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BAUERFEIND

Bauerfeind AG is een van de wereldwijd
leidende fabrikanten van medische
hulpmiddelen. Met onze producten brengen we
mensen in beweging. Zo leveren we een
belangrijke bijdrage aan het behoud en het
herstel van de gezondheid.
MEDISCHE KENNIS EN PROFESSIONELE
COMPETENTIE
Wij hebben jarenlange ervaring op het
gebied van technologie en productie.
Deze deskundigheid combineren wij met
innovatiekracht. Daarnaast zijn wij een
familiebedrijf met een wereldomvattende
denkwijze. Onze specialisten werken
al vanouds nauw samen met artsen,
wetenschappers en ontwerpers. Het resultaat
zijn gepatenteerde en met prijzen bekroonde
producten en diensten.
De bandages en orthesen van Bauerfeind
worden in Duitsland van garen tot afgewerkt
product ontwikkeld en geproduceerd.
EFFECTIEVE VERSCHEIDENHEID
Bauerfeind heeft zich als taak gesteld om
met moderne orthopedische bandages en
orthesen mensen te helpen om tot op hoge
leeftijd een actief en klachtenvrij leven te
leiden. De producten onderscheiden zich door
medisch bevestigde doeltreffendheid en unieke
materiaaleigenschappen.
De bandages en orthesen ondersteunen
het genezingsproces na blessures, bij
degeneratieve veranderingen en zorgen na
operaties voor nieuwe mobiliteit. De hoge
kwaliteitsnormen van Bauerfeind garanderen
een uitstekende werking van de producten.

COMPROMISLOZE KWALITEIT
Bauerfeind-producten voldoen niet
gewoonweg aan de standaarden – zij vervullen
de hoogste eisen aan kwaliteit, effectiviteit en
draagcomfort. Dit wordt bevestigd door
regelmatige controles. Als onze producten de
tests met succes hebben doorlopen, worden zij
voorzien van het desbetreffende keurmerk.
Alle bandages en orthesen van Bauerfeind
voldoen aan de wettelijke eisen voor medische
hulpmiddelen, de EU-richtlijn medische
hulpmiddelen 93/42/EWG en de Verordening
Medische Hulpmiddelen (EU) 2017/745. Het
CE-keurmerk en de certificering volgens
DIN EN ISO 13485 staan garant voor een
betrouwbare kwaliteit.
Opmerking:
Medische hulpmiddelen van Bauerfeind kunnen ongeacht de leeftijd
gebruikt worden, mits de grootte van het lichaamsdeel in het
productspecifieke maatsysteem passen.
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GenuTrain® P3
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GenuTrain® S Pro
GenuPoint®
SofTec® Genu
SecuTec® Genu
GenuTrain® OA
SecuTec® OA
MOS-Genu
GenuLoc®
CoxaTrain®
SofTec® Coxa
MyoTrain®
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LumboTrain® | Lady
SacroLoc®
LordoLoc®
LumboLoc®
LumboLoc® Forte
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Spinova® Support Plus Classic
Spinova® Unload Classic
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OmoTrain®
OmoTrain® S
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ACCESSOIRES, RESERVEONDERDELEN EN OPTIES

PRODUCTEN OP MAAT

102 Voet en enkelgewricht
103	Knie, bovenbeen en heup
106 Wervelkolom en hals
110	Hand, elleboog en schouder
111 Materiaalbenodigdheden orthesen
112 Uitbreiding

116	Formulieren voor
bestellingen op maat
123	Formulieren voor
standaard bestellingen
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DE BAUERFEIND-SERVICE
WAAROP U KUNT REKENEN
ONLINESHOP-SERVICE
Bij bestellingen via de onlineshop van Bauerfeind met lage verzendkosten
kunt u diverse functies gebruiken, bijvoorbeeld de bestelstatus,
de beschikbaarheidsweergave of het patiëntendossier. Om een klantenaccount
aan te maken, kunt u zich hier registreren: experts.bauerfeind.com/register

Bestel nu online:
experts.bauerfeind.com

EEN OVERZICHT VAN UW VOORDELEN
+ 24 uur online
+ Met webbrowser overal bereikbaar
+ Intuïtief bestelproces
+ Actuele bestelstatus
+ Lagere verzendkosten
+ Slimme zoekfunctie

+	Directe verbinding met Bauerfeindmeettechniek BODYTRONIC
+	Patiëntendossier om meet- en
verzorgingsgegevens op te slaan
+	Hulp via klantenservice, chat, e-mail,
contactformulier:
experts.bauerfeind.com/contact

* Contacteer de Bauerfeind-klantenservice om de sectorsoftware of EDI te gebruiken.
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SERVICEGARANTIES
KLANTENSERVICE

ONZE COMPETENTE
BAUERFEIND PARTNERS
Het is ook ons doel om, ook voor de toekomst,
de kwaliteit van de patiëntenzorg te
waarborgen.
Dit kan alleen worden bereikt door samen
te werken met speciale leveranciers die hun
klanten zo snel mogelijk de best mogelijke
zorg willen bieden.
Ons serviceconcept is speciaal goedgekeurd
met het oog op: efficiënte transacties, het
beste advies en oplossingen op maat voor de
zorgverlening.
De medewerkers van ons verkoopteam
kunnen productspecifieke en zakelijke
vragen vakkundig beantwoorden en zijn
onze contactpersonen voor gezamenlijke
marketingconcepten. Om snel te zoeken of
om eenvoudig online te bestellen, kan alle
nodige informatie worden gevonden op
www.bauerfeind.nl.

100% BESCHIKBAARHEID
24

Telefonisch tijdens onze kantooruren
(ma. – vr. 8.30 – 17.00 uur).
Per fax, e-mail en elektronische
bestelsystemen 24 uur per dag.

ELEKTRONISCH BESTELSYSTEEM
Maak gebruik van onze aanbiedingen voor
een snelle, foutloze en moeiteloze
gegevensoverdracht: online shop.

VERZENDINGSAFHANDELING
Op uw verzoek zorgen wij voor de volledige
afhandeling van uw zending
(incl. verzendingsoffertes, bijkomende
documenten). Ook kunnen wij uw
bestellingen flexibel combineren.

ÉÉN CONTACTPERSOON
VOOR DE KLANT
U heeft één vaste contactpersoon voor
al uw wensen en zorgen.

PROACTIEVE INFORMATIE
Wij houden u op de hoogte - u ontvangt van
ons alle belangrijke informatie over uw
bestelling en de leveringsstatus.
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BAUERFEINDPRODUCTEIGENSCHAPPEN
EXTRA FUNCTIONEEL, KWALITEITSVOL
EN COMFORTABEL
Bauerfeind staat al 90 jaar voor topkwaliteit en een uitstekende
verzorging.
Kom meer te weten over de indrukwekkende knowhow en
de hoogwaardige producteigenschappen die in ons volledige
portfolio te vinden zijn.

+ TRAIN-BREIWERK
Het driedimensionale oppervlak van het ademende
materiaal zorgt voor een constante microcirculatie en
intermitterende compressie tijdens het bewegen.
Daardoor kan de pijn verminderen en worden oedemen
sneller gereduceerd. De stabilisering van de spieren
ondersteunt de fysiologische bewegingen. Het
train-breiwerk sluit perfect aan en bestaat uit verschillende
zones voor meer effect, comfort en een optimaal klimaat.

+ COMFORTZONE
Op erg gevoelige plaatsen van het lichaam, zoals in
knieholtes of ellebogen of bij benige uitsteeksels en
randzones, raden we erg soepel materiaal aan voor meer
draagcomfort, zo weinig mogelijk druk en om het aan- en
uit trekken gemakkelijker te maken.

+ H UIDVRIENDELIJK EN ADEMEND
Het is ons doel om tegemoet te komen aan de wensen
van vele gebruikers voor bijzonder huidvriendelijke
producten. Daarom ontwikkelen we materialen die
aangenaam aanvoelen, ademend zijn en niet verschuiven.
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+ EENVOUDIG IN GEBRUIK
We vinden het belangrijk dat onze producten gemakkelijk
aan te trekken en zonder moeite te hanteren zijn.
Daarvoor hebben we individuele oplossingen voorzien,
bijvoorbeeld handige aantrekhulpen, praktische
handriempjes, speciale ritssluitingen, flexibel klittenband
en individuele sluitsystemen.

+	AANPASSING ZONDER
GEREEDSCHAP

Veel van onze producten kunt u zonder gereedschap
aanpassen of instellen, bijvoorbeeld aluminium frames of
scharnieren, zodat deze volgens uw eisen perfect zitten.
Een snelle service en een gemakkelijke hantering staan
voor grote klanttevredenheid en tijdsbesparing.

+ MEERFASIGE THERAPIE
De modulaire opbouw van moderne orthesen maakt
een meerfasige therapie mogelijk door de toevoeging
of afname van functionele elementen naargelang de
benodigde stabilisatie en de gewenste bewegingsvrijheid.

+ IN ONDERZOEK AANGETOOND
Talloze klinische onderzoeken van onafhankelijke
instituten tonen de medische werking en het effect
aan van innovatieve materialen, componenten en
procedures van onze producten. Kom meer te weten
over de meest recente onderzoeksresultaten van uw
Bauerfeind-buitendienst of in gecertificeerde
CME-nascholingen aan onze academie.

+ DIGITALE OPMETING
Met de vooruitstrevende BODYTRONIC-meetsystemen is het
mogelijk om bandages, compressiekousen, steunzolen en
schoenen van Bauerfeind aan te passen. Dit garandeert een
perfecte pasvorm, een groot draagcomfort en de volledige
ontplooiing van de medische werking voor een kwalitatief
hoogwaardige therapie.
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DE NIEUWE TRAIN-BANDAGES
DE STANDAARD VOOR DE
TOEKOMST
Medische bandages zorgen voor minder pijn en meer
gewrichtsstabiliteit.
Maar een bandage kan alleen werken als ze goed past en
aangenaam zit. Ze moet dagelijks effect hebben, want:

DAT IS BELANGRIJK VOOR
PATIËNTEN DIE EEN BANDAGE
KOPEN*
Bauerfeind heeft altijd volgens deze aspecten
gehandeld.

86%

83%

80%

Aangenaam
om te dragen

Gemakkelijk aan
en uit te trekken

Gevoel van
veiligheid en
stabiliteit

Bij de nieuwe train-bandages zijn

EFFECT, DRAAGCOMFORT EN
HANTERING NU NOG BETER.

VERZACHTEN LANGDURIG
DE PIJN
DE NIEUWE TWEE-COMPONENTENPELOTTEN

GEMAKKELIJKER
AAN EN UIT TE TREKKEN
DE NIEUWE KUNSTSTOF
BALEINEN

• Ontlasten en verminderen pijn
• Innovatieve massagenoppen uit twee
componenten stimuleren intens

• Comfortabele aan- en uittrekhulp
• Robuust en zeer flexibel materiaal
van kunststof
• Flexibele buigzone voor een perfecte
pasvorm

* Representatieve enquête van het 'Institut für Demoskopie Allensbach' in opdracht van eurocom e.V., 2019
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HEEFT EEN INTENSIEVER EFFECT
HET NIEUWE HOOG ELASTISCH BREIWERK

+	STABILISEREND,

PIJNVERZACHTEND EFFECT
Het sterk gestructureerde oppervlak zorgt
voor een bijzonder stimulerende massage
en blijft beter zitten dan een glad oppervlak

+	STIMULEERT DE STOFWISSELING
EN BEVORDERT HET
GENEZINGSPROCES

Het compressiebreiwerk zorgt bij elke
beweging voor een aangename massage
met wisselende druk

+	EFFECTIEF DANKZIJ OPTIMALE
PASVORM

Het breiwerk is anatomisch voorgevormd en
hoogelastisch voor een betere pasvorm

+ AANGENAAM OM TE DRAGEN

Op gevoelige lichaamsplaatsen is het
breiwerk dunner, de structuur luchtiger
en de compressie lichter

BEPROEFDE
BAUERFEIND-KWALITEIT
COMFORTABEL EN SLIJTVAST
Rond ons elastische breiwerk lopen
in tegengestelde richting twee zachte
garens die de stof beschermen
ZACHTE RANDEN
Brede randen met minimale druk
voorkomen dat de stof insnijdt en
garanderen vrije stofwisseling

WIJ HEBBEN
DE BANDAGES
HELEMAAL
OPNIEUW
UITGEVONDEN!
“Door innovatieve materialen
en brei-technologieën, de
nieuwste therapeutische
werking en toonaangevende
octrooien verleggen wij de
grenzen voor de toekomst.”
Andreas Lauth,
Management Techniek Bauerfeind AG
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KWALITEIT WORDT GEMETEN.
BAUERFEIND-MEETTECHNIEK
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DIFFERENTIATIE
TEN OPZICHTE VAN
DE CONCURRENTIE

FUNCTIONELE
MEETSYSTEMEN
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MEER
DAN EEN
VOORDEEL

02
NAUWKEURIG
OPMETING

TEVREDEN
KLANTEN

03
04
OPTIMAAL
EFFECT

PRODUCTEN
OP MAAT

BODYTRONIC® 600
LICHAAMSSCANNER INCLUSIEF
PRODUCTVERZORGING VAN DE
ONDERSTE LEDEMATEN
• M
 eten zonder fysiek contact voor
compressiekousen, knie- en voetbandages en
knieorthesen
• Scan van het bovenlichaam mogelijk,
export van 3D-gegevens
• Geïntegreerde meting van het beenvolume
• Standplaats van 2,80 m2
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KEUZE VAN HET
PRODUCT OP MAAT
De BODYTRONIC 610 helpt u bij
het kiezen van een optimaal
standaardproduct of een product
op maat.

BODYTRONIC® 610
LICHAAMSSCANNER INCLUSIEF
PRODUCTVERZORGING VAN ALLE
LEDEMATEN
• M
 eten zonder fysiek contact voor
compressiekousen, knie- en voetbandages,
knieorthesen en rug-, arm- en
schouderproducten
• Scan van het hele lichaam mogelijk,
export van 3D-gegevens
• Geïntegreerde meting van het beenvolume
• Standplaats van slechts 1,60 m2

SCANNER EN CAMERA
Middels streeplichtprojectie worden patronen op
het op te meten object geprojecteerd en digitaal
vastgelegd. De software berekent op basis van de
beeldgegevens een exacte kopie in 3D.

ZELFDRAAIEND MEETPLATFORM
Beweegt de patiënt gelijkmatig en sluit zo fouten
tijdens de meting uit.
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Model draagt de enkelgewrichtorthese MalleoLoc® L.

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

WERVELKOLOM EN
HALS

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

VOOR EEN GERICHTE
BEHANDELING VAN
HET ENKELGEWRICHT

PRODUCTEN OP MAAT
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INDICATIEHANDLEIDING VOET EN
ENKELGEWRICHT

PRODUCT

MalleoTrain®

MalleoTrain® S /
S open heel

MalleoTrain®
Plus

AchilloTrain®

AchilloTrain® Pro

PRODUCTKENMERK

Ontlasting en stabilisatie
van het enkelgewricht

Stabilisatie van het
enkelgewricht door
functioneel
bandensysteem

Extra stabilisatie en
ontlasting van het enkelgewricht door functioneel bandensysteem

Ontlasting van de
achillespees door
wigvormig hielkussen

Vermindering van
achillespeesklachten
door frictiepelotte

PAGINANUMMER

18

INDICATIES
licht
Bandinsufficiëntie /
instabiliteit

medium
ernstig

Irritaties (posttraumatisch / postoperatief)
Kapselbandletsel (acuut)
Vroegfunctionele therapie
Conservatieve / postoperatieve therapie
Revalidatie / bescherming
Sinus tarsi syndroom / instabiliteit van het
subtalair gewricht
Terugvalpreventie
Artrose / artritis
Tendopathie
Tendomyopathie
Achillodynie
Syndroom van Haglund
Hallux valgus (conservatief / postoperatief)

20 + 21

22

23

24

ValguLoc®

ValguLoc® II

Stabilisatie van het
bovenste enkelgewricht
met aanpasbaar
luchtkussen

Laterale stabilisatie van
het enkelgewricht

Laterale stabilisatie van
het enkelgewricht – in
drie stappen aanpasbaar

Extra stabilisatie van het
bovenste en onderste
enkelgewricht

Stabilisatie van het
bovenste en onderste
enkelgewricht na zware
blessures

Correctie van de grote
teen in rust

Correctie van de grote
teen in rust en bij
beweging

25

26

27

28

29

30

31

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

CaligaLoc®

WERVELKOLOM EN
HALS

MalleoLoc®

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

MalleoLoc® L3

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

MalleoLoc® L

PRODUCTEN OP MAAT

AirLoc®

VOET EN
ENKELGEWRICHT
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MalleoTrain®
Ontlasting en stabilisatie van het enkelgewricht

• Chronische, postoperatieve en
posttraumatische irritaties,
bv. na distorsies
• Artrose en artritis, intraarticulaire vochtophopingen en
zwellingen
• Tendopathie
• Tendomyopathie

Comfortzone aan de wreef

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• De gedoseerde compressie versnelt de
resorptie van oedemen, effusies en
hematomen

+ Eenvoudig in gebruik

• Door de pelotten wordt de
bandagecompressie van de uitstekende
enkels overgebracht naar de omliggende
weke delen
• Neuromusculaire gewrichtsstabilisatie door
compressie van het breiwerk

• Bandinsufficiëntie
• Vroeg-functionele / conservatieve
therapie
• Terugvalpreventie

Zachte bandagerand

• Tijdens het bewegen ontstaat een
intermitterende compressie die via het
gewrichtskapsel en de peeslussen de
doorbloeding bevordert
• Extra duurzaam, ook bij intensief gebruik
door versteviging van de naad met een
elastische band

+ Train-breiwerk
+ Comfortzone
+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: beige, zwart, titaan
Uitvoeringen: rechts, links
Optioneel:
Maatwerk (beige, titaan)

LEVERINGSOMVANG
inclusief aantrekhulp

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• De ademende en bijzonder zachte
comfortzone aan de wreef van het
anatomisch gevormde Train-breiwerk zorgt
voor een maximaal draagcomfort en een
optimale medische werking

+ Huidvriendelijk en ademend

IN ONDERZOEK ∆ AANGETOOND
• 80% van de proefpersonen na
14 dagen zonder klachten

MAAT

1

2

3

4

5

6

BESTELNUMMER

Enkelomvang (cm)

17 – 19

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1110 30*0 +0°

* = Kleur (1) beige, (7) zwart, (8) titaan
+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (1 – 6)
∆

Maatwerk: De precieze meetpunten vindt u in ons
maatbestelblok of het maatformulier op pagina 121.

O‘Hara J., Valle-Jones C. J., Walsh H, O‘Hara H., Davey N. B., Hopkin-Richards H. and Butcher R. M.
Controlled trial of an ankle support (MalleoTrain) in acute ankle injuries, Br J Sp Med 1992; 26(3)

experts.bauerfeind.com/malleotrain

WERVELKOLOM EN
HALS

INDICATIES

Train-breiwerk

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Aangepaste pelotten voor de
binnen- en buitenzijde van de enkel

PRODUCTEN OP MAAT

Laterale en mediale pelotte

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

19

20

MalleoTrain® S
Stabilisatie van het enkelgewricht door
functioneel bandensysteem

In een acht gewikkeld
bandensysteem

Vlak bandensysteem

INDICATIES
• Bandinsufficiëntie
• Supinatiepreventie
• Lichte distorsies

Train-breiwerk

Comfortzone aan de wreef

Zachte bandagerand

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Stabiliseert bewegingsniveaus van het
enkelgewricht en gaat supinatie tegen
dankzij individueel instelbaar
bandensysteem

+ Eenvoudig in gebruik

• Werkt als een functioneel tapeverband en
verbindt middenvoet met distaal onderbeen
in de vorm van een verticale 8

+ Comfortzone

• Neuromusculaire gewrichtsstabilisatie door
compressie van het breiwerk

BESTELMOGELIJKHEDEN

• De ademende en bijzonder zachte
comfortzone aan de wreef van het
anatomisch gevormde Train-breiwerk zorgt
voor een maximaal draagcomfort en een
optimale medische werking
• Bijzonder vlak bandensysteem op
anatomisch gevormd Train-breiwerk past in
vele schoenen

+ Huidvriendelijk en ademend
+ Train-breiwerk
+ Digitale opmeting

Kleuren: zwart, titaan
Uitvoeringen: rechts, links

LEVERINGSOMVANG
inclusief aantrekhulp

• Extra duurzaam, ook bij intensief gebruik
door versteviging van de naad met een
elastische band

MAAT

1

2

3

4

5

6

BESTELNUMMER

Enkelomvang (cm)

17 – 19

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1111 30*0 +0°

* = Kleur (7) zwart, (8) titaan
+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/malleotrain-s
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MalleoTrain® S open heel

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Stabilisatie van het enkelgewricht en
een verbeterd contact met de grond
door het open hielgedeelte

• Bandinsufficiëntie
• Supinatiepreventie
• Lichte distorsies

Train-breiwerk

Comfortzone aan de wreef

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Stabiliseert bewegingsniveaus van het
enkelgewricht en gaat supinatie tegen
dankzij individueel instelbaar
bandensysteem

+ Eenvoudig in gebruik

• Werkt als een functioneel tapeverband en
verbindt middenvoet met distaal onderbeen
in de vorm van een verticale 8

+ Comfortzone

• Neuromusculaire gewrichtsstabilisatie door
compressie van het breiwerk

BESTELMOGELIJKHEDEN

• De ademende en bijzonder zachte
comfortzone aan de wreef van het
anatomisch gevormde Train-breiwerk zorgt
voor een maximaal draagcomfort en een
optimale medische werking

+ Huidvriendelijk en ademend
+ Train-breiwerk
+ Digitale opmeting

Kleuren: beige, titaan
Uitvoeringen: rechts, links

• Open hiel voor een beter contact met de
grond

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Bijzonder vlak bandensysteem op
anatomisch gevormd Train-breiwerk past in
vele schoenen

MAAT

1

2

3

4

5

BESTELNUMMER

Enkelomvang (cm)

17 – 19

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

110 1115 10*0 +0°

* = Kleur (1) beige, (8) titaan
+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (1 – 5)

experts.bauerfeind.com/malleotrain-s-open-heel

WERVELKOLOM EN
HALS

INDICATIES

Open hielgedeelte

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Vlak bandensysteem

PRODUCTEN OP MAAT

In een acht gewikkeld
bandensysteem
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MalleoTrain® Plus
Extra stabilisatie en ontlasting van het
enkelgewricht door functioneel
bandensysteem

