçekleştirilen klinik değerlendirmeler doğrultusunda “AT Sertifikası” 

olarak bildiğiniz Avrupa Piyasasına Uygunluk Sertifikasını ihraç etmekteyiz.  

LIPOELASTIC firmasınca geliştirilen ürünler, 93/42/AET sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ile 336/2004 

sayılı Hükümet Düzenlemeleri tarafından öngörülen gereklilikleri karşılamakta olup, CE işaretini 

kullanmaya yetkilidir. 

 

 

AMERİKAN GIDA VE İLAÇ KURUMU 

SİCİL NUMARASI: 300 88 635 14 

Amerikan piyasasına yönelik olarak 510 sayılı Piyasaya Arz Öncesi Tebliğler gerekliliğine uygun 

hareket etmekteyiz.  

FDA kısaltması ile anılan Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu 

Ürünlerimiz, Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu tarafından listelenmiş olup, A Sınıfı cihaz şeklinde 

değerlendirilmektedir.  

 

BİRLEŞİK DEVLETLER Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu Piyasaya Arz öncesi Tebliğ 510(k) 



EN ÜSTÜN KALİTELİ MALZEMELER 

Sıkıştırıcı kıyafetlerde bulunması gereken en önemli öğe, üretimde kullanılan kumaşlardır.  

Sipariş üzerine Avrupa’daki üreticilerden temin edilen üstün kaliteli malzemeler, LIPOELASTIC 

firmasınca kıyafet üretiminde kullanılmaktadır. 

Tüm malzemeler, Çek Cumhuriyeti’nin Brno bölgesinde bulunan Tekstil Test Kurumu (TZU) tarafından 

düzenli olarak teste tabi tutulmaktadır.  

 

 

Sicil Numarası: 106/2003 

ISO 9001 

ONAYLI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

MALZEME ONAYI 

Firmamız için Tekstil Test Kurumu (TZU) tarafından geliştirilen ve ürünlerimize yönelik olarak bizlere 

kusursuz özellikler ve sertifikalar sunan 5 önemli testi açıklamama izin veriniz. 

 

 

Sicil Numarası: 106/2003 

ISO 9001 

ONAYLI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

 



DOĞRU SIKIŞTIRMA 

Dikkatli bir biçimde incelenen temel kriterler, kumaşların boylamsal ve enine sıkıştırma 

parametreleridir. Söz konusu testler, Lycra ticari markası altında elastik fiber üretimi gerçekleştiren 

dünyaca ünlü DuPont üretici şirketin yöntemleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.  

Bu düzenli testler, 17-22 mm/Hg aralığındaki kıyafetler için gereken sıkıştırma düzeyini konusunda 

partnerlerimize güvence vermemizi sağlamaktadır. Bağımsız kıyafet türleri, normal vücut bölgelerini 

temsil eden gövdelere giydirilir ve İsveçli üretici Swisslastic AG şirketi tarafından geliştirilen MST MK 

IV isimli ölçüm cihazı ile sürekli olarak teste tabi tutulur. 

  Ölçüm Noktaları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SILVER PROTECT – YÜKSEK ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİK 

Silver Protect© ile sağlanan koruma düzeyi, ameliyat sonrasında ciltte bakteri oluşumunu 

engellemektedir.  

Söz konusu test, aşağıda belirtilen en yaygın bakteri türü ile gerçekleştirilmektedir: 

 KLEBSİELLA PNEUMONIAE VE STAPHYLOCOCCUS AUREUS. 

 

Elde edilen sonuçlar, ilgili tedavi sürecinde kullanılan malzemenin, söz konusu bakterilerin oluşma 

ihtimalini ortadan kaldırdığını kanıtlamaktadır.  

 

SILVER PROTECT© seçeneğine sahip LIPOELASTIC© kıyafet kullanılmadan önce 

 

SILVER PROTECT© seçeneğine sahip LIPOELASTIC© kıyafet kullanıldıktan sonra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEM BUHARI GEÇİRGENLİĞİ 

CSN EN 31092 sayılı standarda göre en üstün mukavemet 2-3 m2Pa/W değerleri arasındadır. 

LIPOELASTIC© malzemeleri ise ideal 2.57 m2Pa/W değerini karşılamaktadır.  

 

 

EN 31092 SAYILI STANDARDA YÖNELİK TEST 

SU-BUHAR MUKAVEMETİ HAVUZLAMASI (m2 . Pa/W) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TER YÖNETİMİ 

800 – 900 g/m2S değerleri arasındaki ter iletiminin değeri, ilk orandır. LIPOELASTIC© 

malzemelerinden elde edilen sonuçlar ise 815 g/m2S değerine ulaşmaktadır.  

 

EN 16422 SAYILI STANDARDA YÖNELİK TEST 

TER İLETİMİ (g/m2 . s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEM KONTROLÜ  

LIPOELASTIC®  ürünü ile yapılan nem kontrolü testleri sonucu % 85 olarak göstermektedir. 

Bu sonuç, hastaya ürünü kullanırken kuruluk hissi verir.  

