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“Yürümek benim için keyif  

haine geldi!” 

 
Irmak Yücesoy, 63 yaşında diyabet hastası  
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Biz Kimiz? 

TABBAN
™, 

ortakları Dokuz Eylül Üniversitesi 

Öğretim üyeleri olan BLM Mekatronik Ltd. 

Şti.  ve Kuzey Sağlık firmalarının TÜBİTAK 

tarafından desteklenen bir proje ile ortaklaşa 

geliştirdikleri kapsamlı bir AR-GE çalışması-

nın ürünüdür. Bu ürün yüksek teknoloji, tec-

rübe ve yoğun klinik çalışmaların sonu-

cunda ortaya çıkmıştır.  

Ne Yapıyoruz? 

Kişiye özel tabanlık üretiminde klinik, mühendis-

lik, teknik bilgi ve tecrübeyi birleştirerek sağlığı 

AYAĞINIZA! getiren TABBAN
™

 ürünleri alanın-

daki en ileri teknoloji ile tamamen size özel 

olarak üretilmektedir. 

 Ayak tabanınızın modelini milimetrenin 100 de 1’i 

hassasiyetle 3 boyutlu lazer tarayıcı ile elde ediyo-

ruz. 

 Ayağınız için gerekli  taban geometrisindeki  deği-

şiklikleri özel bir bilgisayar programı kullanılarak 

uzman bir ekip ile yapıyoruz. 

 Elde edilen taban geometrisi çok yüksek kaliteli 

EVA blok malzemeden milimetrenin 100’de biri 

hassasiyetle özel CNC tezgahlarda üretiyoruz. 

 Ayağınızın temas edeceği taban kısmı tercih ede-

ceğiniz renkte %100 doğal deri ile kaplıyoruz. 

 Tabanlığı kullanacağınız ayakkabı içerisine taban-

lığın yerleştirilmesi yaparak size teslim ediyoruz. 

 

Neden Kullanmalıyım? 

Günlük yaşamda büyük yüklere maruz kalan 

ayaklarımız ayakkabılardan yeterince destek 

alamazlar. Bunun nedeni ayakkabıların iç 

tasarımlarının sizin ayağınıza özgü ol-

mamasıdır. TABBAN
™

 ürünleri ayağınız ve 

ayakkabı arasındaki bu uyumsuzluğu mükem-

mel şekilde giderir.  

Var olan ya da yıllar içerisinde çeşitli nedenlerle 

oluşan ayak şekil bozuklukları (örneğin düz 

tabanlık) zamanında ve doğru şekilde desteklen-

mezse ilerleyen zaman içerisinde diz, kalça ve 

omurga gibi yerlerde de bir çok olumsuz duruma 

yol açabilir.  

TABBAN™ ürünleri şekil bozuklukların-

dan, nasırlar üzerindeki yüklerin azaltıl-

masına, aşırı yük nedeni ile iyileşemeyen 

diyabet yaralarından belirli bir seviyeye 

kadar bacak boy eşitsizliklerinin gideril-

mesine kadar çok geniş bir alanda kişiye 

özel çözümler üretmektedir.  

Kimler kullanmalıdır? 

 Düz tabanlar (pes planus) 

 Aşırı yüksek arklı (taraklı) ayaklar (pes cavus 

 Diyabet hastaları 

 İçe/dışa dönük topuklar (calcaneal varus/

valgus) 

 Halluks limitus/rijitus 

 Pençe ve çekiç parmaklar 

 Romatizmal hastalığı olanlar (romatoid ayak) 

 Erken dönemde basış problem olan çocuklar  
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