Laterale en mediale pelotte

In een acht gewikkeld
bandensysteem

INDICATIES
• Chronische, posttraumatische of
postoperatieve irritaties
• Postoperatieve revalidatie
• Vroegfunctionele therapie van
kapselbandletsels aan het
bovenste of onderste
enkelgewricht
• Bandinsufficiëntie / instabiliteit
• Supinatiepreventie, vooral bij
intensieve activiteiten

Vlak bandensysteem

Train-breiwerk

Comfortzone aan de wreef

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Stabiliseert bewegingsniveaus van het
enkelgewricht en gaat supinatie tegen
dankzij individueel instelbaar
bandensysteem

+ Eenvoudig in gebruik

• Werkt als een functioneel tapeverband en
verbindt middenvoet met distaal onderbeen
in de vorm van een verticale 8

+ Comfortzone

• Extra stabiliteit door mediale en laterale
pelotten die door de achtvormige band
vastgehouden worden

BESTELMOGELIJKHEDEN

• Neuromusculaire gewrichtsstabilisatie door
compressie van het breiwerk

Uitvoeringen: rechts, links

• De ademende en bijzonder zachte
comfortzone aan de wreef van het
anatomisch gevormde Train-breiwerk zorgt
voor een maximaal draagcomfort en een
optimale medische werking

LEVERINGSOMVANG

+ Huidvriendelijk en ademend
+ Train-breiwerk
+ Digitale opmeting

Kleuren: titaan

inclusief aantrekhulp

• Bijzonder vlak bandensysteem op
anatomisch gevormd Train-breiwerk past in
vele schoenen
• Extra duurzaam, ook bij intensief gebruik
door versteviging van de naad met een
elastische band

MAAT

1

2

3

4

5

6

BESTELNUMMER

Enkelomvang (cm)

17 – 19

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1112 1080 +0°

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/malleotrain-plus

23

AchilloTrain®

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Ontlasting van de achillespees
door wigvormig hielkussen

INDICATIES

VOORDELEN EN WERKINGSMECHANISMEN

• Achillodynie (tendinose,
paratendinitis, bursitis
subachillea)

• De pelotte zorgt voor een gelijkmatige
drukuitoefening en zorgt tijdens het bewegen
voor een massage-effect dat de stofwisseling
lokaal optimaliseert en oedemen vermindert

• Syndroom van Haglund
• Chronische, posttraumatische of
postoperatieve irritatie, bv. bij
achillespeesrupturen

• De geïntegreerde pelotte rond de pees is viscoelastisch en anatomisch gevormd
• Het uitneembare, geïntegreerde viscoelastische wigvormige hielkussen (6 mm hoog)
ontlast de achillespees
• Via de beïnvloeding van de proprioceptie wordt
de gecoördineerde spieraansturing
ondersteund

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
• Als het wigvormige hielkussen gebruikt wordt,
dan moet het compenserende kussen aan de
andere kant ook gedragen worden

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND
+ Eenvoudig in gebruik
+ Huidvriendelijk en ademend
+ Train-breiwerk
+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: beige, zwart, titaan
Uitvoeringen: rechts, links
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 102 en prijslijst

LEVERINGSOMVANG
inclusief aantrekhulp
inclusief compenserend kussen
een apart hielkussen om de lengte
van het andere been gelijk te
houden

MAAT

1

2

3

4

5

6

BESTELNUMMER

Enkelomvang (cm)

17 – 19

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1101 30*0 +0°

* = Kleur (1) beige, (7) zwart, (8) titaan
+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/achillotrain

WERVELKOLOM EN
HALS

Compenserend
kussen

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Pelotte

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

Pelotte langs de achillespees

PRODUCTEN OP MAAT

Geïntegreerd wigvormig hielkussen

24

AchilloTrain® Pro
Vermindering van achillespeesklachten door
frictiepelotte

Frictiepelotte

Frictiepelotte langs de achillespees

INDICATIES

VOORDELEN EN WERKINGSMECHANISMEN

• Achillodynie
(tendinose, paratedinitis, bursitis
subachillea)

• De beide vleugels van de pelotte gaan tot aan
de peesaanhechting aan de kuitspier en
stimuleren het bovenste derde deel van de
pees en de zenuwuiteinden van de
spier-peesovergang

• Syndroom van Haglund
• Chronische, posttraumatische of
postoperatieve irritatie,
bv. bij achillespeesrupturen
• Ontstekingsprocessen aan de
achillespees

• De naar binnen gerichte noppen van de pelotte
oefenen bij beweging een pijnverzachtende
frictiemassage uit; dit verbetert de
proprioceptie en zo het bewegingspatroon
• Groeven in de lengte bevorderen de
lymfeafvoer; tegelijkertijd geleidt het kanaal
van de pelotte de achillespees in zijn
anatomische glijpad

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND
+ Eenvoudig in gebruik
+ Huidvriendelijk en ademend
+ Train-breiwerk
+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: beige, zwart, titaan
Uitvoeringen: dezelfde uitvoering
voor rechts en links

LEVERINGSOMVANG
GEBRUIKSAANWIJZINGEN

inclusief aantrekhulp

• Indien nodig wordt een hielverhoging met een
schokdempend hielkussen aanbevolen

MAAT

1

2

3

4

5

6

BESTELNUMMER

Enkelomvang (cm)

17 – 19

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1105 10*0 00°

* = Kleur (1) beige, (7) zwart, (8) titaan
° = Maat (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/achillotrain-pro

25

AirLoc®

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Stabilisatie van het bovenste enkelgewricht
met aanpasbaar luchtkussen

INDICATIES
• Verzorging bij letsels aan de
kapselband (acuut)
• Vroeg-functionele / conservatieve
therapie, bv. na distorsie van het
enkelgewricht en bandruptuur
• Postoperatieve
revalidatie / bescherming, bv. na
bandhechting / -reconstructie
• Chronische
bandinsufficiëntie / instabiliteit
• Terugvalpreventie

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Stabiliseert het laterale
kapselbandapparaat van het bovenste
spronggewricht dankzij anatomisch
gevormde kunststof schalen en voorkomt
zo dat de voet verzwikt (vooral in
combinatie met schoenen)

+ Eenvoudig in gebruik

• Ideale pasvorm en optimale aanpassing
aan respectieve toestand van zwelling door
opblaasbaar luchtkussen
• Kan perfect aangepast worden aan de
breedte van de voet en aan de mate van
zwelling door elastische verbinding van de
schalen
• Individueel aan te brengen dankzij vier
verstelbare klittenbanden

+ Aanpassing zonder gereedschap

BESTELMOGELIJKHEDEN

WERVELKOLOM EN
HALS

Elastische verbinding van de
schalen

Kleuren: titaan
Uitvoeringen: rechts, links
Maat: Universeel
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 102 en prijslijst

LEVERINGSOMVANG
inclusief blaasbalg (pomp)

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Aanpasbaar luchtkussen

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

IN ONDERZOEK ∆ AANGETOOND
• 34% minder complicaties
in de behandeling van het
enkelgewricht in vergelijking
met een tapeverband

MAAT

BESTELNUMMER

Verkrijgbaar in een universele maat

120 1303 1080 +00

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
∆

Lardenoye, S., Theunissen, Ed., Cleffken, B., Brink, P., R., G., de Bie, R., A., Poeze, M.:
The effect of taping versus semi-rigid bracing on patient outcome and satisfaction in ankle sprains: a prospective, randomized controlled trial
BMC Musculoskeletal Disorders 2012, 13:8; http://www.biomedcentral.com/1471-2474/13/81

experts.bauerfeind.com/airloc

PRODUCTEN OP MAAT

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Individuele aanpassing van het luchtkussen
met de meegeleverde pomp

26

MalleoLoc® L
Laterale stabilisatie van het
enkelgewricht

Plantar-pelotte

Microvezelkussen

INDICATIES
• Conservatieve behandeling van
distorsies en bandrupturen
• Acute en chronische instabiliteit
van de kapselbanden
• Profylaxe bij chronische
bandinstabiliteit
• Postoperatieve
revalidatie / bescherming, bv. na
bandhechting / -reconstructie
• Posttraumatische / postoperatieve
irritaties

Slanke L-schaal

Past in dagelijkse en geklede
schoenen

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Stabiliseert de voet in de schoen en
beschermt lateraal tegen zijwaarts
verzwikken, zonder het normale afrollen
van de voet te beperken

+ Eenvoudig in gebruik

• L-schaal ligt voor de talus en voorkomt
dat de talus naar voren schuift
• Individueel te positioneren plantar-pelotte
(optioneel) stimuleert de voethefspieren
voor een extra actieve stabilisatie
• Aangenaam draagcomfort door zacht
microvezelkussen

+ Huidvriendelijk en ademend
+ Aanpassing zonder gereedschap

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: titaan
Uitvoeringen: rechts, links
Maat: Universeel
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 102 en prijslijst

IN ONDERZOEK ∆ AANGETOOND
• voorkomt verzwikking

MAAT

BESTELNUMMER

Verkrijgbaar in een universele maat

120 1326 1080 +00

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
∆

Gehring, D., Münch, M., Gollhofer A., Laboratoriumonderzoek
Nachweis von antisupinatorischen Effekten von Orthesen innerhalb des Verletzungsmechanismus;
Orthopädieschuhtechnik, Ausg. 10, S. 26 – 29, 2018

experts.bauerfeind.com/malleoloc-l
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MalleoLoc® L3

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Laterale stabilisatie van het enkelgewricht
– in drie stappen aanpasbaar

INDICATIES

VOORDELEN EN WERKINGSMECHANISMEN

• Conservatieve behandeling van
distorsies en bandrupturen

• Afneembare orthese begeleidt de patiënt
tijdens de therapie en biedt een oplossing
voor drie stabilisatiebehoeften volgens het
genezingsproces

• Profylaxe bij chronische
bandinstabiliteit
• Postoperatieve
revalidatie / bescherming, bv. na
bandhechting / -reconstructie
• Posttraumatische / postoperatieve
irritaties

• Compressie van de bandage op de weke delen
zorgt dat zwellingen sneller afnemen,
verbetert de proprioceptie en werkt
spieractiverend
• Stabiliseert de voet in de schoen lateraal en
beschermt tegen zijwaarts verzwikken,
zonder het normale afrollen van de voet te
beperken
• L-schaal ligt voor de talus en voorkomt dat de
talus naar voren schuift

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND
+ Eenvoudig in gebruik
+ Huidvriendelijk en ademend
+ Comfortzone
+ Aanpassing zonder gereedschap
+ Meerfasige therapie

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: titaan
Uitvoeringen: rechts, links
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 102 en prijslijst

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Rits voor het gemakkelijk aantrekken van de
bandage

IN ONDERZOEK ∆ AANGETOOND
• voorkomt verzwikking

MAAT

1

2

3

4

5

6

BESTELNUMMER

Enkelomvang (cm)

17 – 19

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

120 1327 1080 +0°

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (1 – 6)
∆

Gehring, D., Münch, M., Gollhofer A., Laboratoriumonderzoek
Nachweis von antisupinatorischen Effekten von Orthesen innerhalb des Verletzungsmechanismus; Orthopädieschuhtechnik, Ausg. 10, S. 26 – 29, 2018

experts.bauerfeind.com/malleoloc-l3

PRODUCTEN OP MAAT

• Acute en chronische instabiliteit
van de kapselbanden

Past in dagelijkse en geklede
schoenen

WERVELKOLOM EN
HALS

Ritssluiting

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Behandeloplossing voor drie stabilititeitsbehoeften

28

MalleoLoc®
Extra stabilisatie van het bovenste en
onderste enkelgewricht

Tong ter hoogte van de plantaris

Anatomisch gevormd, bilateraal
stabiliserend element

INDICATIES
• Vroegfunctionele / conservatieve
therapie bij kapselbandletsels en
bij blessures aan het lig.
bifurcatum, bv. na distorsie en
bandruptuur
• Postoperatieve bescherming na
bandaanhechting / -reconstructie
• Chronische bandinsufficiëntie
• Terugvalpreventie

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Stabiliseert de voet en beschermt tegen
zijwaarts verzwikken

+ Eenvoudig in gebruik

• Maakt plantairflexie en dorsaalextensie
mogelijk en voorkomt tegelijkertijd dat de
talus naar voren schuift, “normaal” lopen
wordt niet beperkt

+ Digitale opmeting

• Activeert de spieren die verantwoordelijk
zijn voor het opheffen van de voet via een
tong ter hoogte van de plantaris en
stimuleert zo de stabiliserende werking en
gaat supinatie tegen door de orthese

Kleuren: titaan

+ Aanpassing zonder gereedschap

BESTELMOGELIJKHEDEN
Uitvoeringen: rechts, links
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 102 en prijslijst

IN ONDERZOEK ∆ AANGETOOND
• voorkomt verzwikking

MAAT

1 (NORMAAL)

2 (BREED)

BESTELNUMMER

Hielbreedte (cm)

<6

>6

120 1301 3080 +0°

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (1 – 2)
∆

Gehring et al.: Expecting ankle tilts and wearing an ankle brace influence joint control in an imitated ankle sprain mechanism during walking.
Gait & Posture 2014; 39 (3), 894 – 898.

experts.bauerfeind.com/malleoloc
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CaligaLoc®

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Stabilisatie van het bovenste en onderste
enkelgewricht na zware blessures

Voetstand met pronatiewig

Aanzicht mediaal

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND
+ Eenvoudig in gebruik

• Postoperatieve bescherming na
bandaanhechting / -reconstructie

• Voorkomt niet-fysiologische belastingen van
het bovenste en gedeeltelijk ook het
onderste enkelgewricht.

• Chronische instabiliteit van het
bovenste en / of onderste
enkelgewricht met
contra-indicaties voor operatie

• Verhoging van de buitenkant van de
achtervoet en ontlasting van het laterale
bandapparaat dankzij geïntegreerde
pronatiewig

• Conservatieve therapie van zware
letsels aan het enkelgewricht

• Posttraumatisch sinus-tarsisyndroom en gedecompenseerde
instabiliteit van het subtalaire
gewricht, ook tijdelijke
stabilisatiehulp

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

+ Aanpassing zonder gereedschap
+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: titaan
Uitvoeringen: rechts, links
HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

INDICATIES

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Individueel aanpasbaar door uitsnijden van
het kussen bij sterke zwelling dankzij
uitsparing aan de buitenkant van de enkel

IN ONDERZOEK ∆ AANGETOOND
• 23,3 dagen vroeger operatief in
vergelijking met gips

MAAT

1

2

3

BESTELNUMMER

Richtwaarde schoenmaat

34  – 38

39 – 43

44 – 48

120 1300 4080 +0°

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (1 – 3)
∆

Zwipp et al, Die konservativ-funktionelle Behandlung des Knöchelbänderrisses hat sich bewährt:
5-Jahres-Ergebnisse, Med. Orth. Tech., Ausg. 114, S. 122 – 126, 1994 © Gentner Verlag Stuttgart

experts.bauerfeind.com/caligaloc

WERVELKOLOM EN
HALS

Voetstand zonder pronatiewig

PRODUCTEN OP MAAT

Pronatiewig ter ontlasting van de
laterale bandstructuren

30

ValguLoc®
Correctie van de grote teen in rust

Corrigerende spalk

INDICATIE
• Hallux valgus (conservatief en
postoperatief)

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Corrigeert de foute positie van de grote
teen en rekt verkorte en/of weke delen
van het kapsel

+ Eenvoudig in gebruik

• Postoperatief kan verlies van de bereikte
correctie (bv. door littekencontracties)
worden voorkomen en de schaal
beschermt de grote teen tegen
mechanische invloeden
• Traploos aanpasbare correctieve druk
met klittenbandsluiting
• Hoog draagcomfort dankzij zacht
materiaal van de band en de vulling

+ Aanpassing zonder gereedschap
+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: titaan
Uitvoeringen: rechts, links
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 103 en prijslijst

MAAT

1

2

3

BESTELNUMMER

Richtwaarde schoenmaat

34  – 36

37 – 40

41 – 46

120 1310 2080 +0°

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (1 – 3)

experts.bauerfeind.com/valguloc
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ValguLoc® II

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Correctie van de grote teen in rust
en bij beweging

INDICATIES
• Postoperatieve
bescherming / revalidatie na een
hallux valgus operatie
• Conservatief-functionele therapie
van de foute positie van de hallux
met mobilisatiefunctie

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Individuele instelling van een correctieve
hoek van de grote teen dankzij
driedimensionaal verstelbaar scharnier

+ Eenvoudig in gebruik

• Aanpasbaar aan de individuele voetvorm,
optioneel in trappen instelbaar voor
postoperatieve fixatie / immobilisatie van
het basisgewricht van de grote teen
• Drukontlasting van het basisgewricht van
de grote teen door correctie
• Past in brede outdoorschoenen door
vlakke pasvormhoogte

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: titaan

WERVELKOLOM EN
HALS

Bewegingsvrijheid van het basisgewricht van
de grote teen of fixatie in instelbare flexie- en
extensiehoeken

Uitvoeringen: dezelfde uitvoering
voor rechts en links
Maat: Universeel
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 103 en prijslijst

MAAT

BESTELNUMMER

Verkrijgbaar in een universele maat

120 1316 0050 000

experts.bauerfeind.com/valguloc-ii

PRODUCTEN OP MAAT

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Maakt natuurlijk afrollen van de voet
mogelijk

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Multidimensionaal scharnier om de
abductie- en adductiehoek in te
stellen

32

VOOR EEN GERICHTE
BEHANDELING VAN
DE KNIE

Model draagt de kniebandage GenuTrain®.

PRODUCTEN OP MAAT

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

WERVELKOLOM EN
HALS

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

33

34

INDICATIEHANDLEIDING KNIE, BOVENBEEN
EN HEUP
PRODUCT

GenuTrain®

GenuTrain® A3 GenuTrain® P3 GenuTrain® S

GenuTrain® S Pro GenuPoint®

SofTec® Genu

PRODUCTKENMERK

Activering,
ontlasting en
stabilisatie van
het kniegewricht

Activering en
stabilisatie bij
gecompliceerde
knieklachten zoals
gonartrose

Extra stabilisatie van
het kniegewricht
door zijdelingse
scharnieren en
bewegingsbeperking

Actieve en passieve stabilisatie van
het kniegewricht,
ideaal voor
langdurige
behandeling

PAGINANUMMER

36

INDICATIES
Irritaties
(posttraumatisch / postoperatief)
Recidiverende intra-articulaire
vochtophoping
Lateralisatie van de knieschijf
Patellofemoraal pijnsyndroom
licht tot
middelmatig
Instabiliteit

ernstig tot complex
functioneel, bv.
non-coper

Meniscusletsel
Na refixatie van de meniscus
Letsel van de collaterale ligamenten
Ruptuur voorste / achterste kruisband
(ACL / PCL)
Gonartrose /
artritis

licht tot
middelmatig
middelmatig tot
ernstig

Toestand na kraakbeentransplantatie
Tendopathie
Patellafractuur
(conservatief of postoperatief)
Genu recurvatum
(met gekruiste band)
Correctie-osteotomie
Immobilisatie van de knie
Spierletsel (spierverharding, spierverrekking, gescheurde spiervezels)
Preventie / terugvalpreventie
Coxartrose
Luxatie van het heupgewricht
Na endoprothetische chirurgie / vervangende prothesen
Musculaire disbalans in lendenen, bekken en heup
Spierproblemen na operaties aan het heupgewricht
Impingement van het heupgewricht
Instabiliteit van het heupgewricht
(na totale endoprothese, na revisieoperatie)
Gevoel van instabiliteit in de heup
Losmaken van heupprothese, indien een operatie niet
mogelijk is

38

Centreren en
ondersteunen van
de knieschijf door
instelbare
correctieteugel

39

Extra stabilisatie
van het
kniegewricht
door zijdelingse
scharnieren

40

41

Gerichte ontlasting
en geleiding van
de patellapees

42

43

MOS-Genu

GenuLoc®

MyoTrain®

CoxaTrain®

SofTec® Coxa

Gerichte ontlasting
en stabilisatie voor
meer activiteit bij
gonartrose

Ontlasting en
stabilisatie bij
gonartrose met
beenasafwijking

Correctie en
stabilisatie na
complexe
knieblessures of bij
correctie-osteotomie

Immobilisatie van
het kniegewricht,
gestrekt of in een
vooraf ingestelde
buigingshoek

Instelbare
compressie voor de
behandeling van
spierblessures aan
het bovenbeen

Stabilisatie en
pijnvermindering in
het heupgewricht

Extra stabilisatie en
geleiding van het
heupgewricht

frontaal

46

47

48

49

53

50

52

WERVELKOLOM EN
HALS

44

met beenasafwijking

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Stabilisatie met begrenzing
van de bewegingen bij
complexe knieblessures

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

SecuTec® OA

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

dorsaal

GenuTrain® OA

PRODUCTEN OP MAAT

SecuTec® Genu

VOET EN
ENKELGEWRICHT

35

36

GenuTrain®
Activering, ontlasting en stabilisatie
van het kniegewricht

Comfortabele knieholte

VOORDELEN EN WERKINGSMECHANISMEN

• Tendopathie, tendomyopathie,
pijnlijke aanhechtingen,
meniscopathie, chronische,
posttraumatische of
postoperatieve irritaties

• Aantoonbare ontlasting en stabilisatie van het
kniegewricht dankzij de gerichte activering van
de gewrichtsstabiliserende spieren

• Gonartrose / artritis
(gewrichtsslijtage /
gewrichtsontsteking)
• Preventie / terugvalpreventie
• Gevoel van instabiliteit

IN ONDERZOEK ∆ AANGETOOND
• 89% van de proefpersonen
ervaren meer
kniegewrichtsstabiliteit
• meetbaar minder belasting op
het kniegewricht

+ Eenvoudig in gebruik
+ Huidvriendelijk en ademend

• Massage van de meniscus door
meniscusvleugels aan de zijkant vermindert de
pijn

+ Train-breiwerk
+ Comfortzone
+ Digitale opmeting

• Hoffa-spots stimuleren het vetlichaam van
Hoffa, dat de stofwisseling bevordert en het
infectieproces reguleert

BESTELMOGELIJKHEDEN

• Complexe stimulatie van mechanosensoren
verbetert coördinatie, sensomotoriek en
fysiologische bewegingen

Kleuren: beige, zwart, titaan

• Verbetering van de beweeglijkheid dankzij
massage van de gespannen spieren, pezen en
bindweefsel

Optioneel:
Siliconen:
standaardmaten (zwart, titaan),
comfort-maten (beige, zwart, titaan)

Uitvoeringen: dezelfde uitvoering
voor rechts en links

• Versnelt de resorptie van oedeem en
bloeduitstortingen en ondersteunt het
genezingsproces bij irritaties

Maatwerk (beige, titaan):
Siliconenboord, extra aantrekhulpen,
klittenbandsluiting

• De ademende actieve zones en de bijzonder
zachte comfortabele zones van het anatomisch
gevormde Train-breiwerk zorgen voor een
maximaal draagcomfort en een optimale
medische werking

Accessoires / reserveonderdelen:
noppensiliconenband (titaan),
zie pagina 103 en prijslijst
ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Recidiverende intra-articulaire
vochtophoping

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND
WERVELKOLOM EN
HALS

INDICATIES

Comfort-maten

• aantoonbare vermindering
van pijn bij het dragen van de
bandage

MAAT
Standaard
Comfort

0

1

2

3

4

5

6

7

Omvang boven (cm)

35 – 38

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

53 – 56

56 – 59

Omvang onder (cm)

25 – 28

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

Omvang boven (cm)

47 – 50

50 – 53

53 – 56

56 – 59

59 – 62

Omvang onder (cm)

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

* = Kleur (1) beige, (7) zwart, (8) titaan
= Siliconen (0) zonder, (9) met (alleen titaan en zwart, Comfort-maten ook beige)
° = Maat (0 – 7)
∆

BESTELNUMMER
110 4120 60* 00°
110 4120 60* 08°

Maatwerk: De precieze meetpunten vindt u in ons
maatbestelblok of het maatformulier op pagina 117.