 

Kıyafet altındaki terleme 

LIPOELASTIC® kıyafeti 

 

Dışarı atılan ter 

 

 

MAKSİMUM ISLAK YARIÇAP 

UNIQUE 1 

MÜKEMMEL 1 

CLASSIC 0,85 

ÇOK İYİ 

İYİ 

YETERLİ 

YETERSİZ 

 

 

 

 

 

2 AŞAMA 

Kıyafetlerimizin avantajlarını ve özelliklerini dinlediniz. TIC tüm plastik cerrahi prosedürleri ile ilgili 

yaklaşık 80 tip kıyafet sağlamaktadır fakat LIPOSAKŞIN makinesi sunumunda olduğumuza göre, 

sunumda sadece liposakşın kıyafetlerine odaklanmak isterim. 

Ameliyatın sonucu sadece ünlü bir doktor ya da uygun liposakşın aygıtları ile değil fakat önemli olarak 

operasyon sonucu dönem için iyi şekilde seçilmiş bir sıklaştırma kıyafeti ile etki kazanır. 



MÜKEMMEL LİPOSAKŞIN SONUCU İÇİN 2 AŞAMA 

Bu durum için LIPOELASTIC 2 aşamalı bir proje geliştirmiştir. 

 

1.AŞAMA 

CLASSIC ÜRÜN YELPAZESİ 

Ameliyattan sonra acil şekilde ilk aşamada, Classic ürününden yapılmış bir kıyafet koleksiyonunu 

önermekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSIC ÜRÜN YELPAZESİNİN SUNDUĞU FAYDALAR 

CLASSIC ürünü yelpazesi kıyafetlerinin ana faydası nedir? 

Bu CLASSIC ürünleri gümüş nanoparçacıkları içermektedir. 

Gümüş bakteri üremesini yok eder, 

 iyileşme sürecini hızlandırır ve dahası     Nanoparçacıklar 

istenmeyen kokuyu azaltır.     Etkin efekt 

       

        Cilt  

 

Bu modikasyon global arenadaki rekabette gerçekten benzersiz özelliğini taşımaktadır. 

GÜMÜŞ PROJESİ 

Gümüş nano parçacıkları mikroplarını yayılmasını yavaşlatır, iyileşme sürecini hızlandırır ve kokuyu 

azaltır. 

 

 

 

KONFORLU TASARIM 

 Fermuarlar bir sıra kopçalar ve ilmikler ile takviye edilmişlerdir. 

 Ameliyat sonrası kolay ve pratik elbise değişimi sağlanmıştır. 

 

 

 Alt fermuar 

 Halkalı ilmik 

 Kolay kapanış için Güvenlik  

 kopçası ve halkası 

 fermuar bağlayıcı 

 

 

 



2 AŞAMA 

UNIQUE ÜRÜN YELPAZESİ 

Tedavinin ikinci aşamasında, ameliyat sonrası kontrol için hasta geldiğinde, tıbbi ekip yeni patentli 

Unique ürün yelpazesinden kıyafetler tavsiye etmelidir. 

FARKLI TASARIM 

Şişliklerin azaldığı ve ağrının başladığı döneme ait tedavinin bu aşamasında, hasta hala yavaş yavaş 

kütle kaybı yaşamaktadır ve bu değişken bağ sayesinde, en uygun sıklaştırmayı korumak için hasta 

kıyafetin boyutunu azaltabilir ve ayarlayabilir. 

 

         

  Güvenlik kopçası 

  Sıklaştırmanın ayarlanması için  

  3 sıra halinde gözlü ilmikler 

  Güvenlik kopça-ilmiği 

 

UNIQUE ÜRÜN YELPAZESİNİN SUNDUĞU FAYDALAR 

Özel nokta sistemli delikli 3 boyutlu materyal deriye masaj yapmakta ve böylelikle kan akışını 

hızlandırmaktadır. Aynı zamanda da, mikroklima özelliği ile, kıyafetin nefes almasını sağlayarak 

böylelikle istenmeyen nem oluşumunun engellenmesini sağlar. 

Bu hastalar için iyi bir motivasyon kaynağıdır.  

Bu iki kıyafet arasındaki boyut farkını önceden görebilmekteler ve daha küçük bir kıyafeti 14 gün 

içinde giymeyi dört gözle bekliyorlar. 

 

       

      3D teknolojisi deri masajı 

 

 

      Buharlaşma 

      Cilt 

 



MİKRO KLİMA 

Delikli 3 boyutlu materyal derinin sadece bazı noktalarına temas sağlar. Deri hareketi esnasındayken 

ona masajda bulunur ve böylelikle kan akışını hızlandırır. Özel 3 boyutlu delikler ile nem emer ve 

atımını sağlarken, mikro klimayı korur. 

 

 

Mükemmel görünümü yaratmak için yetenekli bir estetik cerrah gerekir.  

Fakat sadece LIPOELASTIC® kıyafetleri size doğru hissi verir. 

Görebileceğiniz ve hissedebileceğiniz muazzam bir fark. 

LIPOELASTIC ile mutlu olan hastayı dinleyelim. 

 

 

İşte bu LIPOELASTIC® kıyafetlerini diğerlerinden farklı kılmaktadır. 