Schween R., Gehring D., Gollhofer A. “Immediate effects of an elastic knee sleeve on frontal plane gait biomechanics in knee osteoarthritis”.
PLoS One. 2015 Jan 26;10(1):e0115782. doi: 10.1371/ journal.pone.0115782. eCollection 2015.

experts.bauerfeind.com/genutrain

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Geïntegreerde aan- en uittrekhulp

Train-breiwerk

14 cm

12 cm

PRODUCTEN OP MAAT

Omega+ Pad

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

37

38

GenuTrain® A3
Activering en stabilisatie bij
gecompliceerde knieklachten zoals
gonartrose

Patellapelotte met frictiezones

Geïntegreerde correctieteugel voor
de stabilisatie van de knieschijf

INDICATIES
• Gonartrose en artritis, chronische,
posttraumatische en postoperatieve irritaties, aanhechtingspijn
en tendomyopathie
• Gonalgie bij functionele
instabiliteit ten gevolge van
musculaire disbalans
• Recidiverende intra-articulaire
vochtophoping

Rekzone aan het onderbeen

Siliconen

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Pelotte met frictiezones omvat typische
klachtenzones; de frictiemassage tijdens
beweging verzacht de pijn rond de mediale
kapselband

+ Eenvoudig in gebruik

• Activering van de gewrichtstabiliserende
spieren en verbetering van de coördinatie
door de stimulatie van mechanosensoren in
de huid en in de spier-peesovergang

+ Comfortzone

• Massage met wisselende druk tijdens het
bewegen zorgt ervoor dat de zwelling
afneemt en dat vochtophopingen
geresorbeerd worden; dit zorgt voor een
snel herstelproces

• Preventie / terugvalpreventie
• Lateralisatie van de knieschijf

+ Huidvriendelijk en ademend
+ Train-breiwerk
+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: beige, titaan
Uitvoeringen: rechts, links

• Gemakkelijker aan- en uittrekken van de
bandage door unieke rekzone aan het
onderbeen
• Hoog draagcomfort dankzij lage compressie
in de boord, erg zacht aan de knieholte en
vochtregulerende eigenschappen van het
Train-breiwerk

IN ONDERZOEK ∆ AANGETOOND
• Lopen zonder pijn: Verlenging van
de loopafstand zonder pijn met
factor 2,4

MAAT

1

2

3

4

5

6

Omvang boven (cm)

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

53 – 56

Omvang onder (cm)

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

* = Kleur (1) beige, (8) titaan
+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (1 – 6)
∆

Reer et al.: The effect of a knee support in osteoarthritis; Orthopädie Technik, 8/2005

experts.bauerfeind.com/genutrain-a3

BESTELNUMMER
110 4125 10*0 +0°

14 cm

12 cm

39

GenuTrain® P3

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Centreren en ondersteunen van de
knieschijf door instelbare correctieteugel

Detonisatiepelotte

INDICATIES

VOORDELEN EN WERKINGSMECHANISMEN

• Irritaties van het kniegewricht,
(patellofemoraal pijnsyndroom,
chondropathie patellae,
chondromalacie, patellofemoraal
pijnsyndroom / springersknie,
lopersknie)

• De pelotte zorgt samen met de individueel
instelbare correctieteugel voor het centreren
van de knieschijf. Ze beschermt de knieschijf
in haar fysiologische glijpad en gaat het
lateraliseren van de knieschijf tegen

• Lateralisatie van de knieschijf
• Te hoge stand van de knieschijf
(patella alta)

• Frictiepunten op de distale zijde van de
pelotte masseren het vetlichaam van Hoffa
en hebben een drukontlastend en
pijnverzachtend effect
• Detoniserende pelotte zorgt voor een lichte
ontspanning van de tractus iliotibialis; de
laterale kracht op de knieschijf kan zo
geminimaliseerd worden

• Na laterale release-operatie
• Gevoel van instabiliteit

• Verbeterde proprioceptie door pelottevleugel
met proximale verlenging tot aan de
musculus vastus medialis

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

WERVELKOLOM EN
HALS

Correctiedraad

+ Eenvoudig in gebruik
+ Huidvriendelijk en ademend
+ Train-breiwerk
+ Comfortzone
+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: beige, zwart, titaan
Uitvoeringen: rechts, links
Optioneel:
Siliconen (alleen titaan), siliconenboord, maatwerk (beige, titaan)

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Knieschijfpelotte

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Versnelt resorptie van zwellingen en
vochtophopingen dankzij medisch werkzame
compressie en massage met wisselende druk
tijdens het bewegen

1

2

3

4

5

6

Omvang boven (cm)

39 – 42

42 – 45

45 – 48

48 – 51

51 – 54

54 – 57

Omvang onder (cm)

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

* = Kleur (1) beige, (7) zwart, (8) titaan
= Siliconen (0) zonder, (9) met (alleen titaan)
+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/genutrain-p3

Maatwerk: De precieze meetpunten vindt u in ons
maatbestelblok of het maatformulier op pagina 118.

BESTELNUMMER
110 4140 30* +0°

17 cm

15 cm

PRODUCTEN OP MAAT

MAAT

40

GenuTrain® S
Extra stabilisatie van het kniegewricht door
zijdelingse scharnieren

Pelotte

Scharnierspalken aan weerszijden

INDICATIES
• Gewrichtsinstabiliteit
(licht tot gemiddeld)
• Gonartrose
• Artritis (bv. rheumatoide arthritis)

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Stabilisatie en geleiding van het
kniegewricht door scharnieren aan de
zijkanten in combinatie met het circulaire
bandensysteem aan het boven- en
onderbeen

+ Eenvoudig in gebruik

• Nauwsluitend en individueel instelbaar door
banden met microklittenbandsluiting

+ Digitale opmeting

• Hoog draagcomfort dankzij ademend,
vochtabsorberend Train-breiwerk met
speciale knieholte en boorden met minimale
druk

BESTELMOGELIJKHEDEN

• Bevordering van de neuromusculaire
stabilisatie van het gewricht door het
aansturen van de propriosensoren

Optioneel:
Siliconenboord, maatwerk (titaan)

+ Huidvriendelijk en ademend
+ Train-breiwerk
+ Comfortzone

• Minder pijn door massage met wisselende
druk op de weke delen rond de knieschijf
tijdens het bewegen dankzij Train-breiwerk
en visco-elastische pelotte

Kleuren: beige, zwart, titaan
Uitvoeringen: rechts, links

Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 103 en prijslijst

• Versnelt de resorptie van oedemen en
vochtophopingen door compressie- en
massage-effect van het nauwsluitende
elastische breiwerk

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
• De anatomisch gevormde scharnieren zijn
thermoplastisch vormbaar en kunnen aan
de individuele anatomie aangepast worden

MAAT

1

2

3

4

5

6

7

Omvang boven (cm)

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

53 – 56

56 – 59

Omvang onder (cm)

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

* = Kleur (1) beige, (7) zwart, (8) titaan
+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (1 – 7)

Maatwerk: De precieze meetpunten vindt u in ons maatbestelblok of het
maatformulier op pagina 119.

experts.bauerfeind.com/genutrain-s

BESTELNUMMER
110 4130 40*0 +0°

14 cm

12 cm

41

GenuTrain® S Pro

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Extra stabilisatie van het kniegewricht
door zijdelingse scharnieren en
bewegingsbeperking

Beperking van de knie-extensie

INDICATIES

VOORDELEN EN WERKINGSMECHANISMEN

• Gewrichtsinstabiliteit (lichte tot
gemiddelde graad)

• Therapeutisch verantwoorde beperking van de
bewegingsvrijheid via begrensbare
scharnieren

• Gonartrose
• Arthritiden (bv. reumatoïde
artritis)
• Meniscusletsels

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

WERVELKOLOM EN
HALS

Beperking van de knieflexie

+ Eenvoudig in gebruik
+ Huidvriendelijk en ademend

• Stabilisatie en geleiding van het kniegewricht
door scharnieren aan de zijkanten in
combinatie met het circulaire bandensysteem
aan het boven- en onderbeen

+ Train-breiwerk

• Bevordering van de neuromusculaire
stabilisatie van het gewricht door het
aansturen van de propriosensoren

BESTELMOGELIJKHEDEN

+ Digitale opmeting

Kleuren: beige, zwart, titaan
Uitvoeringen: rechts, links

• Versnelt de resorptie van oedemen en
vochtophopingen door compressie- en
massage-effect van het nauwsluitende
compressiebreiwerk

Optioneel:
Siliconenboord, maatwerk (titaan)

• Nauwsluitend en individueel instelbaar door
banden met microklittenbandsluiting

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Minder pijn door massage met wisselende
druk op de weke delen rond de knieschijf
tijdens het bewegen dankzij Train-breiwerk en
visco-elastische pelotte

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Pelotte

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
• Flexie en extensie van het kniegewricht kunnen
onafhankelijk van elkaar worden gelimiteerd
(Flexie: 30°, 60°, 90°)
(Extensie: 20°).

MAAT

1

2

3

4

5

6

7

Omvang boven (cm)

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

53 – 56

56 – 59

Omvang onder (cm)

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

* = Kleur (1) beige, (7) zwart, (8) titaan
+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (1 – 7)

Maatwerk: De precieze meetpunten vindt u in ons maatbestelblok of het
maatformulier op pagina 120.

experts.bauerfeind.com/genutrain-s-pro

BESTELNUMMER
110 4135 00*0 +0°

14 cm

12 cm

PRODUCTEN OP MAAT

• De anatomisch gevormde scharnieren zijn
thermoplastisch vormbaar en kunnen aan de
individuele anatomie aangepast worden

42

GenuPoint®
Gerichte ontlasting en geleiding van
de patellapees

Pelotte met frictienoppen

INDICATIES
• Irritaties in het gebied van de
kniepees (patellofemoraal
pijnsyndroom, chondropathie
patellae,
patellapuntsyndroom / Jumper's
knee)

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Geleiding en ontlasting van de patellapees
door precieze compressie

+ Eenvoudig in gebruik

• De visco-elastische pelotte met speciale
drukpunten masseert typische pijnzones,
vermindert klachten en verbetert de
coördinatie

+ Digitale opmeting

• Dynamische aanpassing van de druk en op
de behoefte afgestemde compressie door
individueel instelbare band

Kleuren: zwart, titaan

• Maximale bewegingsvrijheid dankzij
anatomische vorm

+ Huidvriendelijk en ademend

BESTELMOGELIJKHEDEN
Uitvoeringen: dezelfde uitvoering
voor rechts en links

IN ONDERZOEK ∆ AANGETOOND
• Minder pijn en verbeterde
proprioceptie

MAAT

1

2

3

BESTELNUMMER

Omvang (cm)

28  – 30

30 – 35

35 – 44

120 4240 00*0 00°

* = Kleur (7) zwart, (8) titaan
° = Maat (1 – 3)
∆

Astrid J. de Vries; Inge van den Akker-Scheek; Svenja L. Haak; Ron L. Diercks; Henk van der Worp; Johannes Zwerver
Effect of a patellar strap on the joint position sense of the symptomatic knee in athletes with patellar tendinopathy
Journal of Science and Medicine in Sport; 20, 11, S. 986 – 991, 2017

experts.bauerfeind.com/genupoint

43

SofTec® Genu

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Actieve en passieve stabilisatie van het
kniegewricht, ideaal voor langdurige
behandeling

• Ernstige en / of complexe
instabiliteiten (traumatisch,
degeneratief, bv. “Unhappy triad”)
• Letsel aan de collaterale
ligamenten
• Functionele instabiliteit, bv.
gebrekkige neuromusculaire
controle, non-coper
• Voor bewegingsbeperking (bv. na
refixatie van de meniscus of
meniscusimplantatie)

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Stabilisatie van het kniegewricht volgens het
vierpuntsprincipe door trekvast, nietelastisch breiwerk, klittenband en
scharnieren aan de zijkant

+ Eenvoudig in gebruik

• Voorkomen van schadelijk inwerkende
krachten op het kniegewricht door de
driedimensionale instelling van de
orthesescharnieren op de individuele
compromis-as

+ Aanpassing zonder gereedschap

• Vindt zelf de individuele compromis-as

Kleuren: zwart, titaan

• Correcte positionering van de SofTec Genu
op het been door patella-uitsparing in de
pelotte

Uitvoeringen: rechts, links

+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN

• Voorkomt dat de knieschijf afwijkt door de
geïntegreerde correctieteugel in de pelotte
• Blijft goed zitten dankzij anatomisch
gevormde klittenbanden

Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 104 en prijslijst

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

• Mechanische en
neuromusculaire stabilisatie
van het kniegewricht

• De scharnieren zijn zowel voor extensie als
voor flexie te begrenzen in stappen van 10°

MAAT

1

2

3

4

5

6

Omvang boven (cm)

38 – 42

41 – 45

44 – 49

48 – 53

51 – 57

54 – 60

Omvang midden (cm)

29 – 32

32 – 35

35 – 38

38 – 41

41 – 44

44 – 47

Omvang onder (cm)

28 – 32

31 – 35

34 – 38

36 – 40

39 – 43

42 – 46

Scharnierbescherming verkrijgbaar als accessoire
* = Kleur (7) zwart, (8) titaan
+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (1 – 6)
Schwameder, H.; Sell, S.; Strutzenberger, G.: Effect of two different functional braces on laxity and functional achievements in patients with
anterior cruciateligament ruptures, submitted to: The American Journal of Sports Medicine

experts.bauerfeind.com/softec-genu

+ Comfortzone

Optioneel:
Gewrichtsbescherming
(sportbescherming) om veilig op het
speelveld te dragen

IN ONDERZOEK ∆ AANGETOOND

∆

+ Huidvriendelijk en ademend

WERVELKOLOM EN
HALS

• Ruptuur van de voorste en / of
achterste kruisband (ACL / PCL)
voor de conservatieve
behandeling, preoperatieve en
gedateerde postoperatieve
verzorging, langdurige revalidatie
en bij chronische insufficiëntie

Pelotte met geïntegreerde
correctieteugel

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

INDICATIES

Aan weerszijden instelbare
scharnierspalken

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Stabiele, krachtig gesloten
circulaire eenheid volgens het
vierpuntsprincipe

BESTELNUMMER

122 4600 10*0 +0°
17 cm

129 4601 1070 000

15 cm

PRODUCTEN OP MAAT

Vindt zelf de individuele
compromis-as

44

SecuTec® Genu
Stabilisatie met begrenzing van de bewegingen
bij complexe knieblessures

NIEUWE
VERSIE
(DORSAAL)

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

Z-vormige spalk met zachte
scheenbeenbanden

Aanpasbare kuitbeugel

INDICATIES

VOORDELEN EN WERKINGSMECHANISMEN

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

• Ruptuur van de voorste en / of
achterste kruisband (ACL / PCL)

• Zes klittenbanden en het harde frame met
vierpuntsprincipe zorgen voor algehele
stabilisatie van zowel een ACL-, PCL- als
een complex bandletsel

• Flexie en extensie worden
onafhankelijk van elkaar beperkt:
Flexie:	0°, 10°, 20°, 30°, 45°,
60°, 75°, 90°
Extensie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

• Na bandoperaties / plastische
operaties aan de banden
• Ernstige en / of complexe
instabiliteiten (traumatisch,
degeneratief, bijv. “Unhappy
Triad”)

• Scharnier kan zonder gereedschap begrensd
en geïmmobiliseerd worden, hoek langs
buitenkant afleesbaar

• Letsel aan de collaterale
ligamenten

• Extreem licht, slank en stabiel dankzij het
frame met een speciaal veredelde legering
van lichtmetaal

• Anatomisch correcte en stabiele pasvorm

• Voor de bewegingsbegrenzing van
het kniegewricht (bijv. na refixatie
van de meniscus of meniscus
implantatie)
• Patellafractuur (conservatief en
postoperatief)

• Kan door de patiënt eenvoudig frontaal
aangelegd en gefixeerd worden, waardoor de
stress op de geblesseerde knie verminderd
wordt

+ Aanpassing zonder gereedschap

• De aanpasbare kuitbeugel met zelfregelende
hellingshoek past zich aan de vorm van de
kuitspier aan voor een optimaal draagcomfort
en een stabiele pasvorm

• Blijft erg goed zitten bij
beweging

1

2

+ Eenvoudig in gebruik
+ Huidvriendelijk en ademend

VERSIE DORSAAL:

IN ONDERZOEK ∆ AANGETOOND

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

VERSIE FRONTAAL:

• Grote rotatiestabiliteit door middel van
anatomisch gevormde frameconstructie, incl.
vorm voor de tibiarand

MAAT

• De knie kan geïmmobiliseerd
worden op 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

3

4

5

6

7

BESTELNUMMER

+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: blauw, groen (enkel frontaal)
Uitvoeringen: frontaal of dorsaal,
rechts of links
Combinatie van boven- en onderbeengedeelte in twee verschillende
maten mogelijk (max. verschil: twee
maten) Levering als bouwpakket
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 104 en prijslijst
FRONTAAL

DORSAAL

Omvang boven (cm)

38 – 42

41 – 45

44 – 49

48 – 53

51 – 57

54 – 60

60 – 72

Orthese permanente
121 4610 1**0 +0° 121 4655 1050 +0°
aanschaf

Omvang onder (cm)

28 – 32

31 – 35

34 – 38

36 – 40

39 – 43

42 – 46

46 – 51

Terugvoerorthese
deels gemonteerd

121 4619 0**0 +0° 121 4657 1050 +0°

Proximale framemaat 1

2

3

4

5

6

7

Bouwpakket

121 4647 0**0 +^> 121 4658 1050 +^>

Distale framemaat

1–4

1–5

2–6

3–7

4–7

5–7

COMBINATIES
1–3

* = Kleur (05) blauw, (23) groen
+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (1 – 7)
∆

121 4614 0**0 +0° 121 4656 1050 +0°

^ = Proximale framemaat
> = Distale framemaat

Berschin et al.; Achsentreue und Achsenmigration von Knieorthesen in der Praxis, MOT. S 69–79, 2003.

experts.bauerfeind.com/secutec-genu

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Boven- / onderbeenframe zijn
in verschillende maten
combineerbaar

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

Verstelbare kuitband

17 cm

15 cm

PRODUCTEN OP MAAT

Eenvoudig aan te leggen langs
voren

DORSAAL

WERVELKOLOM EN
HALS

FRONTAAL

VOET EN
ENKELGEWRICHT

45

46

GenuTrain® OA
Gerichte ontlasting en stabilisatie voor
meer activiteit bij gonartrose

Innovatief ontlastingssysteem

Boa® sluitsysteem

3D-gaasbreiwerk

Drukvrije buigzone

INDICATIES

VOORDELEN EN WERKINGSMECHANISMEN

• Mediale of laterale gonartrose

• Voelbare ontlasting van de pijnlijke kniezijde
door het innovatieve ontlastings- en
stabilisatiesysteem met omlopende banden
volgens het driepuntsprincipe

• Instabiliteit (mediolateraal)
• Kraakbeen- botlaesie
unicompartimenteel
• Toestand na kraakbeenoperatie of
opbouw van kraakbeen bij een
noodzakelijke eenzijdige
postoperatieve ontlasting
• Na eenzijdige meniscuslaesies

• Eenvoudige dosering van de ontlasting door de
draaisluiting van het Boa® sluitsysteem –
zonder gebruik van klittenbandsluitingen
• Meer activiteit dankzij het lichte gewicht en
veilige positionering op het been

• Osteochondrose dissecans
(postoperatief)

• Flexibel scharnier, dubbele-8-band en
3D-gaasbreiwerk beïnvloeden de sensomotoriek en stimuleren de natuurlijke bewegingen

• Botkneuzing (botoedeem van de
mediale femur
condylus / tibiaplateau)

• Aangenaam dragen ook over een langere
periode door het ademende 3D-gaasbreiwerk en
de drukvrije buigzone in de knieholte
• Twee handige lussen aan de boven en
onderkant van de orthese vergemakkelijken het
aan- en uittrekken

Grote aan- en uittrekhulpen

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND
+ Eenvoudig in gebruik
+ Huidvriendelijk en ademend
+ Aanpassing zonder gereedschap

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: zwart-blauw
Uitvoeringen:
Rechts: voor mediale ontlasting; of
voor laterale ontlasting van het
linkerbeen
Links: voor mediale ontlasting; of
voor laterale ontlasting van het
rechterbeen
Optioneel:
Begrenzingsset in 3 maten zie
pagina 104 en prijslijst

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
• Scharnier kan voor de individuele aanpassing
aan het been van de patiënt, zonder
gereedschap worden afgesteld
• Gebruiksvriendelijk Boa® sluitsysteem:
– Draaisluiting openen om de banden te
ontspannen en de orthese aan en uit te
trekken
– Draaisluiting sluiten en draaien voor de
regeling van de pijnontlasting
MAAT

1

2

3

4

5

Omvang boven (cm)

40 – 47

47 – 52

52 – 58

57 – 65

60 – 72

Omvang onder (cm)

28 – 34

34 – 39

39 – 43

43 – 46

46 – 50

+ = Uitvoering ( 6) rechts mediaal / links lateraal, (7) links mediaal / rechts lateraal
° = Maat (1 – 5)

experts.bauerfeind.com/genutrain-oa

BESTELNUMMER
121 4165 0070 +0 °
17 cm

15 cm

47

SecuTec® OA

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Ontlasting en stabilisatie bij gonartrose
met beenasafwijking

Combinatie van verschillende maten
voor een ideale pasvorm

INDICATIES

VOORDELEN EN WERKINGSMECHANISMEN

• Mediale of laterale
gonartrose / artritis (matig tot
ernstig)

• Correctie en ontlasting volgens het
driepuntsprincipe (varus en valgus)

+ Eenvoudig in gebruik

• Stabilisatie volgens het vierpuntsprincipe
(schuifladefenomeen; anterior / posterior)
• Ideale pasvorm en krachtoverdracht door
aanpasbare kuitbeugel en verstelbaar
onderbeenframe

• Na refixatie van de meniscus
• Ruptuur voorste / achterste
kruisband (ACL / PCL) met
beenasafwijking

+ Huidvriendelijk en ademend
+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN

• Hoog draagcomfort dankzij licht aluminium
frame

Kleuren: blauw

• Gemakkelijk aan- en uittrekken door
snelsluitingen

Optioneel:
Begrenzingsset

• Voor exacte aanpassing zorgen de anatomisch
gevormde condylenkussentjes met
inschuifbare wiggen

Combinatie van boven- en
onderbeengedeelte in twee
verschillende maten mogelijk
(max. verschil: twee maten)
Levering als bouwpakket

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
• Individuele aanpassing aan het distale frame
voor de varus- of valgusinstelling (telkens 25°)
met inbussleutel 3 mm

Uitvoeringen: rechts, links

Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 105 en prijslijst
ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Toestand na
kraakbeentransplantatie

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

WERVELKOLOM EN
HALS

Gelkussen met inschuifbare
wiggen

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Aanpasbare kuitbeugel

• Flexie en extensie worden onafhankelijk van
elkaar beperkt
(Flexie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°)
(Extensie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°)
• Beweging wordt beperkt of geïmmobiliseerd
door scharnierbegrenzingen (apart bestelbaar)
MAAT

1

2

3

4

5

6

7

BESTELNUMMER

Omvang boven (cm)

38 – 42

41 – 45

44 – 49

48 – 53

51 – 57

54 – 60

60 – 72

Omvang onder (cm)

28 – 32

31 – 35

34 – 38

36 – 40

39 – 43

42 – 46

46 – 51

121 4690 0050 +0° O
 rthese
permanente
aanschaf

Proximale framemaat

1

2

3

4

5

6

7

Distale framemaat

1–3

1–4

1–5

2–6

3–7

4–7

5–7

COMBINATIES

121 4691 0050 +0° Terugvoerorthese

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (1 – 7)

^ = Proximale framemaat
> = Distale framemaat

experts.bauerfeind.com/secutec-oa

121 4692 0050 +^> Uitvoering

17 cm

15 cm

PRODUCTEN OP MAAT

Eén orthese voor ontlasting in
beide richtingen, geen versmalling
van de kniebreedte

48

MOS-Genu
Correctie en stabilisatie na complexe knieblessures
of bij correctie-osteotomie

12°

Lange uitvoering

Instelling in varus- en
valgusrichting

INDICATIES
Conservatief:
• Letsel aan de kruisbanden en
collaterale banden
• Complexe instabiliteit
• Ontlasting van het versleten
gewrichtsdeel bij O- en X-benen

12°

Varus- / valgusinstelling tot
12° mogelijk

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

• De varus- / valgusinstelling werkt
volgens het driepuntsprincipe en
ontlast het kniecompartiment of
collaterale band en corrigeert de
stand van de beenas

• De monocentrische scharnieren kunnen in
stappen van 10° ingesteld worden om de flexie
en extensie te begrenzen

• Varus- / valgusinstelling tot 12° mogelijk

• De knieorthese is geconstrueerd
volgens het beproefde
vierpuntsprincipe en gaat zo een
voorste schuiflade tegen

Na operaties MOS-Genu kort:
• Bandoperaties /
bandreconstructies

• Het frame stabiliseert het
kniegewricht tegen variserende en
valgiserende krachten, in de lange
uitvoering met een langere
hefboom

• Operaties voor meniscushechting
en meniscustransplantatie
(meniscusimplantatie)
Na operaties MOS-Genu lang:

• Zeer goede krachtoverbrenging en
goede pasvorm dankzij groot
contactoppervlak van de banden

• Na correctie van de beenas aan
het scheenbeen (tibiale correctieosteotomie)

• Monocentrisch scharnier met
fysiologisch geoptimaliseerd
scharnierdraaipunt beperkt
mogelijke krachten van de orthese
die op het kniegewricht inwerken
tot een minimum

• Na complexe bandreconstructies
• Soms voor botbreuken (fracturen)
vlak bij het gewricht

• Bij de maatbepaling van de MOS Genu
knieorthese het been van de patiënt in een
flexiehoek van 30° plaatsen en de bepaling van
de buigingshoek met de MOS-Genu-goniometer
controleren. Bij het bepalen van de kniebreedte
wordt ter hoogte van de femurcondylen gebruik
gemaakt van de MOS Genu orthometer (zonder
druk)
De maat van de orthese is dan in het venster
zichtbaar. Indien de maataanduiding tussen twee
maten invalt moet rekening gehouden worden
met zowel de mate van zwelling of atrofie als de
breedte van het andere kniegewricht

DE VOORDELEN VAN BAUERFEIND
+ Huidvriendelijk en ademend
+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: blauw
Uitvoeringen: short, long, rechts, links
Optioneel: popliteaband voorkomt hyperextensie

IN ONDERZOEK ∆ AANGETOOND

Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 105 en prijslijst

• 30% minder belasting
aan de mediale kant

MAAT

1

2

3

4

5

BESTELNUMMER

Max. kniebreedte (mm)

85 – 95

95 – 105

105 – 115

115 – 125

125 – 135

121 4660 405# +0°

# = Uitvoering (1) short, (2) long
+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (1 – 5)

experts.bauerfeind.com/mos-genu

∆

Kutzner et al., The effect of valgus braces on medial compartment load of the knee joint –
in vivo load measurements in three subjects, Journal of Biomechanics 44, 1354–1360, 2011
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GenuLoc®

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Immobilisatie van het kniegewricht,
gestrekt of in een vooraf ingestelde
buigingshoek

0°

20°

INDICATIES
• Preoperatieve, postoperatieve,
posttraumatische immobilisatie
• Conservatieve behandeling van
patellafracturen

Kunststofstaven aan weerszijden

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Flexiehoek van de knie aanpasbaar via
dorsale aluminiumstaven

+ Eenvoudig in gebruik

• Minder oedeemvorming dankzij uitneembaar
kussen aan de knieholte
• Stabiliserende kunststof staven aan de
zijkant passen zich automatisch aan de
ingestelde flexiehoek van de knie aan en
garanderen een goede pasvorm

+ Huidvriendelijk en ademend

BESTELMOGELIJKHEDEN

WERVELKOLOM EN
HALS

Voorgevormde aluminium spalken

Kleuren: zwart
Maat: Universeel
HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Kussen aan de knieholte

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
• De aluminium staven zijn voorgevormd op
een flexiehoek van de knie van 20°

MAAT

BESTELNUMMER

Verkrijgbaar in een universele maat

120 4320 0070 000

experts.bauerfeind.com/genuloc

PRODUCTEN OP MAAT

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Universele maat, één uitvoering voor de
rechter- en linkerknie

50

CoxaTrain®
Stabilisatie en pijnvermindering in het
heupgewricht

Scharnieren zijn monteer- en
aanpasbaar zonder gereedschap

INDICATIES

VOORDELEN EN WERKINGSMECHANISMEN

• Coxartrose (KellgrenLawrence graad 2 – 4)

• Pijnverzachtende compensatie van musculaire disbalansen in lendenen, bekken en heup (LBH) tijdens
beweging met positieve invloed op het looppatroon:
– Door stabilisatie van het bekken en ontlasting van
de sacro-iliacale gewrichten (SI)
– Door het massage-effect van de dorsale SIfrictiepelotten op de lokale gewrichtsbanden en
de aangrenzende spieren
– Door frictiemassage van het Trochanter Pad, dat
tijdens het lopen cyclisch op en neer beweegt
– Door triggerpuntmassage van het Gluteal Pad

• Musculaire disbalans in
lendenen, bekken en heup
• Musculaire problemen na
een gewrichtsoperatie van
de heupen
• Impingement van het
heupgewricht
• Instabiliteit van het heup
gewricht (na totale endo
prothese, na revisieoperatie)
• Gevoel van instabiliteit in
de heup
• Versoepelen van de heup
prothese, indien OP niet
mogelijk is

• Stabiliserende geleiding door de laterale scharnier
• Grote therapietrouw

In de hoogte verstelbare
scharnier

• De drietrapsbeperking van de
heupflexie en -extensie door
optionele begrenzingspennen voor
de scharnieren (60°, 75°, 90°)

DE VOORDELEN VAN BAUERFEIND
+ Eenvoudig in gebruik
+ Huidvriendelijk en ademend
+ Aanpassing zonder gereedschap

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: titaan
Uitvoeringen:
Scharnier short
< 170 cm lichaamslengte
Scharnier long
> 170 cm lichaamslengte

• Eenvoudig aanbrengen zonder grote inspanning
door omgebogen banden en praktische
vingeropeningen /-lussen

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Optioneel:
Begrenzingspennen

Gerichte aanpassing door
• Zonder gereedschap aanpassen van het scharnier
aan de respectieve anatomie

Opmerking:
• In uitzonderlijke gevallen is het
mogelijk dat er in plaats van een
gemeten maat “short” een “long”
scharnier beter past of omgekeerd.

• Bovenbeenbandage die
door het scharnier in hoogte verstelbaar is
• De klittenbanden van de bekkenbandage die
individueel verstelbaar zijn met het oog op
stabilisatie

WERVELKOLOM EN
HALS

Trochanter Pad – masseert tijdens
het bewegen

Reserveonderdelen:
zie pagina 105 en prijslijst

BEKKENBANDAGE
MAAT

1

2

3

4

5

6

BESTELNUMMER

Omvang bekken (cm)

85 – 95

95 – 105

105 – 115

115 – 125

125 – 135

135 – 145

122 2581 1080 00°

1

2

3

BESTELNUMMER

53 – 63

63 – 73

122 2582 1080 +0°

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Gluteal Pad – masseert
triggerpunten

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

Stabilisatie

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

51

° = Maat (1 – 6)

MAAT

Omvang midden van het bovenbeen (cm) 43 – 53
+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (1 – 3)

SCHARNIER
MAAT

SHORT

LONG

BESTELNUMMER

Lichaamslengte (cm)

< 170 cm

> 170 cm

122 2584 100# 000

# = Uitvoering (1) short, (2) long

experts.bauerfeind.com/coxatrain

PRODUCTEN OP MAAT

BOVENBEENBANDAGE

52

SofTec® Coxa
Extra stabilisatie en geleiding van het
heupgewricht

Monocentrisch scharnier voor
abductie / adductie en
flexie / extensie

Driedelige kunststof bekkenframe

INDICATIES
• Luxatie
• Operatie totale heupendoprothese
• Revisieoperatie van de totale
heupendoprothese
• Verwijderen van de heupkop
(Girdlestone-situatie)
• Heupspacer bij tweezijdige
wisseloperatie
• Coxartrose (middelmatig zware
tot ernstige graad)
• Instabiliteit

In hoogte verstelbaar scharnier

Scharnierbescherming

Verzorging aan beide kanten

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

• Adductie en abductie zijn traploos
instelbaar tussen -6° en +6°

• Orthese fixeert de gewrichtskop veilig in de
gewrichtskom door de combinatie uit
– de goede positionering van de
bekkenvorm op de bekkenkam
– de individuele aanpassing van de
zijdelingse bandage voor het bovenbeen
– de aanpassing van het orthesescharnier
op basis van de indicaties

• Het scharnier is in omgebogen en
niet omgebogen vorm
verkrijgbaar en kan zowel voor de
verzorging van het rechter als het
linker heupgewricht gebruikt
worden

• Maakt de instelling van de individueel nodige
adductie- en abductieplaatsing mogelijk en
begrenst extensie en flexie dankzij het
meerdimensionale, monocentrische
scharnier
• De resultaten van de operatie zijn optimaal
door een beperking van de bewegingen

• Men kan de orthese direct in bed
bij een liggende patient
aanpassen

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND
+ Eenvoudig in gebruik
+ Huidvriendelijk en ademend

• Eenvoudige en correcte plaatsing van de
orthese door het geïntegreerde, anatomisch
voorgevormde bekkenfame in het breiwerk

+ Digitale opmeting

• Individueel aanpasbaar breiwerk en
klittenband aan bekken- en beenframe

Kleuren: titaan

• Optimale geleiding van het heupgewricht en
anatomisch correcte pasvorm dankzij
monocentrisch orthesescharnier

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

BESTELMOGELIJKHEDEN
Uitvoeringen:
Scharnier omgebogen / scharnier
niet omgebogen
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 106 en prijslijst

• Individueel en parallel met het heupgewricht
instelbaar
• Het scharnier is voor extensie en flexie
beperkt van -10° tot +90° in stappen van 10°
MAAT

1

2

3

BESTELNUMMER

Lichaamsomvang (cm)

75 – 95

95 – 115

115 – 135

122 252# 0080 00°

# = Uitvoering (4) scharnier omgebogen (voor dames), (5) scharnier niet omgebogen (voor heren)
° = Maat (1 – 3)

experts.bauerfeind.com/softec-coxa
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MyoTrain®

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Instelbare compressie voor de behandeling
van spierblessures aan het bovenbeen

Optioneel inzetbaar: functiepelotte
en kleine acuutpelotte

• Spierverrekkingen
• Spierkneuzingen (zogenaamde
paardenkus)
• Gescheurde spiervezels
• Gescheurde spiervezelbundel, bv.
van de achterste spieren in het
dijbeen (hamstrings)
• Blessure aan de fascia lata
• Posttraumatische, postoperatieve
irritaties

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Werkt volgens de principes van een
spiertape met compressie op de blessure

+ Eenvoudig in gebruik

• Instelling van de compressie door
klittenband en twee vrij plaatsbare pelotten

BESTELMOGELIJKHEDEN

• Gerichte werking door acute pelotte
onmiddellijk na de blessure te gebruiken
om bloedingen te stelpen en hematomen te
beperken

Uitvoeringen: dezelfde uitvoering
voor rechts en links

WERVELKOLOM EN
HALS

• Spierverharding

Kleuren: titaan

• Vlakke compressie dankzij grote functionele
pelotte minimaliseert zwellingen en
vermindert klachten

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

INDICATIES

• Ongelooflijk draagcomfort en goede
positionering dankzij anatomisch gevormd
breiwerk, gesiliconiseerde hechtrand en
boorden met minder druk

• Preventie / terugvalpreventie

MAAT

1

2

3

4

5

6

7

Omvang boven (cm)

44  – 48

48 – 52

52 – 56

56 – 60

60 – 64

64 – 68

68 – 72

Omvang onder (cm)

32  – 35

35 – 38

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

° = Maat (1 – 7)

experts.bauerfeind.com/myotrain

BESTELNUMMER
110 3250 0080 00°
30 cm

2 cm

PRODUCTEN OP MAAT

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Reguleert de spierspanning en voorkomt
recidief letsel

54

PRODUCTEN OP MAAT

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Model draagt de rugbandage LumboTrain® Lady.
KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOOR EEN GERICHTE
BEHANDELING VAN
DE RUG
WERVELKOLOM EN
HALS

VOET EN
ENKELGEWRICHT

55

56

INDICATIEHANDLEIDING WERVELKOLOM EN HALS
PRODUCT

LumboTrain®/
Lady

SacroLoc®

LordoLoc®

LumboLoc®

LumboLoc®
Forte

Spinova®
Stabi
Classic

Spinova®
Support
Plus

Spinova®
Support
Plus Classic

PRODUCTKENMERK

Activering,
ontlasting en
stabilisatie van
de lenden
wervelkolom

Stabilisatie van
het bekken en
een gerichte
ontlasting van de
SI-gewrichten
(sacro-iliacale
gewrichten)

Stabilisatie en
ontlasting van
de lenden
wervelkolom
met klitten
banden

Stabilisatie en
ontlasting van
de lenden
wervelkolom

Extra stabilisatie en ontlasting
van de lendenwervelkolom
met verstelbaar
bandensysteem

Gematigde
stabilisatie van
de lenden
wervelkolom
door korset
baleinen

Stabilisatie
van de lenden
wervelkolom
met anatomisch
gevormde
rugpelotte

Ondersteunt
matig de
natuurlijke
lendenlordose
door anatomisch
gevormde
rugpelotte

FUNCTIONEEL ELEMENT
of

PAGINANUMMER

58

INDICATIES
Lumbaalsyndroom (acuut en chronisch)
(Pseudo-) radiculair lum
medium
baalsyndroom / lumbo
ischialgie met uitval van
spieren bij hernia van de ernstig
tussenwervelschijven
Degeneratie /
spierinsufficiëntie van
de wervelkolom

licht
medium
ernstig

Toestand na prolaps (conservatief)
Toestand na discectomie,
prolaps (postoperatief)
Facettensyndroom /
artrose

medium
ernstig

Lumbale deformiteit
Ligamento-tendomyopathieën

Graad I
Spondylolyse /
spondylolisthesis

Graad II
Graad III

Spondylodese / kyfoplastie (postoperatief)
Spinale kanaalstenosen
Foramenstenosen
Osteoporose
SI-syndroom, -artrose, -instabiliteit en
-blokkering
Instabiliteit van de bekkengordel,
bv. ruptuur / verslapping van de symfyse
Myalgieën, tendopathieën in het
bekkengebied
Structuuranomalie na spondylodese
(L5 / S1)
Conservatieve behandeling na
bekkenfracturen
Wervellichaam
fracturen

Ontlasting voorkant
Ontlasting achterkant

Osteochondrose
Tumoren (metastasen)
Wervelfracturen (LWK)
Pijnlijke ronde rug
Pijn in het gebied van de
halswervelkolom
Whiplash / blokkering

medium
ernstig

60

62

63

64

afneembaar

68

69

afneembaar

70

57

Spinova®
Unload Plus

Spinova®
Immo
Plus

Spinova®
Immo
Plus Classic

SecuTec®
Dorso

SecuTec®
Lumbo

SofTec®
Lumbo

Spinova®
Osteo

SofTec®
Dorso

CerviLoc® CerviLoc® S

Gematigde
delordosering
en ontlasting
van de lendenwervelkolom
met afneembaar
overbruggingsframe

Delordosering en
extra ontlasting
van de lendenwervelkolom met
afneembaar
overbruggingsframe

Immobilisatie
van de lendenwervelkolom
met mobiliserende functie
door afneembare schaal

Immobilisatie
van de lendenwervelkolom
met mobiliserende functie
en afneembare
schaal

Delordosering
en ontlasting
van de lendenwervelkolom
door overbruggingsframe en
korsetbaleinen

Delordosering
en ontlasting
van de lendenwervelkolom
door overbruggingsframe

Immobilisatie
van de lendenwervelkolom
met mobili
serende functie
door afneem
bare schaal

Stabilisatie en
actieve oprichting van de
wervelkolom
met vrije
thorax en buik

Extra stabili
satie van de
borst- en
lendenwervelkolom

Stabilisatie en ontlasting
van de halswervelkolom

afneembaar

afneembaar

afneembaar

afneembaar

afneembaar
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73

74

75

76

afneembaar

77

78

80

2

3

81

81

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

WERVELKOLOM EN
HALS

71

afneembaar

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Spinova®
Unload
Classic

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

1

1

Zonder frame

2

Osteoporotisch

3

Enkelvoudig, tot TH8

PRODUCTEN OP MAAT

1

58

LumboTrain® / Lady
Activering, ontlasting en stabilisatie van de
lendenwervelkolom

• Pijn in het gebied rond de
lendenwervelkolom (acuut en
chronisch)
• Degeneratieve aandoening van de
lendenwervelkolom, bv.
osteochondrose, spondylartrose,
lumbale deformiteiten,
spondylolysen zonder
verschuiving van de wervels
• Na prolaps
(conservatief / postoperatief)

Geperforeerde sluiting en grote
tussenruimten in het breiwerk voor
een hoog ademend vermogen

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Gerichte pijnvermindering tijdens de
beweging dankzij de massage met
wisselende druk door het breiwerk en de
visco-elastische pelotte

+ Eenvoudig in gebruik

• Gemakkelijk, krachtbesparend aantrekken
met praktische handlussen

+ Comfortzone

• Stabiliseert en ontlast lumbaal door de
oprichtende werking van de circulaire
compressie

+ Huidvriendelijk en ademend
+ Train-breiwerk
+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN

• LumboTrain Lady met getailleerde vorm en
hoge beenuitsnijding

• Toestand na discectomie

LumboTrain Lady
(getailleerde pasvorm)

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Kleuren: titaan
Uitvoeringen:
rechte / getailleerde pasvorm
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 106 en prijslijst

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Pelotte kan naar wens individueel worden
gepositioneerd

IN ONDERZOEK ∆ AANGETOOND
• 21% meer rugspieractiviteit
• 69% minder pijn vergeleken
met de controlegroep

MAAT

1

Lichaamsomvang (cm) 70 – 80

2

3

4

5

6

7

BESTELNUMMER

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

130 – 145

110 841# 5080 00°

# = Uitvoering ( 0) rechte pasvorm, (1) getailleerde pasvorm
° = Maat (1 – 7)
∆

WERVELKOLOM EN
HALS

INDICATIES

Praktische handlussen maken
aanleggen en uittrekken
gemakkelijk

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Pelotte individueel positioneerbaar

Anders, C., Hübner, A.
Influence of elastic lumbar support belts on trunk muscle function in patients with nonspecific acute lumbar back pain
PLoS ONE 14(1): e0211042. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0211042; 2019

experts.bauerfeind.com/lumbotrain | experts.bauerfeind.com/lumbotrain-lady

PRODUCTEN OP MAAT

Pelotte met frictienoppen

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT
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SacroLoc®
Stabilisatie van het bekken en een gerichte ontlasting van
de SI-gewrichten (sacro-iliacale gewrichten)

Trekgordelsysteem

Elastisch gaasmateriaal met
gepatenteerde uitvoering van de
band

INDICATIES

VOORDELEN EN WERKINGSMECHANISMEN

• Aandoeningen van de
SI- gewrichten (SI-syndroom,
SI-artrose, SI-instabiliteit)

• Ontlast onmiddellijk het bekken en de sacroiliacale gewrichten door circulaire compressie
met de individueel instelbare klittenbanden

• Instabiliteit van de bekkengordel,
bv. ruptuur en verslapping van de
symfyse

• Verzacht gericht de pijn dankzij twee
frictiepelotten op de sacro-iliacale gewrichten,
die zeer nauwkeurig geplaatst kunnen worden

• Blokkering SI-gewricht (acuut en
profylactisch)

• Uniek draagcomfort, ook bij het zitten, door
ademende gaasmaterialen en een smalle, platte
sluiting

• Myalgieën en tendopathieën in het
bekkengebied
• Conservatieve behandeling na
bekkenfracturen

• Omkeerlussen aan de zijkanten voor een grote
krachtoverdracht bij weinig lichamelijke
inspanning

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND
+ Eenvoudig in gebruik
+ Huidvriendelijk en ademend
+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: titaan
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 106 en prijslijst

• Praktische, brede handlussen voor comfortabel
en moeiteloos aanleggen

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

• Structuuranomalie na
spondylodese (bij de overgang
L5 - S1)

Individueel instelbare banden

• Hoge mate van therapietrouw omdat de orthese
onzichtbaar onder de kleding kan worden
gedragen
• Het rigide trekgordelsysteem stabiliseert circulair, de nutatie van het sacrum wordt beperkt, de
banden worden ontlast en pijn verzacht

• Vermindering van de pijn met
32%

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

IN ONDERZOEK ∆ AANGETOOND

• Geschiktheid en toepassing van de orthese
tijdens de duur van een zwangerschap moet
voor elke patiënt afzonderlijk met de arts
worden afgestemd
• Pelotten kunnen naar wens individueel worden
gepositioneerd

MAAT

1

2

3

4

5

6

7

BESTELNUMMER

Omvang bekken (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

130 – 140

120 8416 2080 00°

° = Maat (1 – 7)
∆

Sichting et al. Pelvic Belt Effects on Sacroiliac Joint Ligaments: A Computational Approach to Understand Therapeutic Effects of Pelvic Belts Pain Physician 2014; 17:43-51 · ISSN 1533-3159.
Hammer et al. Pelvic Belt Effects on Health Outcomes and Functional Parameters of Patients with Sacroiliac Joint Pain PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0136375 August 25, 2015.

experts.bauerfeind.com/sacroloc

WERVELKOLOM EN
HALS

Stabilisierung

PRODUCTEN OP MAAT

Twee massagepelotten

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT
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LordoLoc®
Stabilisatie en ontlasting van
de lendenwervelkolom met
klittenbanden

Dorsaal geïntegreerde korsetstaven

Elastische banden voor individueel
aan te passen compressie

INDICATIES
• Pijn in het gebied rond de
lendenwervelkolom (acuut en
chronisch)
• Matige degeneratie /
spierinsufficiëntie

Stabilisatie en ontlasting

Verlenging sluiting (accessoires)

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Richt de lendenwervelkolom op door
geïntegreerde korsetbaleinen

+ Eenvoudig in gebruik

• Extra stabilisatie door individueel instelbare
klittenband

+ Digitale opmeting

• Onzichtbaar onder kleding door lichte en
vlakke constructie

BESTELMOGELIJKHEDEN

• Ontlasting en activatie van de buik- en
rugspieren door comprimerend, elastisch
materiaal

MAAT

1

Lichaamsomvang (cm) 70 – 80
° = Maat (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/lordoloc

+ Huidvriendelijk en ademend

Kleuren: titaan
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 106 en prijslijst

2

3

4

5

6

BESTELNUMMER

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

121 8500 0080 00°

63

LumboLoc®

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Stabilisatie en ontlasting van
de lendenwervelkolom

Stabilisatie en ontlasting

INDICATIES

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Richt de lendenwervelkolom op door
geïntegreerde korsetbaleinen

+ Eenvoudig in gebruik

• Matige degeneratie /
spierinsufficiëntie

• Stabiliseert en ontlast lumbaal dankzij
comprimerend Train-breiwerk

+ Digitale opmeting

• Facetsyndroom

• Gemakkelijk aantrekken met praktische
handlussen

BESTELMOGELIJKHEDEN

• Pijn in het gebied rond de
lendenwervelkolom (acuut en
chronisch)

Kleuren: titaan

IN ONDERZOEK ∆ AANGETOOND
• 53 dagen per jaar minder pijn

MAAT

1

Lichaamsomvang (cm) 70 – 80

2

3

4

5

6

BESTELNUMMER

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

121 8400 3080 00°

° = Maat (1 – 6)
∆

Roelofs et al. Lumbar Supports to Prevent Recurrent Low Back Pain among Home Care Workers Annals of Internal Medicine 2007, 147, 685-692

experts.bauerfeind.com/lumboloc

PRODUCTEN OP MAAT

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

• Nauwsluitende pasvorm door elastisch
materiaal en aanpasbare korsetbaleinen

+ Train-breiwerk

WERVELKOLOM EN
HALS

Richt lendenwervelkolom op door
dorsaal geïntegreerde
korsetbaleinen

64

LumboLoc® Forte
Extra stabilisatie en ontlasting van
de lendenwervelkolom met
verstelbaar bandensysteem

Heiligbeenpelotte

Lendenpelotte

INDICATIES
• Middelzware lumbo-ischialgie
met lichte uitval van spieren bij
hernia van de
tussenwervelschijven / prolaps
• Matig (pseudo-) radiculair
lumbaalsyndroom
• Spondylolyse / spondylolisthesis
graad I
• Middelzware lumbale deformiteit
• Toestand na prolaps, bv.
postoperatief

Korsetbaleinen

Functionele band

Verlenging sluiting (accessoires)

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Extra stabilisatie door individueel instelbare
klittenband

+ Eenvoudig in gebruik

• Richt de lendenwervelkolom op door
geïntegreerde korsetbaleinen
• In hoogte verstelbare functionele band voor
krachtoverdracht overeenkomstig de
indicaties
• Extra stabilisatie door pelotten ter hoogte
van de lendenen of het heiligbeen*

+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: titaan
Optioneel: bij het voorschrift
lenden- of heiligbeenpelotte
vermelden; deze moet apart besteld
worden
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 106 en prijslijst

• Ligamento-tendomyopathie
• Matige
degeneratie / spierinsufficiëntie

* gelieve het soort pelotte te laten
voorschrijven

LumboLoc Forte
MAAT

1

2

3

4

5

6

BESTELNUMMER

Lichaamsomvang (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

121 8403 0080 00°

° = Maat (1 – 6)

LumboLoc Forte rugpelotten
MAAT

BESTELNUMMER

Verkrijgbaar in een universele maat

121 840# 0050 001

# = Uitvoering (4) heiligbeen, (5) lendenpelotte

experts.bauerfeind.com/lumboloc-forte
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De Spinova-rugortheses volgen een uniform concept:
belangrijk functioneel element is het comfortabele
Spinova-gaasmateriaal. Door circulair geïntegreerde
korsetbaleinen werkt het als een Lindemann-korset.
Via het regelbare Spinova-trekgordelsysteem met
de rugcassette wordt de circulaire kracht op de
te behandelen plaats overgebracht. Het klassieke

KLASSIEK
TREKGORDELSYSTEEM
bij lichte tot matige indicaties
• matige krachtoverdracht
• individueel instelbare compressie
• comfortabel, gemakkelijk aantrekken

trekgordelsysteem van de Classic-serie brengt een
gematigde kracht over. Het systeem wordt vervolledigd
door indicatiespecifieke functionele Spinova-elementen
zoals rug- en buikpelotte, overbruggingsframe of schaal.
Lumbale Spinova-orthesen worden gebruikt wanneer
correctie van de houding of ontlasting van de
lendenwervelkolom noodzakelijk is. Zo kunnen een
niet-fysiologische belasting van de wervelkolom en haar
tussenwervelschijven effectief voorkomen worden.
Ze zijn aanpasbaar en bieden de patiënt een uniek
draagcomfort en een gemakkelijk gebruik.

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

Het Spinova-systeem met acht verschillende
rugortheses is een innovatief productconcept
van Bauerfeind ter verbetering van de
behandelingsmogelijkheden bij vele indicaties met
betrekking tot de lendenwervelkolom.

WERVELKOLOM EN
HALS

Het modulaire Spinova-systeem voor de gerichte behandeling
bij indicaties van de lendenwervelkolom.

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Spinova®-systeem

Spinova® Stabi Classic
Spinova® Support Plus Classic
Spinova® Unload Classic
Spinova® Immo Plus Classic

AANPASBAAR
TREKGORDELSYSTEEM
bij matige tot ernstige indicaties
• optimale stabiliteit door gerichte
krachtoverdracht
• naargelang de indicaties instelbaar
• aanpasbaar in richting en sterkte
• door de patiënt gemakkelijk weer aan te leggen

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

•
•
•
•

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Producten:

•
•
•
•

Spinova® Support Plus
Spinova® Unload Plus
Spinova® Immo Plus
Spinova® Immo

PRODUCTEN OP MAAT

Producten:
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Spinova®-systeem

BELANGRIJKE FUNCTIONELE
ELEMENTEN SPINOVA-SYSTEEM
Circulair geïntegreerde
korsetbaleinen komen
overeen met Lindemann- /
baleinenkorset
Elastisch Spinova-gaasmateriaal, anatomisch
gevormd, zeer ademend

Anatomisch gevormde
buiksluiting met micro
klittenband en vinger
openingen voor gemakkelijk
aan- / uitdoen

FUNCTIONEEL ELEMENT KLASSIEK
TREKGORDELSYSTEEM
Individueel aanpasbare
klassieke klittenbanden
zorgen voor de matige
stabilisatie van de lumbale
wervelkolom

Aanpasbaar trekgordelsysteem,
vooraanzicht

FUNCTIONELE ELEMENTEN AANPASBAAR TREKGORDELSYSTEEM
Aanpasbare rugcassette
stabiliseert en corrigeert
van het heiligbeen tot
aan de lagere borstwervelkolom
Rugcassette parallel met
de wervelkolom overbrugt doornuitsteeksels,
geen druk op de wond
Individueel in hoogte
verstelbare trekgordels
zorgen voor krachtoverdracht overeenkomstig
de indicaties
Krachtige, gedefinieerde
spanning door vast
instelbaar krachtmoment
in de bandsluiting voor
stabilisatie
Gepatenteerd Spinova-
trekgordelsysteem
zorgt voor drievoudige
trekkracht

Aanpasbaar trekgordelsysteem,
achteraanzicht

Constante therapeutische
omvangsdruk door vast
instelbare bandspanning
en koppelsluiting
Delordosering

Stabilisatie

Lordosering

67

INDICATIESPECIFIEK MEERFASIG BEHANDELINGSCONCEPT

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Overbruggingsframe

Pelotten

Schaalsysteem

• Anatomische draaiende
dwarse baleinen die zelf
aangepast kunnen worden

• Rugpelotte voor brede
overbrugging en
ondersteuning van de
lendenlordose

• Individueel aanpasbaar, door twee verschuifbare
schaalhelften

• Buikpelotte voor extra
compressie aan de buik

• Onmiddellijk bruikbaar door vooraf ingestelde
schaalomvang

• Gemakkelijk te vormen en in
hoogte verstelbare aluminium
baleinen

• Schalen demonteerbaar zonder gereedschap door de
elastische banden en kartelschroef los te maken

• Sneller aan te passen door twee schaalmaten
(short 33 cm, standaard 38 cm)

TWEEFASIG BEHANDELINGSCONCEPT

WERVELKOLOM EN
HALS

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

INDICATIESPECIFIEKE FUNCTIONELE ELEMENTEN
OPWAARDEERBAAR EN AFBOUWBAAR

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

De modulaire opbouw van de lumbale Spinova-orthesen
maakt een individuele behandeling na een tweefasig
behandelingsschema mogelijk door de afbouw en
toevoeging van indicatiespecifieke functionele elementen.

KOM
MEER TE WETEN OP
https://player.vimeo.com/
video/158159586

De orthese wordt samen met de
indicatiespecifieke functionele elementen
(schalen / overbruggingsframes / pelotten) gebruikt om
de segmenten effectief te corrigeren na een operatie of
bij aanvang van een conservatieve behandeling.

Met toenemende mobiliteit van de patiënt worden de
indicatiespecifieke functionele elementen verwijderd.
De baleinen in de orthese blijven zitten en zorgen voor
externe ondersteuning.
Indien nodig bij stabiliteitsbehoefte kan de orthese op
elk moment opnieuw worden aangepast.

UITTREKKEN
AANTREKKEN

PRODUCTEN OP MAAT

2e Fase: mobiliteitsfase

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

1e Fase: stabilisatiefase
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Spinova® Stabi Classic
Gematigde stabilisatie van de
lendenwervelkolom door korsetbaleinen

Circulair geïntegreerde
korsetbaleinen, vervormbaar

Vingeropeningen op de voorsluiting

INDICATIES
• Matig (pseudo-) radiculair
lumbaalsyndroom
• Middelzware lumbo-ischialgie
met lichte uitvalsverschijnselen
bij hernia van de
tussenwervelschijven / prolaps
• Na prolaps
(conservatief / postoperatief)

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Stabiliseert gedeeltelijk de
lendenwervelkolom en heeft een liftend
effect door geïntegreerde circulaire
korsetbaleinen

+ Eenvoudig in gebruik

• Het ondersteunende effect is werkzaam tot
en met het onderste deel van de
borstwervelkolom
• Gemakkelijk aan te trekken door grote
vingeropeningen op de voorsluiting

• Toestand na discectomie
• Spondylolisthesis graad I

• Nauwsluitende pasvorm door aanpasbare
aluminium baleinen

+ Huidvriendelijk en ademend
+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: titaan
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 108 en prijslijst

• De lengte van de banden is individueel
aanpasbaar

MAAT

1

Lichaamsomvang (cm) 70 – 80

2

3

4

5

6

BESTELNUMMER

80 – 90

90 – 105

105 – 115

115 – 125

125 – 140

122 8561 1000 00°

° = Maat (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/spinova-stabi-classic
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Spinova® Support Plus

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Stabilisatie van de lendenwervelkolom met
anatomisch gevormde rugpelotte

INDICATIES

Afneembare rugpelotte

Buikpelotte

Lordosering

• Wervelfracturen (LWK) met wervel
lichaamletsel, ontlasting van de
voorkant van de wervelkolom

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Circulair geïntegreerde korsetbaleinen
werken stabiliserend en liftend

+ Meerfasige therapie

• Spondylolyse / spondylolisthesis
graad II

• Individueel aanpasbaar trekgordelsysteem
voor afgestemde krachtoverdracht

• Middelzware lumbo-ischialgie
met uitval van spieren bij
aanzienlijke hernia van de
tussenwervelschijven / prolaps

• Versterkte oprichting door verhoogde
abdominale druk door buikpelotte

+ Digitale opmeting

Kleuren: titaan

• Ondersteunt de natuurlijke lendenlordose
door grote, anatomisch gevormde
rugpelotte

• Lumbale spinale kanaalstenosen
ook met paresen (conservatief,
postoperatief)

BESTELMOGELIJKHEDEN
Uitvoeringen: short, standaard
• short < 170 cm
lichaamslengte
• standaard > 170 cm
lichaamslengte

• Matig (pseudo-) radiculair
lumbaalsyndroom

Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 108 en prijslijst

• Ernstige degeneratie /
spierinsufficiëntie

WERVELKOLOM EN
HALS

Individueel aanpasbaar
trekgordelsysteem voor afgestemde
krachtoverdracht

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Circulair geïntegreerde
korsetbaleinen, vervormbaar

• Toestand na prolaps
(postoperatief / conservatief)
ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Toestand na discectomie
• Toestand na spondylodese /
kyfoplastie (eendaags / meerdaags)
• Osteoporose

IN ONDERZOEK ∆ AANGETOOND

MAAT

1

Lichaamsomvang (cm) 70 – 80

2

3

4

5

6

7

BESTELNUMMER

80 – 90

90 – 100

100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 – 140 122 8542 100+ 00°

+ = Uitvoering (0) standaard, (1) short
° = Maat (1 – 7)
∆

Rommelspacher, Y., Ziob, J., Wirksamkeit der Rückenorthese Spinova Support Plus bei der postoperativen Versorgung von segmentalen
Spondylodesen degenerativer LWS-Erkrankungen, Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Universitätsklinikum Bonn, ingediend ter publicatie

experts.bauerfeind.com/spinova-support-plus

PRODUCTEN OP MAAT

• Hoge mate van therapietrouw
en hoog stabiliteitsgevoel

70

Spinova® Support Plus
Classic
Ondersteunt matig de natuurlijke
lendenlordose door anatomisch
gevormde rugpelotte

Afneembare rugpelotte

INDICATIES
• Stabiele wervelfracturen (LWK)
met wervellichaamletsel,
ontlasting van de voorkant van de
wervelkolom
• Matige degeneratie /
spierinsufficiëntie van de
wervelkolom

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Circulair geïntegreerde korsetbaleinen
werken stabiliserend en liftend

+ Meerfasige therapie

• Buikpelotte voor extra compressie op de
buik voor oprichting van de wervelkolom
• Ondersteunt de natuurlijke lendenlordose
door anatomisch gevormde rugpelotte

• Middelzware lumbo-ischialgie
met uitval van spieren bij hernia
van de tussenwervelschijven /
prolaps

+ Huidvriendelijk en ademend

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: titaan
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 108 en prijslijst

• Facetsyndroom
• Matig (pseudo-) radiculair
lumbaalsyndroom
• Lumbale spinale kanaalstenosen
(conservatief, postoperatief)
• Spondylolyse / spondylolisthesis
graad II
• Na prolaps (conservatief /
postoperatief)
• Toestand na discectomie
• Toestand na spondylodese /
kyfoplastie (eendaags /
meerdaags)
• Osteoporose

MAAT

1

2

3

4

Lichaamsomvang (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 105

105 – 115 115 – 125

° = Maat (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/spinova-support-plus-classic

5

6

BESTELNUMMER

125 – 140

122 8563 1000 00°

71

Spinova® Unload Classic

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Gematigde delordosering en ontlasting
van de lendenwervelkolom met
afneembaar overbruggingsframe

INDICATIES
• Wervelfracturen (LWK) met
wervellichaamletsel, ontlasting
van de achterkant van de
wervelkolom
• Spondylolyse / spondylolisthesis
graad I – II
• Middelzware lumbo-ischialgie
met uitval van spieren bij
aanzienlijke hernia van de
tussenwervelschijven / prolaps

Delordosering

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Circulair geïntegreerde korsetbaleinen
werken stabiliserend en liftend

+ Huidvriendelijk en ademend

• Corrigeert de lendenlordose door zichzelf
aanpassend overbruggingsframe

+ Digitale opmeting

• Ontlasting van de achterkant van de
lendenwervelkolom

BESTELMOGELIJKHEDEN

+ Meerfasige therapie

WERVELKOLOM EN
HALS

Afneembaar
overbruggingsframe

Kleuren: titaan
Uitvoeringen: short, long
• short < 170 cm lichaamslengte

• Lumbale spinale kanaalstenosen
ook met paresen (conservatief,
postoperatief)

• long > 170 cm lichaamslengte
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 108 en prijslijst

• Matig (pseudo-) radiculair
lumbaalsyndroom

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Circulair geïntegreerde
korsetbaleinen, vervormbaar

• Facetsyndroom

MAAT

1

Lichaamsomvang (cm) 70 – 80

2

3

4

80 – 90

90 – 105

105 – 115 115 – 125 125 – 140

+ = Uitvoering (1) short, (2) long
° = Maat (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/spinova-unload-classic

5

6

BESTELNUMMER
122 8562 100+ 00°

PRODUCTEN OP MAAT

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Toestand na discectomie
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Spinova® Unload Plus
Delordosering en extra ontlasting van de
lendenwervelkolom met afneembaar
overbruggingsframe

Circulair geïntegreerde
korsetbaleinen, vervormbaar

Individueel aanpasbaar
trekgordelsysteem voor
afgestemde krachtoverdracht

INDICATIES
• Wervelfracturen (LWK) met
wervellichaamletsel, ontlasting
van de achterkant van de
wervelkolom
• Spondylolyse / spondylolisthesis
graad I – II
• Ernstigste vorm van lumbale
deformiteit bij facetsyndroom /
artrose
• Ernstigste vorm van lumboischialgie met uitval van spieren
bij aanzienlijke hernia van de
tussenwervelschijven / prolaps

Afneembaar
overbruggingsframe

Buikpelotte

Delordosering

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Circulair geïntegreerde korsetbaleinen
werken stabiliserend en liftend

+ Huidvriendelijk en ademend

• Corrigeert de lendenlordose door zelf
aanpassend overbruggingsframe

+ Digitale opmeting

• Ontlasting van de achterkant van de
lendenwervelkolom

BESTELMOGELIJKHEDEN

• Versterkte oprichting door verhoogde
abdominale druk door buikpelotte

+ Meerfasige therapie

Kleuren: titaan
Uitvoeringen: short, long
• short < 170 cm lichaamslengte
• long > 170 cm lichaamslengte
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 108 en prijslijst

• Lumbale spinale kanaalstenosen
ook met paresen (conservatief,
postoperatief)
• Ernstigste vorm van (pseudo-)
radiculair lumbaalsyndroom
• Foramenstenosen

MAAT

1

Lichaamsomvang (cm) 70 – 80

2

3

4

80 – 90

90 – 100

100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 – 140 122 8543 100+ 00°

+ = Uitvoering (1) short, (2) long
° = Maat (1 – 7)

experts.bauerfeind.com/spinova-unload-plus

5

6

7

BESTELNUMMER
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Spinova® Immo Plus

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Immobilisatie van de lendenwervelkolom
met mobiliserende functie door
afneembare schaal

INDICATIES

Individueel aanpasbaar
schaalsysteem in twee maten

Optionele buikpelotte voor extra
compressie op de buik

Immobilisatie

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND
+ Huidvriendelijk en ademend

• Tumoren (metastasen)

• De stabilisatie, ontlasting en beperking van
de beweging van de lendenwervelkolom
gebeurt door een schaal met circulair
bekkenframe dat de romp omvat

• Toestand na spondylodese
(eendaags / meerdaags)

• Individuele instelling en nauwsluitende
pasvorm dankzij tweedelig schaalsysteem

• Ernstigste vorm van (pseudo-)
radiculair lumbaalsyndroom

• Het Spinova-trekgordelsysteem vormt met
de schaal een functioneel geheel;
omvangskrachten kunnen individueel en
volgens de indicaties overgebracht worden

Kleuren: titaan

• Extra ontlasting van de wervelkolom door
verhoogde abdominale druk door
buikpelotte

• standaard > 170 cm
lichaamslengte

• Wervelfracturen (LWK) met
aanzienlijk wervellichaamletsel,
ontlasting van de voor- en / of
achterkant van de wervelkolom

• Ernstigste vorm van lumboischialgie met uitval van spieren
bij aanzienlijke hernia van de
tussenwervelschijven / prolaps
• Lumbale spinale kanaalstenosen
met paresen (conservatief,
postoperatief)

• Geïntegreerde korsetbaleinen stabiliseren
extra en richten op

+ Meerfasige therapie
+ Digitale opmeting

WERVELKOLOM EN
HALS

Individueel aanpasbaar
trekgordelsysteem voor
afgestemde krachtoverdracht

BESTELMOGELIJKHEDEN
Uitvoeringen: short, standaard
• short < 170 cm lichaamslengte

Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 108 en prijslijst

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Circulair geïntegreerde
korsetbaleinen, vervormbaar

• Foramenstenosen
• Osteochondrose
ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Ernstige degeneratie /
spierinsufficiëntie
• Ernstige lumbale deformiteit bij
facetsyndroom / artrose
• Toestand na prolaps
(conservatief / postoperatief)
• Toestand na discectomie

MAAT

1

Lichaamsomvang (cm) 70 – 80

2

3

4

80 – 90

90 – 100

100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 – 140 122 8541 100+ 00°

+ = Uitvoering (0) standaard, (1) short
° = Maat (1 – 7)

experts.bauerfeind.com/spinova-immo-plus

5

6

7

BESTELNUMMER

PRODUCTEN OP MAAT

• Spondylolyse / spondylolisthesis
graad I – III
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Spinova® Immo Plus
Classic
Immobilisatie van de lendenwervelkolom
met mobiliserende functie en afneembare
schaal

Individueel instelbaar
schaalsysteem

Optionele buikpelotte voor extra
compressie op de buik

INDICATIES
• Stabiele wervelfracturen (LWK)
met wervellichaamletsel
• Ontlasting van de voor- en / of
achterkant van de wervelkolom
• Ernstigste vorm van lumboischialgie met uitval van spieren
bij hernia van de
tussenwervelschijven / prolaps
• Lumbale spinale kanaalstenosen
ook met paresen (conservatief,
postoperatief)

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• De stabilisatie, ontlasting en beperking van
de beweging van de lendenwervelkolom
gebeurt door een schaal met circulair
bekkenframe dat de romp omvat

+ Huidvriendelijk en ademend

• Individuele instelling en nauwsluitende
pasvorm dankzij tweedelig schaalsysteem

BESTELMOGELIJKHEDEN

• Extra ontlasting van de wervelkolom door
verhoogde abdominale druk door
buikpelotte

Uitvoeringen: short, standaard

• Geïntegreerde baleinen van verenstaal
stabiliseren extra en richten op

• Tumoren (metastasen)
• Ernstige degeneratie /
spierinsufficiëntie van de
wervelkolom

+ Meerfasige therapie

Kleuren: titaan
• short < 170 cm lichaamslengte
• standaard > 170 cm
lichaamslengte
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 108 en prijslijst

• Spondylolyse / spondylolisthesis
graad II – III
• Facetsyndroom / spondylitis
• Ernstigste vorm van (pseudo-)
radiculair lumbaalsyndroom
• Foramenstenosen
• Toestand na prolaps
(conservatief / postoperatief)
• Toestand na discectomie
• Toestand na
spondylodese / kyfoplastie
(eendaags / meerdaags)
• Osteochondrose

MAAT

1

2

3

4

Lichaamsomvang (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 105

105 – 115 115 – 125

+ = Uitvoering (0) standaard, (1) short
° = Maat (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/spinova-immo-plus-classic

5

6

BESTELNUMMER

125 – 140

122 8564 100+ 00°

75

SecuTec® Dorso

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Delordosering en ontlasting van
de lendenwervelkolom door
overbruggingsframe en
korsetbaleinen

Anatomisch gevormde
korsetstaven

INDICATIES
• Spondylolisthesis (met
recidiverende lumbo-ischialgieën)
graad I – III
• Toestand na prolaps
(bv. postoperatief)

Integreerbaar
staafroostersysteem

Verlenging sluiting
(accessoires)

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Ontlast en richt de lendenwervelkolom op
door de combinatie van korsetbaleinen,
anatomisch gevormd breiwerk en banden

+ Eenvoudig in gebruik

• Werkt delordoserend door een
overbruggingsframe

• Toestand na discectomie

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: titaan

WERVELKOLOM EN
HALS

Afneembaar
overbruggingsframe

Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 106, 107 en prijslijst

• Wervelfracturen (LWK) met
wervellichaamletsel

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

• Osteoporose
• Matige tot ernstige lumboischialgie met uitval van spieren
bij aanzienlijke hernia van de
tussenwervelschijven / prolaps
• Ernstige vorm van
(pseudo-) radiculair lumbaal
syndroom

• Lumbale spinale kanaalstenosen

MAAT

1

Lichaamsomvang (cm) 75 – 85

2

3

4

5

6

BESTELNUMMER

85 – 95

95 – 105

105 – 115

115 – 125

125 – 135

121 8474 0080 00°

° = Maat (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/secutec-dorso

PRODUCTEN OP MAAT

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Matige tot ernstige lumbale
deformiteit bij facetten
syndroom / artrose
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SecuTec® Lumbo
Delordosering en ontlasting van
de lendenwervelkolom door
overbruggingsframe

Afneembaar
overbruggingsframe

Buikpelotte

INDICATIES
• Ernstigste vorm van lumboischialgie met uitval van spieren
bij aanzienlijke hernia van de
tussenwervelschijven / prolaps
• Ernstigste vorm van (pseudo-)
radiculair lumbaalsyndroom

Verlenging sluiting (accessoires)

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Werkt delordoserend door de combinatie
van afneembaar overbruggingsframe,
anatomisch gevormd breiwerk en banden

+ Eenvoudig in gebruik

• Versterkte oprichting door verhoogde
abdominale druk door buikpelotte

+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN

• Spondylolyse / spondylolisthesis
graad I – III

Kleuren: titaan

• Matige tot ernstige lumbale
deformiteit bij
facettensyndroom / artrose

• short < 170 cm lichaamslengte

Uitvoeringen: short, long
• long > 170 cm lichaamslengte
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 106, 107 en prijslijst

• Lumbale spinale kanaalstenosen
• Matige tot ernstige
degeneratie / spierinsufficiëntie
• Wervelfracturen (LWK) met
wervellichaamletsel
• Toestand na prolaps,
bv. postoperatief
• Toestand na discectomie

MAAT

1

Lichaamsomvang (cm) 70 – 80

2

3

4

80 – 90

90 – 100

100 – 110 110 – 120 120 – 130

+ = Uitvoering (1) short, (2) long
° = Maat (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/secutec-lumbo

5

6

BESTELNUMMER
121 8460 108+ 00°

77

SofTec® Lumbo

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Immobilisatie van de
lendenwervelkolom met
mobiliserende functie door
afneembare schaal

Buikpelotte

Verlenging sluiting (accessoires)

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND
+ Meerfasige therapie

• Ernstigste vorm van lumboischialgie met uitval van spieren
bij aanzienlijke hernia van de
tussenwervelschijven / prolaps

• Stabilisatie van de lendenwervelkolom: door
de gerichte combinatie van de verschillende
orthesemodules (breiwerk, CFK-baleinen in
twee sterktes, halve schaal) zijn
verschillende stabilisatiegraden mogelijk

• Ernstigste vorm van (pseudo-)
radiculair lumbaalsyndroom

• Comfortabel, krachtbesparend aantrekken
voor de patiënt

Kleuren: titaan

• Degeneratief facettensyndroom

• Hoog draagcomfort

Uitvoeringen: short, long, twee
hoogtes

• Toestand na prolaps,
bv. postoperatief

• Extra ontlasting van de wervelkolom door
verhoogde abdominale druk door
buikpelotte

• Dorsale hoogte van de
kunststofschaal: short 29 cm,
long 35 cm

• Spondylolyse / spondylolisthesis
graad II – III

• Toestand na discectomie

+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN

• Stabilisatie: short L5 – S1,
long L3 – S1

• Toestand na
spondylodese / kyfoplastie
(eendaags / meerdaags)

• short < 170 cm lichaamslengte

• Lumbale spinale kanaalstenosen

• long > 170 cm lichaamslengte

• Wervelfracturen (LWK) met
wervellichaamletsel

Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 106, 107 en prijslijst
ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Tumoren (metastasen)
• Ernstige degeneratie /
spierinsufficiëntie

MAAT
Omvang heup (cm)

WERVELKOLOM EN
HALS

INDICATIES

Krachtbesparend
LPT-bandensysteem

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Lange versie van de halve schaal
(35 cm)

1

2

3

75  – 90

90 – 105

105 – 120

75  – 90

90 – 105

105 – 120

° = Maat (1 – 4)

experts.bauerfeind.com/softec-lumbo

4

120 – 135

HALVE SCHAAL

BESTELNUMMER

short

122 8480 0081 00°

long

122 8480 0082 00°

PRODUCTEN OP MAAT

Korte versie van de halve schaal
(29 cm)
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Spinova® Osteo
Stabilisatie en actieve oprichting van de wervelkolom
met vrije thorax en buik

INDICATIES
Actieve oprichting voor de ontlasting
en correctie van de lenden- en
borstwervelkolom evenals een
bewegingsbeperking op sagittaal
niveau, bv. bij
• Stabiele, osteoporotische
wervellichaamfracturen
• Osteoporose, osteopenie
• Pijnlijke ronde rug
• Musculaire insufficiëntie

Reclinator

Bandensysteem

Werkingsprincipe

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Verbeterd stabiliteitsgevoel door
gepolsterde gordelkruisen aan de zijkant
met waarschuwingsfunctie

+ Huidvriendelijk en ademend
+ Aanpassing zonder gereedschap

• Doseerbare oprichting door speciale
uitvoering van de band, die individuele
krachtoverdracht mogelijk maakt

BESTELMOGELIJKHEDEN

• Richt op door aluminium reclinator in
combinatie met trekgordel en
bekkenbandage

Optioneel:
Kies bij tussenmaat kleinere
reclinator / grotere bandage

• Vrij buik- en borstgebied en hoge
positiestabiliteit van de orthese dankzij
laagzittende bekkenbandage

Vijf standaardmaten:
S2, S3, M3, M4, L4

• Aanpasbare bandgeleiding door de in
hoogte verstelbare dorsale bandfixaties
• Krachtbesparend aantrekken met hand- en
vingerlussen

Kleuren: titaan

18 combinaties van maten met
reclinator (S – L) en bandage (1 – 6)
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 108 en prijslijst

WERVELKOLOM EN
HALS

Bekkenbandage

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Vrije thorax en buik

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

79

S2

S3

M3

M4

L4

Lengte achterpand (cm) 50 – 58

50 – 58

59 – 67

59 – 67

68 – 76

Omvang bekken (cm)

80 – 90

90 – 100

90 – 100

100 – 110

100 – 110

°°-nummer

12

13

23

24

34

BESTELNUMMER

122 8568 0000 0°°

Spinova Osteo reclinator deels gemonteerd
MAAT

M

L

BESTELNUMMER

Lengte achterpand (cm) 50 – 58

S

59 – 67

68 – 76

122 8570 0000 00°

° = Maat (1) S, (2) M, (3) L

Opmerking: Kies bij tussenmaten een kleinere reclinator.

Spinova Osteo bekkenbandage deels gemonteerd
MAAT

1

2

3

4

5

6

BESTELNUMMER

Omvang bekken (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

122 8569 0000 00°

° = Maat (1 – 6)

Opmerking: Kies bij tussenmaten een grotere bekkenbandage.

experts.bauerfeind.com/spinova-osteo

PRODUCTEN OP MAAT

MAAT

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

Spinova Osteo

80

SofTec® Dorso
Extra stabilisatie van de borst- en
lendenwervelkolom

Schoudergordel

Geïntegreerd kruis

Aluminium reclinator

INDICATIES
• Conservatieve
fractuurbehandeling (tot TH 8) van
enkelvoudige en stabiele
fracturen
• Toestand na discectomie

Verlenging sluiting
(accessoires)

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Richt de wervelkolom op en stabiliseert het
bovenlichaam door aanpasbare aluminium
reclinator

+ Digitale opmeting

• Beschermt tegen beschadigende verkeerde
bewegingen

• Toestand na spondylodese
• Osteoporose
• Tumoren (metastasen) of
ontstekingsprocessen
(spondylitis)

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: titaan

• Doseerbare krachtoverdracht en oprichting
door banden

Uitvoeringen: short, long

• Aluminium stabilisatiekruis dat gemonteerd
is aan de reclinator verstevigt de
oprichtende werking van de orthese en
beperkt bewegingen die een grens hebben
extra (extensie / flexie; zijwaartse buiging)

• long > 170 cm lichaamslengte

• short < 170 cm lichaamslengte
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 106, 107 en prijslijst

MAAT

1

2

3

4

BESTELNUMMER

Omvang heup (cm)

75 – 90

90 – 105

105 – 120

120 – 135

122 8490 008+ 00°

+ = Uitvoering (1) short, (2) long
° = Maat (1 – 4)

experts.bauerfeind.com/softec-dorso
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CerviLoc® | CerviLoc® S

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Stabilisatie en ontlasting van de
halswervelkolom

INDICATIES

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Gerichte ontlasting van de halswervelkolom

+ Eenvoudig in gebruik
+ Huidvriendelijk en ademend

CerviLoc S

• Bij de CerviLoc S biedt de geïntegreerde
flexibele versteviging van kunststof extra
ondersteuning

• Hevige pijn aan de
halswervelkolom (ernstig
cervicaal syndroom)

• Aangenaam om te dragen door zachte,
anatomisch voorgevormde schuimstof met
een uitsparing voor de kin

• Pijn aan de halswervelkolom
(cervicaal syndroom)
• Whiplash

+ Digitale opmeting

WERVELKOLOM EN
HALS

Zijaanzicht

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: beige

• Middelzware whiplash
• Blokkades

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

MAAT

1

2

3

4

5

6

Hoogte (cm)

6,5

8,5

10

6,5

8,5

10

Omtrek hals (cm)

32 – 38

34 – 40

34 – 40

36 – 44

36 – 44

38 – 48

+ = Uitvoering (0) CerviLoc, (1) CerviLoc S
° = Maat (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/cerviloc | experts.bauerfeind.com/cerviloc-s

BESTELNUMMER
120 959+ 0010 00°

PRODUCTEN OP MAAT

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Drie verschillende hoogten met telkens
twee omtrekken houden rekening met
verschillend gevormde halspartijen

82

VOOR EEN GERICHTE
BEHANDELING VAN
DE HAND, ELLEBOOG
EN SCHOUDER
Model draagt de elleboogbandage EpiTrain®.

PRODUCTEN OP MAAT

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

WERVELKOLOM EN
HALS

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

83

84

INDICATIEHANDLEIDING BEHANDELING VAN ARM
EN SCHOUDER
SPIERACTIVEREND
PRODUCT

ManuTrain®

EpiTrain®

OmoTrain®

OmoTrain® S

ManuLoc®

ManuLoc®
long

PRODUCTKENMERK

Ontlasting en
stabilisatie van de
pols

Ontlasting en
stabilisatie van het
ellebooggewricht

Ontlasting en
stabilisatie van het
schoudergewricht

Ontlasting en
stabilisatie van het
schoudergewricht

Immobilisatie van
de pols

Immobilisatie van
de pols en delen
van de onderarm

PAGINANUMMER

86

INDICATIES
Irritaties
(posttraumatisch / postoperatief)
Preoperatief
Preventie / terugvalpreventie
Distorsie
Contusie
Instabiliteit, bv. bij een verende ellepijp
licht
Artrose / artritis

medium
ernstig

Letsel van de collaterale ligamenten aan de
duim (bv. skiduim)
Bandletsels aan hand en vingers
Verlamming
licht
Tendovaginitis
(peesschedeontsteking)

medium
ernstig
licht

Carpaaltunnelsyndroom

medium
ernstig

Tendomyopathie
Epicondylitis lateralis / medialis humeri
Ruptuur van de rotatorenmanchetten
(complex)
Subcapitale humeruskopfractuur
SLAP-laesie
Implantatie van schouderprothese
Schouderluxatie
Letsel van het schouderhoekgewricht
(AC-ruptuur)

94

96

97

87

88

ONTLASTEND

ManuLoc®
long Plus

RhizoLoc®

ManuLoc®
Rhizo

ManuLoc®
Rhizo long

ManuLoc®
Rhizo long Plus

OmoLoc®

SecuTec® Omo

EpiPoint®

Immobilisatie van de
pols, delen van de
onderarm en de
vingers

Stabilisatie van het
duimbasis- en duimzadelgewricht

Immobilisatie van de
pols met duimsteun

Immobilisatie van
de pols en delen van
de onderarm met
duimsteun

Immobilisatie van de
hele hand en delen
van de onderarm

Immobilisatie van de
schouder

Immobilisatie van de
schouder met
individuele
armpositionering en
mobiliserende functie

Gerichte ontlasting van
de peesaanhechtingen
aan de elleboog

91

92

93

98

99

95

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

WERVELKOLOM EN
HALS

Acuut

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN
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PRODUCTEN OP MAAT
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KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

STABILISEREND

VOET EN
ENKELGEWRICHT
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ManuTrain®
Ontlasting en stabilisatie van de
pols

Twee anatomisch gevormde pelotten

INDICATIES
• Chronische, posttraumatische of
postoperatieve irritaties
• Distorsies (polsletsels,
bv. verstuikingen)
• Artrose (gewrichtsslijtage)
• Instabiliteit, bv. bij een verende
ellepijp
• Tendovaginitis
(peesschedeontsteking)

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Stabilisatie en activering van de pols door
gelijkmatige circulaire compressie

+ Eenvoudig in gebruik

• Drukontlasting van zenuwen en vaten door
visco-elastische, anatomisch gevormde
pelotten

+ Train-breiwerk

• Stabilisatie van de hand overeenkomstig de
indicaties door vervormbare
binnenhandbalein

+ Digitale opmeting

• Extra ontlasting van de pols door gebruik
van binnenhandbalein en klittenband

• Preventie / terugvalpreventie

+ Huidvriendelijk en ademend
+ Comfortzone

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: beige, zwart, titaan
Uitvoeringen: rechts, links

• Grijpbewegingen zonder irritaties dankzij
naadloos breiwerk tussen duim en
wijsvinger

Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 110 en prijslijst

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

LEVERINGSOMVANG

• Vervormbare binnenhandbalein maakt
aanpassing aan functionele instelling van
de hand overeenkomstig de indicaties
mogelijk

inclusief aantrekhulp

IN ONDERZOEK ∆ AANGETOOND
• Duidelijk minder klachten na
2 weken

MAAT

1

2

3

4

5

6

BESTELNUMMER

Omtrek pols (cm)

14 – 15

15 – 16

16 – 17

17 – 18

18 – 19

19 – 20

110 5150 30*0 +0°

* = Kleur (1) beige, (7) zwart, (8) titaan
+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (1 – 6)
∆

Spallek M., Akute Handgelenk- und Unterarmbeschwerden; Schnell wieder fit mit muskelaktivierender Bandage; Ärztliche Praxis, 44ste jaargang, nr. 20, p. 12 – 14. 1992

experts.bauerfeind.com/manutrain
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ManuLoc®

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Immobilisatie van de pols

• Posttraumatische of
postoperatieve irritaties
• Preoperatief
• Carpaaltunnelsyndroom
(lichte graad)
• Tendovaginitis (gemiddelde graad)
• Distorsies / contusies
• Artrose (gemiddelde graad)

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Bescherming van de pols zowel in
extensie / flexie als radiaal en ulnair door
aluminium baleinen

+ Eenvoudig in gebruik

• Orthese voorkomt ongewenste bewegingen
van het distale en proximale polsgewricht
• Anatomisch voorgevormde
middenhandbalein stabiliseert de pols in
functionele positie en kan individueel
aangepast worden
• De constructie van de orthese maakt
functionele grijpbewegingen mogelijk,
waardoor de mobiliteit behouden blijft

+ Huidvriendelijk en ademend
+ Comfortzone
+ Aanpassing zonder gereedschap
+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: titaan
Uitvoeringen: universeel
(duimopeningen aan beide kanten)

• Het is mogelijk om de orthese met slechts
één hand gemakkelijk aan te trekken door
handige klittenbandsluitingen en
terugtrekstoppen aan de banden

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Veel bewegingsvrijheid van de duim door
grote duimopeningen aan beide kanten, dus
ook rechts en links draagbaar
• Randen met ultrasone lastechniek voor
langere levensduur en betere look

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
• Middenhandbalein met ventilatiesleuven en
aluminium baleinen aan de zijkant zijn
individueel aanpasbaar

MAAT

0

1

2

3

BESTELNUMMER

Omtrek pols (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

120 5340 2080 00°

° = Maat (0 – 3)

experts.bauerfeind.com/manuloc

WERVELKOLOM EN
HALS

INDICATIES

Klittenbandsluiting met
terugtrekstop

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Randen met ultrasone lastechniek

PRODUCTEN OP MAAT

Middenhandbalein en laterale
baleinen
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ManuLoc® long
Immobilisatie van de pols en delen van
de onderarm

Middenhandbalein en laterale
baleinen

Randen met ultrasone lastechniek

Klittenbandsluiting met
terugtrekstop

INDICATIES

VOORDELEN EN WERKINGSMECHANISMEN

• Posttraumatische of
postoperatieve irritaties,
bv. na gipsverzorgingen bij
radiusfracturen

• Bescherming van de pols zowel in
extensie / flexie als radiaal en ulnair door
langere aluminium baleinen

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND
+ Eenvoudig in gebruik
+ Huidvriendelijk en ademend

• Preoperatief

• Beperking van de rotatiebewegingen in de
pols door langere greep van de orthese

• Carpaaltunnelsyndroom
(gemiddelde graad)

• Orthese voorkomt ongewenste bewegingen
van het distale en proximale polsgewricht

• Tendovaginitis (gemiddelde graad
met rust- en nachtpijn)

• Veel bewegingsvrijheid van de duim door
grote duimopeningen aan beide kanten, dus
ook rechts en links draagbaar

BESTELMOGELIJKHEDEN

• Immobilisatie in functionele positie bij
functionerende grijpbeweging door
aanpasbare middenhandbalein

Uitvoeringen: universeel
(duimopeningen aan beide kanten)

• Distorsies / contusies
• Artrose (gemiddelde graad)

• Het is mogelijk om de orthese met slechts één
hand gemakkelijk aan te trekken door handige
klittenbandsluitingen en terugtrekstoppen
aan de banden

+ Comfortzone
+ Aanpassing zonder gereedschap
+ Digitale opmeting

Kleuren: titaan

Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 110 en prijslijst

• Randen met ultrasone lastechniek voor
langere levensduur en betere look, richting de
elleboog wordt de gevoelige huid zachtjes
ingebed

IN ONDERZOEK ∆ AANGETOOND
• 22% verbeterde functionaliteit in
het dagelijks leven zes weken na
de operatie

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
• Langere baleinen aan de zijkant en
middenhandbalein met aluminium
ventilatiesleuven zijn individueel aanpasbaar

MAAT

0

1

2

3

BESTELNUMMER

Omtrek pols (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

120 5340 2082 00°

° = Maat (0 – 3)
∆

Dr. med. Peter Katzmaier, POSTOPERATIVE THERAPIE DER DISTALEN RADIUSFRAKTUR MIT DER ORTHESE ManuLoc long Bauerfeind Life 3-2016.
Volledig te lezen op bauerfeind-life.de

experts.bauerfeind.com/manuloc-long

21 cm
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ManuLoc® long Plus

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Immobilisatie van de pols, delen van de
onderarm en de vingers

Zijaanzicht met functionele positie

Randen met ultrasone lastechniek

INDICATIES

VOORDELEN EN WERKINGSMECHANISMEN

• Posttraumatisch (multipele,
complexe blessures aan
hand / vingers)

• Stabiliseert de pols, de onderarm en de
vingers; de duim kan vrij bewegen

• Carpaaltunnelsyndroom (ernstige
graad – nachtelijke immobilisatie)
• Tendovaginitis (ernstige graad)

• Bescherming van de pols zowel in
extensie / flexie als radiaal en ulnair door
langere aluminium baleinen
• Brede vingerband ontlast banden en pezen,
terwijl de vingers in positie gehouden worden

• Distorsies / contusies

• Veel bewegingsvrijheid van de duim door grote
duimopeningen aan beide kanten, dus ook
rechts en links draagbaar

• Bandletsels aan hand en vingers

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND
+ Eenvoudig in gebruik

• Instelbaar in Intrinsic-Plus-positie of normale
positie om pijn te verzachten of schade door
immobilisatie te vermijden

• Preoperatief en postoperatief, bv.
ziekte van Dupuytren, fracturen
van de middenhand

Klittenbandsluiting met
terugtrekstop

• Het is mogelijk om de orthese met slechts één
hand gemakkelijk aan te trekken door handige
klittenbandsluitingen en terugtrekstoppen aan
de banden

+ Huidvriendelijk en ademend
+ Comfortzone
+ Aanpassing zonder gereedschap

WERVELKOLOM EN
HALS

Vervormbare handsteun

+ Meerfasige therapie
+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: titaan
Uitvoeringen: universeel
(duimopeningen aan beide kanten)
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 110 en prijslijst

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Middenhandbalein en laterale
baleinen

• Immobilisatie in functionele positie door
aanpasbare middenhandbalein

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
• Langere baleinen aan de zijkant en
middenhandbalein met aluminium
ventilatiesleuven zijn individueel aanpasbaar

MAAT

0

1

2

3

BESTELNUMMER

Omtrek pols (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

128 5341 0080 00°

° = Maat (0 – 3)

experts.bauerfeind.com/manuloc-long-plus

21 cm

PRODUCTEN OP MAAT

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Randen met ultrasone lastechniek voor langere
levensduur en betere look; richting de elleboog
wordt de gevoelige huid zachtjes ingebed
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RhizoLoc®
Stabilisatie van het duimbasis- en
duimzadelgewricht

Klittenbandsluiting met
terugtrekstop

Klittenband voor mobilisatie

INDICATIES
• Irritaties na operaties en
trauma's
• Letsel aan de collaterale
ligamenten, bv. skiduim
• Rhizartrose (lage graad)

Aluminium beugel

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Stabilisatie van het duimbasis- en
duimzadelgewricht

+ Eenvoudig in gebruik

• Hoge stabilisatie van het duimbasisgewricht
door aluminium beugel

+ Comfortzone

• Te beperken bewegingsvrijheid in het
duimbasisgewricht (dynamisering) dankzij
klittenband

• Distorsies / contusies

• Het is mogelijk om de orthese met slechts
één hand gemakkelijk aan te trekken door
handige klittenbandsluitingen en
terugtrekstoppen aan de banden

+ Huidvriendelijk en ademend
+ Aanpassing zonder gereedschap

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: titaan
Uitvoeringen: rechts, links

• Hoog draagcomfort dankzij ademende
materialen met luchtporiën
• De pols blijft beweeglijk door de smalle
band en kleine draaibare ring

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

IN ONDERZOEK ∆ AANGETOOND

• Individueel aanpasbare aluminium beugel

• Pijnvermindering door immo
bilisatie van het duimzadel
gewricht (tot het MCP-1-gewricht)
bij polyartrose in de vingers

MAAT

1

2

Omtrek pols (cm)

12,5 – 16

16 – 20

Omtrek duim (cm)

5–7

6,5 – 9

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (1 – 2)
∆

Wanivenhaus A., Die Behandlung der Fingerpolyarthrosen; Rheumatologie und Orthopädie, 1, 10 – 12, 2013

experts.bauerfeind.com/rhizoloc

BESTELNUMMER

2

120 5330 1080 +0°

1
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ManuLoc® Rhizo

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Immobilisatie van de pols met duimsteun

INDICATIES
• Acute, posttraumatische en
postoperatieve irritaties van de
pols en het eerste
middenhandsbeentje
• Preoperatief
• Tendovaginitis aan de radiale zijde
(gemiddelde graad)
• Rhizartrose (ernstige graad)
• Carpaaltunnelsyndroom
(lichte graad)
• Distorsies / contusies
• Bandletsels aan hand en vingers

Randen met ultrasone
lastechniek

Klittenbandsluiting met
terugtrekstop

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Orthese voorkomt verkeerde bewegingen
van zowel de proximale en distale pols als
het duimbasis- en duimzadelgewricht

+ Eenvoudig in gebruik

• Immobilisatie van het polsgewricht dankzij
vervormbare aluminium baleinen

+ Huidvriendelijk en ademend
+ Comfortzone
+ Aanpassing zonder gereedschap

• Stabilisatie van de pols in functionele
positie dankzij anatomisch voorgevormde
middenhandbalein

+ Meerfasige therapie

• Het is mogelijk om de orthese met slechts
één hand gemakkelijk aan te trekken door
handige klittenbandsluitingen en
terugtrekstoppen aan de banden

BESTELMOGELIJKHEDEN

• Randen met ultrasone lastechniek voor
langere levensduur en betere look

Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 110 en prijslijst

WERVELKOLOM EN
HALS

Individueel instelbare duimfixatie

+ Digitale opmeting

Kleuren: titaan
Uitvoeringen: rechts, links

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Middenhandbalein en laterale
baleinen

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

• Tijdens de behandeling kan de duim steeds
meer bewegen en later kan de duimsteun
geheel worden verwijderd

MAAT

0

1

2

3

BESTELNUMMER

Omtrek pols (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

120 5345 0080 +0°

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (0 – 3)

experts.bauerfeind.com/manuloc-rhizo

PRODUCTEN OP MAAT

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Middenhandbalein met ventilatiesleuven,
baleinen aan de zijkant en beugels van
aluminium zijn individueel aanpasbaar

92

ManuLoc® Rhizo long
Immobilisatie van de pols en delen
van de onderarm met duimsteun

Middenhandbalein en laterale
baleinen

Individueel instelbare duimfixatie

Aluminium beugel

Randen met ultrasone
lastechniek

INDICATIES

VOORDELEN EN WERKINGSMECHANISMEN

• Posttraumatische of
postoperatieve irritaties, bv. na
gipsverzorgingen bij
scafoïdfracturen

• Orthese voorkomt verkeerde bewegingen van
zowel de proximale en distale pols als het
duimbasis- en duimzadelgewricht

• Preoperatief

• Beperking van de rotatiebewegingen in de
pols door langere greep van de orthese

• Tendovaginitis aan de radiale zijde
(gemiddelde graad)

• Immobilisatie van het polsgewricht dankzij
vervormbare aluminium baleinen

• Rhizartrose (ernstige graad)

• Stabilisatie van de pols in functionele positie
dankzij anatomisch voorgevormde
middenhandbalein

• Distorsies / contusies
• Carpaaltunnelsyndroom
(gemiddelde graad)

• Het is mogelijk om de orthese met slechts één
hand gemakkelijk aan te trekken door handige
klittenbandsluitingen en terugtrekstoppen aan
de banden

• Letsel aan de collaterale
ligamenten, bv. skiduim

• Randen met ultrasone lastechniek voor
langere levensduur en betere look; richting de
elleboog wordt de gevoelige huid zachtjes
ingebed

Klittenbandsluiting met
terugtrekstop

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND
+ Eenvoudig in gebruik
+ Huidvriendelijk en ademend
+ Comfortzone
+ Aanpassing zonder gereedschap
+ Meerfasige therapie
+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: titaan
Uitvoeringen: rechts, links
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 110 en prijslijst

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
• Middenhandbalein met ventilatiesleuven,
baleinen aan de zijkant en beugels van
aluminium zijn individueel aanpasbaar
• Tijdens de behandeling kan de duim steeds
meer bewegen en later kan de duimsteun
geheel worden verwijderd

MAAT

0

1

2

3

BESTELNUMMER

Omtrek pols (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

120 5345 0082 +0°

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (0 – 3)

experts.bauerfeind.com/manuloc-rhizo-long

≥ 21 cm
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ManuLoc® Rhizo long Plus

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Immobilisatie van de hele hand en delen
van de onderarm

Individueel instelbare duimfixatie

Randen met ultrasone
lastechniek

INDICATIES

VOORDELEN EN WERKINGSMECHANISMEN

• Posttraumatisch (multipele,
complexe trauma’s aan hand en
vingers)

• Stabiliseert de pols, de onderarm en de vingers
inclusief de duim

• Preoperatief en postoperatief, bv.
ziekte van Dupuytren, fracturen
van de middenhand
• Complexe bandletsels aan hand
en vingers door traumata
• Verlammingsverschijnselen
• Tendovaginitis (ernstige graad)

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND
+ Eenvoudig in gebruik

• Instelbare positie om pijn te verzachten en
schade door immobilisatie te vermijden

+ Huidvriendelijk en ademend

• Immobilisatie van het polsgewricht dankzij
vervormbare aluminium baleinen

+ Aanpassing zonder gereedschap

• Het is mogelijk om de orthese met slechts één
hand gemakkelijk aan te trekken door handige
klittenbandsluitingen en terugtrekstoppen aan
de banden
• Randen met ultrasone lastechniek voor langere
levensduur en betere look; richting de elleboog
wordt de gevoelige huid zachtjes ingebed

• Distorsies / contusies

Klittenbandsluiting met
terugtrekstop

+ Comfortzone
+ Meerfasige therapie
+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: titaan
Uitvoeringen: rechts, links
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 110 en prijslijst

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

WERVELKOLOM EN
HALS

Vervormbare vingersteun

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Middenhandbalein en laterale
baleinen

• Vingersteun wordt in neutrale positie geleverd
en is snel en zonder gereedschap aan te
passen naar de Intrinsic-Plus-positie

• Ondersteuning bij fysiotherapie en mobilisatie
in het genezingsproces dankzij verwijderbare
vinger- en duimsteun

MAAT

0

1

2

3

BESTELNUMMER

Omtrek pols (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

128 5347 0080 +0°

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (0 – 3)

experts.bauerfeind.com/manuloc-rhizo-long-plus

≥ 21 cm

PRODUCTEN OP MAAT

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Middenhandbalein met ventilatiesleuven,
baleinen aan de zijkant en beugels van
aluminium zijn individueel aanpasbaar
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EpiTrain®
Ontlasting en stabilisatie van het
ellebooggewricht

Epicon+ Pads

Epicon+ Pads aan het
product

INDICATIES
• Posttraumatische of
postoperatieve irritatie, bv.
epicondylitis
• Artrose / artritis
(gewrichtsslijtage /
gewrichtsontsteking)
• Tendopathie (degeneratieve
peesaandoeningen)

Comfortabele zone aan de
binnenkant van de elleboog

Lang breiwerk aan de bovenarm

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• De therapeutische compressie die het
bijzonder gestructureerde oppervlak van
hethoog elastisch breiwerk biedt, zorgt
samen met de Epicon+ Pads voor een
voelbare ontlasting en een gerichte
pijnvermindering

+ Eenvoudig in gebruik

• De visco-elastische Epicon+ Pads met
uitsparingen aan de epicondyli zorgen
ervoor dat de bandagecompressie
verplaatst wordt van de epicondyli naar het
omliggende zachte weefsel en ze maken
een veilige plaatsing van de bandage
mogelijk

• Tendomyopathie
(spierpeesaandoeningen)
• Preventie / terugvalpreventie

• De zachte en uitzonderlijk ademende
comfortzone aan de binnenkant van de
elleboog in het anatomisch gevormde Trainbreiwerk zorgt voor veel draagcomfort
• Epicon+ Pads ontlasten de epicondyli en de
massagenoppen met een stevigere
materiaalcomponent oefenen bij beweging
een aangename massage met wisselende
druk uit op de spier- en zenuwaanhechtingen

IN ONDERZOEK ∆ AANGETOOND
• na 14 dagen 50% minder pijn
in vergelijking met in het begin
van de EpiTrain-behandeling
(controlegroep: - 19%)

MAAT

+ Huidvriendelijk en ademend
+ Train-breiwerk
+ Comfortzone
+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: beige, zwart, titaan
Uitvoeringen: dezelfde uitvoering
voor rechts en links
Optioneel: maatwerk in beige en
titaan, siliconenboord,
klittenbandsluiting
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 110 en prijslijst

1

2

3

4

5

6

BESTELNUMMER

Grootste omvang onderarm (cm) 21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

29 – 31

31 – 33

33 – 35

110 6160 40*0 00°

* = Kleur (1) beige, (7) zwart, (8) titaan
° = Maat (0 – 6)

Maatwerk: De precieze meetpunten vindt u in ons
maatbestelblok of het maatformulier op pagina 122.

∆

0

Valle-Jones et al., Controlled trial of an ellbow support (EpiTrain) in patients with acute painful conditions of the ellbow:
a pilot study, Curr. Med. Res. Opin., 12, S. 224 – 233, 1990

experts.bauerfeind.com/epitrain

Train-breiwerk

NIEUW
MAAT
SYSTEEM

95

EpiPoint®

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Gerichte ontlasting van de
peesaanhechtingen aan de
elleboog

• Epicondylitis lateralis humeri
(ontsteking van de
spieroorsprong, tennisarm)
• Epicondylitis medialis humeri
(ontsteking van de
spieroorsprong, golf- en
werpersarm)

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Gerichte ontlasting van overbelaste
structuren dankzij gedoseerde compressie
aan de onderarm

+ Eenvoudig in gebruik

• Visco-elastische vijfpuntspelotte stimuleert
de triggerpunten en maakt precieze
compressie mogelijk

• Preventie / terugvalpreventie

• Individuele, traploze aanpassing van de
druk door verstelbare elastische band
• Rood signaal aan de verstelbare band als
de druk te hoog is

+ Huidvriendelijk en ademend
+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: zwart, titaan
Uitvoeringen: universeel

LEVERINGSOMVANG
Ook in voordeelverpakking
(12 stuks)

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

IN ONDERZOEK ∆ AANGETOOND
• 23% minder pijn
(bij patiënten met positieve
Extensor Grip Test)

MAAT

UNIVERSEEL

BESTELNUMMER

Omtrek onderarm (cm)

22,5 – 33

120 6350 10*0 000

* = Kleur (7) zwart, (8) titaan

∆

Proefschrift: Struijs et al.; Frederik Hendrikplantsoen 74-2; NL-1052 XW Amsterdam

experts.bauerfeind.com/epipoint

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

INDICATIES

WERVELKOLOM EN
HALS

Vijfpuntspelotte

PRODUCTEN OP MAAT

Rood signaal geeft aan dat de druk
te hoog is
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OmoTrain®
Ontlasting en stabilisatie van het
schoudergewricht

Verwijderbare delta-pelotte

INDICATIES
• Chronische, posttraumatische of
postoperatieve irritaties
• Preventie / terugvalpreventie
• Artrose (gewrichtsslijtage)

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Comprimerend breiwerk en spanning van
het bandensysteem centreren het
glenohumerale gewricht

+ Huidvriendelijk en ademend

• Visco-elastische deltapelotte met
frictienoppen masseert bij beweging de
weke delen van de schouder; betere
proprioceptie van het gewricht, snellere
resorptie van oedemen en vochtophopingen,
minder pijn
• De manier waarop de band wordt geleid,
ontziet het borstgebied
• Deltapelotte kan naar keuze met een
klittenband worden vastgezet en worden
aangebracht op de plaats waar dat nodig is

+ Train-breiwerk
+ Digitale opmeting

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: titaan
Uitvoeringen: dezelfde uitvoering
voor rechts en links
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 111 en prijslijst

IN ONDERZOEK ∆ AANGETOOND
• Ondersteunt de functionele
behandeling bij letsel aan
rotatorenmanchet en bij tendinose

MAAT

0

1

2

3

4

5

6

BESTELNUMMER

Omvang (cm)

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 29

29 – 32

32 – 36

36 – 40

110 7170 2080 00°

° = Maat (0 – 6)
∆

Scheuermann et al., Die frühfunktionelle Behandlung der verletzten Schulter unterstützt durch eine aktive Schulterbandage,
Aktuelle Traumatologie, S. 35 – 78, April ’91.

experts.bauerfeind.com/omotrain
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OmoTrain® S

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Ontlasting en stabilisatie van het
schoudergewricht

• Chronische, posttraumatische of
postoperatieve irritaties
• Preventie / terugvalpreventie
• Artrose (gewrichtsslijtage)

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Gecomprimeerd breiwerk en de kracht van
het bandensysteem verbeteren de
co-adaptatie van de humeruskop naar het
glenoïd

+ Eenvoudig in gebruik

• Visco-elastische deltapelotte met
frictienoppen masseert bij beweging de
weke delen van de schouder; daardoor
wordt pijn verzacht, wordt de proprioceptie
van het gewricht verbeterd en worden de
spieren die de gewrichten stabiliseren
geactiveerd

+ Digitale opmeting

+ Huidvriendelijk en ademend
+ Train-breiwerk

BESTELMOGELIJKHEDEN
Kleuren: titaan
Uitvoeringen: rechts, links

• Deltapelotte kan naar keuze met een
klittenband worden vastgezet

MAAT

0

1

2

3

4

5

6

BESTELNUMMER

Omvang (cm)

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 29

29 – 32

32 – 36

36 – 40

110 7171 0080 +0°

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (0 – 6)

experts.bauerfeind.com/omotrain-s

PRODUCTEN OP MAAT

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

• Snel en moeiteloos aanbrengen van de
bandage door directe bandgeleiding

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

INDICATIES

WERVELKOLOM EN
HALS

Verwijderbare delta-pelotte
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OmoLoc®
Immobilisatie van de schouder

Zachte onderleglippen

Sluiting met vingeropening

INDICATIES
• Immobilisatie, bv. na een
schouderoperatie
• Posttraumatisch, preoperatief
• Schouderluxatie

Brede hand- / armlussen zorgen
voor ondersteuning van een groot
gedeelte van de arm

Optioneel: Schoudergordel

VOORDELEN EN
WERKINGSMECHANISMEN

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND

• Immobilisatie van het schoudergewricht bij
een abductiehoek van 0° (binnenrotatie),
bv. om het resultaat van de operatie zeker
te stellen

+ Eenvoudig in gebruik
+ Huidvriendelijk en ademend
+ Digitale opmeting

• Onderarm wordt in de vereiste gebogen
stand van 90 – 100° vastgezet om zo pijn te
verzachten

BESTELMOGELIJKHEDEN

• Stevige fixatie en perfecte pasvorm door
drie individueel positioneerbare armlussen

Uitvoeringen: rechts, links

• kan veilig aan de situatie worden aangepast
door buiksluiting met trekgordelsysteem
• Hygiënisch voordeel door de constructie
van de orthese

Kleuren: titaan
Optioneel: schoudergordel
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 111 en prijslijst

• Geen schoudergordel noodzakelijk;
verkeerde houdingen en de hiermee
verbonden spanningen van de gezonde
schouder worden zo vermeden; de
schoudergordel is echter verkrijgbaar als
reserveonderdeel

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
• Fixatie van de onderarm in de medisch
therapeutisch correcte positie, 90 – 100°

MAAT

1

2

BESTELNUMMER

Lichaamsomvang (cm)

tot 100

100 – 130

120 7360 1120 +0°

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
° = Maat (1 – 2)

experts.bauerfeind.com/omoloc
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SecuTec® Omo

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Immobilisatie van de schouder met
individuele armpositionering en
mobiliserende functie

VOORDELEN EN WERKINGSMECHANISMEN

• Ruptuur van de
rotatorenmanchetten (complex)

• Immobilisatie van het schoudergewricht in vrij
te kiezen abductiehoek ter ontlasting van de
peesbanden

• Subcapitale humeruskopfractuur
• SLAP-laesie
• Implantatie van schouderprothese
• Schouderluxatie
• Posttraumatische,
postoperatieve irritaties
• Preoperatief
• Letsel van het schouder
hoekgewricht (AC-ruptuur)

• Minder pijn door begrenzing
• Bewegingsvrijheid mogelijk door binnen- en
buitenrotatie via drukknop
• Aanpassen van de hoogte van de armsteun aan
de individuele armlengte; de hellingshoek
wordt automatisch aangepast

• Voor de aanpassing aan het
lichaam kan het bekkenframe
worden gebogen
• Geen schoudergordel noodzakelijk
door de armsteun op het
bekkenframe

DE VOORDELEN VAN
BAUERFEIND
+ Huidvriendelijk en ademend

• Ontlasting van de hand door uittrekbare
handsteun

+ Digitale opmeting

• Kan veilig en individueel worden aangepast
door buiksluiting met trekgordelsysteem

BESTELMOGELIJKHEDEN

• Vrije rotatie zorgt voor de ontlasting en een
hoger draagcomfort 's nachts en mag alleen
op medisch advies worden gebruikt

Uitvoeringen: rechts, links

• Geen schoudergordel noodzakelijk; verkeerde
houdingen en de hiermee verbonden
spanningen van de gezonde schouder worden
zo vermeden; de schoudergordel is echter
verkrijgbaar als reserveonderdeel

Kleuren: titaan

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

INDICATIES

WERVELKOLOM EN
HALS

Rotatie

Optioneel: schoudergordel
Accessoires / reserveonderdelen:
zie pagina 111 en prijslijst
ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

Abductie / adductie

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
• In twee niveaus verstelbaar
• Abductiehoek tot 60° afzonderlijk instelbaar

MAAT

UNIVERSEEL

BESTELNUMMER

Lichaamsomvang (cm)

70 – 140

121 7505 0120 +01

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links

experts.bauerfeind.com/secutec-omo

PRODUCTEN OP MAAT

• Binnen- en buitenrotatie instelbaar met
drukknop

100

PRODUCTEN OP MAAT

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

WERVELKOLOM EN
HALS

Reserveonderdelen worden binnen 3 – 4 werkdagen verzonden.

VOET EN
ENKELGEWRICHT

ACCESSOIRES,
RESERVEONDERDELEN
EN OPTIES
KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

101

102

VERZORGINGSZONE VOET
EN ENKELGEWRICHT
AchilloTrain®
OMSCHRIJVING

ARTIKELNR.

01

Compenserend kussen (voor bandagemaat 1 – 2)

129 1102 1000 001

02

Compenserend kussen (voor bandagemaat 3 – 6)

129 1102 1000 003

03

Hielkussen (voor bandagemaat 1 – 2)

119 1103 0000 +01

04

Hielkussen (voor bandagemaat 3 – 6)

119 1103 0000 +02

01 | 02

03 | 04

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links

AirLoc®
OMSCHRIJVING
01

ARTIKELNR.

Blaasbal SofTec OA / AirLoc

129 4684 0070 000

01

MalleoLoc L
®

OMSCHRIJVING

MAAT

ARTIKELNR.

01

Bandenset

universeel

129 1328 1000 +00

02

Kussentjes

universeel

129 1329 1000 +00

03

Pelotte

129 1332 1000 000
01

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links

02

03

01

02

03

05

06

MalleoLoc® L3
OMSCHRIJVING
01

Bandenset

MAAT

ARTIKELNR.

universeel

129 1328 1000 +00

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
01

MalleoLoc®
OMSCHRIJVING

MAAT°

ARTIKELNR.

Band, proximaal

universeel

129 1318 3123 +00

Band, distaal

universeel

129 1318 3124 000

01
02
03

Keergesp

04

Bandenset zonder spalkkussen

05

Bandenset met spalkkussen

06

Orthometer / goniometer

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links

129 1309 3120 000
universeel

129 1302 3080 +00

1–2

129 1302 3080 +0°
121 4674 0030 000

04

103

OMSCHRIJVING
01

Bandenset

MAAT°

ARTIKELNR.

1–3

129 1322 0000 +0°
VOET EN
ENKELGEWRICHT

ValguLoc®

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
01

OMSCHRIJVING
01

Bandenset

MAAT

ARTIKELNR.

universeel

129 1322 0000 000

01

Aantrekhulp
OMSCHRIJVING
01

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

ValguLoc® II

ARTIKELNR.

Aantrekhulp bandages

140 0222 0050 000

WERVELKOLOM EN
HALS

01

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

VERZORGINGSZONE KNIE,
BOVENBEEN EN HEUP
GenuTrain®
OMSCHRIJVING
01

Noppensiliconenband (5 cm breed, 1 m lang)

KLEUR

ARTIKELNR.

titaan

119 4123 0000 000

01

GenuTrain S
OMSCHRIJVING

MAAT

ARTIKELNR.

01

Bandenset (voor bandagemaat 1 – 2)

1

129 4132 30*0 001

02

Bandenset (voor bandagemaat 3 – 4)

2

129 4132 30*0 002

03

Bandenset (voor bandagemaat 5 – 7)

3

129 4132 30*0 003

04

Scharnierbaleinen

universeel

129 4131 30*0 +00

01 | 02 | 03

04

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

®

PRODUCTEN OP MAAT

* = Kleur (1) beige, (7) zwart, (8) titaan
+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
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SofTec® Genu
OMSCHRIJVING

MAAT

ARTIKELNR.

01

Scharnieren, lateraal

universeel

129 4602 1060 +00

02

Scharnieren, mediaal

universeel

129 4603 1060 +00

03

Scharnierbescherming (sportbescherming)

129 4601 1070 000

04

Begrenzingsset
(5 afdekdoppen, 10 grendelpennen)

129 4607 0000 000

01 | 02

03

04

01

02

03

04

05

06

01 | 02

03 frontaal

04 dorsaal

05 | 06

07

08 frontaal

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links

SecuTec® Genu
VOOR FRONTAAL EN DORSAAL
OMSCHRIJVING

MAAT°

ARTIKELNR.

01

Begrenzingswiggen (2× frame + 2× E0)

129 4616 1060 000

02

Scharnierzak

129 4651 1070 000

03

Scharnierdeksel met kwartdraaisluiting (1 stuk)

129 4645 1000 000

04

Set snelsluitingen (4 stuks)

129 4654 1000 000

05

Gesiliconiseerde bandkussenset (2 stuks)

129 4698 0000 00^

06

Frame proximaal

1–7

129 4650 1**3 +0°

** = Kleur (05) blauw, (23) groen
^ = (1) voor maat 1 – 2, (3) voor maat 3 – 4, (5) voor maat 5 – 6, (7) voor maat 7

VOOR FRONTAAL OF DORSAAL
OMSCHRIJVING

MAAT°

ARTIKELNR.

01

Bandenset, versie frontaal

1–7

129 4611 2070 00°

02

Bandenset, versie dorsaal

1–7

129 4675 1070 00°

03

Kussenset voor frame, versie frontaal

1–7

129 4613 1070 +0°

04

Kussenset voor frame, versie dorsaal

1–7

129 4649 1070 +0°

05

Kussenset voor banden, versie frontaal

129 4617 1070 00"

06

Kussenset voor banden, versie dorsaal

129 4676 1070 00"

07

Tibiarandopvulkussen
(alleen voor versie frontaal)

129 4652 0070 000

08

Frame distaal, versie frontaal

1–7

129 4650 1**4 +0°

09

Frame distaal, versie dorsaal

1–7

129 4648 1054 +0°

** = Kleur (05) blauw, (23) groen
+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
" = (1) voor maat 1 – 2, (2) voor maat 3 – 4, (3) voor maat 5 – 6, (4) voor maat 7

GenuTrain® OA
OMSCHRIJVING

ARTIKELNR.

01

Begrenzingsset voor maat 1 en 2

129 4166 0070 001

02

Begrenzingsset voor maat 3 en 4

129 4166 0070 003

03

Begrenzingsset voor maat 5

129 4166 0070 005
01 | 02 | 03

09 dorsaal

105

01
02

MAAT°

ARTIKELNR.

Bandenset

1–7

129 4693 0000 00°

Kussenset voor frame (incl. gelkussen)

1–7

129 4694 0000 +0°

1–7

129 4695 0000 00°

03

Kussenset voor banden

04

Gesiliconiseerde bandkussens (2 stuks)

05

Frame, distaal (blauw)

06

OA-scharnierzak

129 4697 0000 000

07

Set snelsluitingen (4 stuks)

129 4654 1000 000

08

Begrenzingswiggen (2× frame + 2× E0)

129 4616 1060 000

09

Inbussleutel 3 mm

190 0007 0010 102

10

Scharnierdeksel met kwartdraaisluiting (1 stuk)

129 4645 1000 000

129 4698 0000 00^
1–7

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01 | 02 | 03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13 | 14 | 15 | 16

17

01

02

03

04

05 | 06

07

129 4696 0050 +0°

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

OMSCHRIJVING

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
^ = (1) voor maat 1 – 2, (3) voor maat 3 – 4, (5) voor maat 5 – 6, (7) voor maat 7

MOS-Genu
OMSCHRIJVING

MAAT°

VOET EN
ENKELGEWRICHT

SecuTec® OA

ARTIKELNR.

Popliteaal gekruiste banden (voor maat 1 – 2)

121 4662 4050 001

Popliteaal gekruiste banden (voor maat 3)

121 4662 4050 003

03

Popliteaal gekruiste banden (voor maat 4 – 5)

121 4662 4050 004

04

Popliteale pelotten

1–5

121 4661 4090 00°

1–5

121 4664 4050 +0°

05

Scharnierring

06

Set reserveonderdelen (schroeven)

121 4671 3000 000

07

Afdekringen (10 stuks)

121 4673 0000 000

08

Orthometer / goniometer

121 4674 0030 000

KORTE VERSIE
09

Frame

1–5

121 4664 405# +0°

10

Kussenset

1–5

121 4665 4090 +0°

11

Bandenset

1–5

121 4667 4050 00°

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

01
02

LANGE VERSIE
universeel 121 4669 405# +00

13

Band voor verlengingsframe proximaal, voor maat 1 – 3

14

1–3

121 4668 4053 00°

Band voor verlengingsframe proximaal, voor maat 4 – 5

121 4668 4053 004

15

Band voor verlengingsframe distaal, voor maat 1 – 3

121 4668 4054 001

16

Band voor verlengingsframe distaal, voor maat 4 – 5

121 4668 4054 004

17

Kussen voor verlengingsframe

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

Verlengingsframe

universeel 121 4666 409# +00

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
# = Uitvoering (3) proximaal, (4) distaal

CoxaTrain®
OMSCHRIJVING

ARTIKELNR.

01

Afdekkap

129 2583 1000 000

02

Gluteaal pelotte

129 2585 1000 000

03

Trochanter pelotten / kussentjes

129 2586 1000 000

04

Begrenzingspennen (2×)

129 2587 1000 000

05

Scharnier met kap, short

129 2588 1001 000

06

Scharnier met kap, long

129 2588 1002 000

07

SI-pelotten (2-delig)

119 8416 0000 000

PRODUCTEN OP MAAT

12

WERVELKOLOM EN
HALS

OPTIES
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SofTec® Coxa
OMSCHRIJVING

MAAT°

ARTIKELNR.

universeel

129 2521 0080 000

1–3

129 2521 0080 00°

01

Zak met kleine onderdelen

02

Bovenbeenbandage, reserveonderdeel

129 2521 0000 000

03

Bekken breiwerk

04

Scharnier niet omgebogen

universeel

122 2523 1080 000

05

Scharnier omgebogen

universeel

122 2522 1080 001

06

Begrenzingsset
(5 afdekdoppen, 10 grendelpennen)

07

Heupschaal met montageset

08

Inbussleutel 3 mm

01

02

03

04

05

06

07

08

01

02

129 2534 0000 000
1–3

129 2535 0000 +0°
190 0007 0010 102

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
OPMERKING: Met deze reserveonderdelen kunt u geen volledige SofTec Coxa samenstellen.

VERZORGINGSZONE WERVELKOLOM
EN HALS
Verlenging sluiting
OMSCHRIJVING
01

Verlenging sluiting rugproduct, short
Kan bij het volgende product gebruikt worden:
SofTec Lumbo short

02

Verlenging sluiting rugproduct, long
Kan bij de volgende producten gebruikt worden:
SofTec Lumbo long,
SofTec Dorso long + short, SecuTec Dorso,
SecuTec Lumbo, LumboLoc Forte, LordoLoc

MAAT

ARTIKELNR.

universeel

129 8488 0082 000

universeel

129 8488 1081 000

LumboTrain® | LumboTrain® Lady
OMSCHRIJVING
01

Noppenpelotte, incl. bekleding

MAAT

ARTIKELNR.

universeel

119 8412 4000 000

01

LumboLoc® Forte
OMSCHRIJVING

MAAT

ARTIKELNR.

01

Heiligbeenpelotte

universeel

121 8404 0050 001

02

Lendenpelotte

universeel

121 8405 0050 001
01

SacroLoc®
OMSCHRIJVING
01

SI-pelotten (2-delig)

MAAT

ARTIKELNR.

universeel

119 8416 0000 000

01

02

107

OMSCHRIJVING

MAAT

ARTIKELNR.

universeel

129 8463 0082 000

01

CFK-frame, long

02

Velours zak, long

129 8461 0082 000

03

Klittenbandpunten frame

129 8465 0000 000

VOET EN
ENKELGEWRICHT

SecuTec® Dorso

01

02

03

01

02

03

04

01

02

03

04

05

06

07 | 08

09

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

OMSCHRIJVING
01

CFK-frame

02

Velours zak

03

Klittenbandpunten frame

04

Abdominale pelotte (klein)

MAAT

ARTIKELNR.

universeel

129 8463 008# 000
129 8461 008# 000
129 8465 0000 000

universeel

129 8531 0000 000

MAAT°

ARTIKELNR.

1–3

129 8482 0031 00°

# = Uitvoering (1) short, (2) long

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

SecuTec® Lumbo

01

Schaal, short

02

Schaal, long

1–4

129 8482 0032 00°

03

CFK-balein

universeel

129 8483 007# 000

04

Korsetbalein

universeel

129 8484 008# 000

universeel

129 8481 0080 000

05

Abdominale pelotte (groot)

06

Elastische band

07

Binnenweefsel, short

1–3

129 8486 0081 00°

08

Binnenweefsel, long

1–4

129 8486 0082 00°

09

Buitenweefsel, short

1–3

129 8487 0081 00°

10

Buitenweefsel, long

1–4

129 8487 0082 00°

MAAT°

ARTIKELNR.

129 8485 008# 000

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

OMSCHRIJVING

WERVELKOLOM EN
HALS

SofTec® Lumbo

10

# = Uitvoering (1) short, (2) long

01

Reclinator (met kussens)

universeel

129 8498 1170 000

02

Reclinator-kussentje

universeel

129 8501 1000 000

03

Set A (kruis + montageset)

129 8493 1000 000

04

Kruis

129 8499 1170 000

05

Montageset

129 8502 1000 000

06

Set B (2 schoudergordels + 2 kussens)

universeel

129 8494 0080 000

07

Schoudergordel (inhoud: 2 banden)

universeel

129 8496 0080 000

08

Schouderkussens (inhoud: 2 kussens)

universeel

129 8497 0080 000

09

Binnenweefsel

1–4

129 8492 0080 00°

10

Buitenweefsel

1–4

129 8491 008# 00°

# = Uitvoering (1) short, (2) long

PRODUCTEN OP MAAT

OMSCHRIJVING

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

SofTec® Dorso

108

Spinova®
OMSCHRIJVING

UITVOERING

01

Buiksluiting, set

02

Basisbandage met korsetbaleinen**

03

Verlenging sluiting

04

Banden, set**

05

Zijclips, set (10 stuks)

06

Rugcassette, set

07

Schaalsysteem, set**

08

09

10

MAAT°

1–7

1–5

small
large

Bekleding van de schaal, set**

short

1–2

long

1–2

short

Overbruggingsframe

long
standaard

Overbruggingspelotte

short

11

Kussen, overbruggingspelotte

short

12

Kern, overbruggingspelotte

short

13

Omhulsel, overbruggingsframe, set (4 stuks)

14

Klittenband bevestiging frame, set (10 stuks)

15

Kunststof klinknagels overbruggingsframe, set (20 stuks)

16

Schouderkussen, set

17

Reclinator (zonder bekleding)

18

Schroevenset Immo

19

Inbussleutel Immo

20

Torxsleutel treksysteem

21

Abdominale pelotte

22

Draaimomentsleutel

S–L

1–3

groot

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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Support
Plus

Support
Plus Classic

Unload
Classic

Unload
Plus

Immo
Plus

Immo
Plus Classic

ARTIKEL
NUMMERS

Osteo

129 8545 0000 000
129 8544 0000 00°
129 8565 0000 000
129 8546 0000 00°

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Stabi
Classic

129 8548 0000 000
129 8554 0000 001
129 8554 0000 002
129 8566 0001 00°
129 8566 0002 00°
129 8552 0001 000

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

129 8547 0000 000

129 8552 0002 000
129 8549 0000 000

129 8561 0001 000
129 8562 0001 000
129 8553 0000 000
129 8550 0000 000

WERVELKOLOM EN
HALS

129 8549 0001 000

129 8551 0000 000
129 8517 0000 000

129 8556 0000 000
129 8557 0000 000
129 8558 0000 000
129 8481 0080 000

** INDELING VOLGENS LENGTE (in cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

130 – 140

Product

1

2

3

4

5

6

7

Basisbandage

1

2

3

4

5

6

7

Banden

1

2

3

4

Schaalsysteem (standaard hoogte)
Bekleding van de schaal
° voor patiënten met een lichaamslengte van meer dan 170 cm

5

1 (small)

2 (large)

1 (short / long)

2 (short / long)

PRODUCTEN OP MAAT

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

129 8560 0000 000

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

129 8570 0000 00°

110

VERZORGINGSZONE HAND,
ELLEBOOG EN SCHOUDER
ManuTrain®
OMSCHRIJVING
01

Klittenband (voor de maten 1 – 4)

02

Klittenband (voor de maten 5 – 6)

03

Balein grijs

MAAT

ARTIKELNR.

1

129 5152 20*0 001

2

129 5152 20*0 002

universeel

129 5151 1120 +00
01 | 02

* = Kleur (1) beige, (5) blauw
+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links

03

ManuLoc® long
OMSCHRIJVING
01

Reservebanden (4 stuks), kleur titaan

MAAT

ARTIKELNR.

universeel

129 5343 0080 000

ManuLoc® long Plus
OMSCHRIJVING
01

Vingersteun met band, kleur titaan

02

Reservebanden (4 stuks), kleur titaan

01

MAAT

ARTIKELNR.

1

129 5342 0080 00#

universeel

129 5343 0080 000

# = Uitvoering (1) maat S, (3) maat L
01

02

01

02

01

02

01

02

ManuLoc® Rhizo
OMSCHRIJVING
01

Duimsteun

02

Reservebanden (4 stuks), kleur titaan

MAAT°

ARTIKELNR.

0–3

129 5346 0080 +0°

universeel

129 5343 0080 000

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links

ManuLoc® Rhizo long
OMSCHRIJVING
01

Duimsteun

02

Reservebanden (4 stuks), kleur titaan

MAAT°

ARTIKELNR.

0–3

129 5346 0080 +0°

universeel

129 5343 0080 000

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links

ManuLoc® Rhizo long Plus
OMSCHRIJVING
01

Duimsteun

02

Vingersteun met band, kleur titaan

03

Reservebanden (4 stuks), kleur titaan

MAAT

ARTIKELNR.

0–3

129 5346 0080 +0°

1

129 5342 0080 00#

universeel

129 5343 0080 000

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links
# = Uitvoering (1) maat S, (3) maat L

03

EpiTrain®
OMSCHRIJVING
01

Band, kleur blauw

MAAT°

ARTIKELNR.

0–6

119 6163 4080 00°

01

Maatname voor de
vingersteunen
maat S: tot 18 cm
maat L: tot 19,5 cm

111

OmoTrain®
OMSCHRIJVING

119 7172 0000 000

OmoLoc®

01

OMSCHRIJVING
01

VOET EN
ENKELGEWRICHT

Keergesp, kleur grijs

Schoudergordel

MAAT

ARTIKELNR.

universeel

129 7506 0000 000

SecuTec® Omo

01

OMSCHRIJVING

MAAT

ARTIKELNR.

01

Kussenset en klinknagels

universeel

129 7504 0000 000

02

Buikband en sluitsysteem

universeel

129 7507 0000 000

03

Klittenbandset armsteun

universeel

129 7508 0000 000

04

Set kleine onderdelen

universeel

129 7509 0000 000

05

Handsteun, kussentjes en klinknagels

06

Schoudergordel

01

02

05

06

03

04

129 7511 0000 +00
universeel

129 7506 0000 000

WERVELKOLOM EN
HALS

+ = Uitvoering (6) rechts, (7) links

NODIG GEREEDSCHAP
ORTHESEN VAN BAUERFEIND
LEGENDE

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

01

ARTIKELNR.

Binnenzeskant (inbus)

Torx

Schaar

Steeksleutel 16
(sleutel van MOS)

noodzakelijk
optioneel
b
 ij de levering inbegrepen

2,5

3

15

20

40

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

1,5
CaligaLoc3
Spinova Stabi Classic / Unload
Spinova Support Plus / Unload Plus
Spinova Immo Plus
Spinova Osteo
SofTec Lumbo3

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

SofTec Dorso1, 2
GenuTrain S Pro3
SecuTec Genu deels gemonteerd 1
SecuTec OA1
SecuTec OA deels gemonteerd 1
MOS-Genu1
SofTec OA3
SofTec Coxa

OmoLoc
SecuTec Omo
(optioneel)
buighaak

1

ander gereedschap, zoals PUK-zaag om
bv. het frame te verkorten, werktuig
(hamer e.d.) nodig om inslagmoeren
in te slaan / in te drukken

2

(optioneel)
heteluchtpistool

3

PRODUCTEN OP MAAT

CoxaTrain

112

UITBREIDING
DE PERFECTE AANVULLING
VOOR DAGELIJKS GEBRUIK

01

02

01

03

VOET EN
ENKELGEWRICHT

113

De standaard aantrekhulp van
siliconengecoate polyamide bespaart
tijd en kracht bij het aanleggen van de
Train-bandages voor het spronggewricht
en van de polsbandage ManuTrain.
02 Wasnet 180 ml
10 stuks in voordeelverpakking:
262 6230 0000 000
Per stuk: 262 6200 0000 000
Veilige bescherming voor de
machinewas: Het zakje met ritssluiting
van duurzame en bijzonder fijnmazige
stof helpt bij het sorteren van de was en
beschermt uw bandages en
compressiekousen.
03 Wasmiddel
6 stuks in voordeelverpakking:
262 4230 0000 000
Per stuk: 262 4200 0000 000

04

04

04

04

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Het wasmiddel voor de
compressieproducten zorgt voor een
milde reiniging. Speciale werkzame
stoffen verzorgen het kwetsbare
breiwerk bij het dagelijks wassen. Het
behoudt zijn vorm en kleur en voelt zeer
aangenaam aan.

WERVELKOLOM EN
HALS

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

01 A
 antrekhulp voor bandages
140 0222 0050 000

Uw klanten kunnen de werking van de
producten het beste zelf voelen door ze
uit te proberen.
Om bij de producttest uw klanten en het
product te beschermen, vragen we u om
bij de pasbeurt de onderkous te
gebruiken. Er bestaat een universele
versie die voor elke omvang kan dienen.

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

04 Hygiëneset bandages / orthesen
191 0006 0001 020

PRODUCTEN OP MAAT

Tip: Trek vooraf de onderkous in het
product en sla de boven- en onderrand
om. Trek daarna de onderkous samen
met het product omhoog.

114

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

WERVELKOLOM EN
HALS

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

VOET EN
ENKELGEWRICHT

PRODUCTEN
OP MAAT

PRODUCTEN OP MAAT
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De bestelformulieren kunt u elk moment downloaden via deze link:
experts.bauerfeind.com/downloads
We versturen u graag de bestelblok “Train-actieve bandages” gratis
(bestelnr. 190 0106 0001 002).

Knie
De maat wordt in staande
positie genomen met de benen
in een hoek van 30°, in zoverre
het lichaam dit toelaat.

Meet alle waarden die op het maatformulier
vermeld staan; alleen als de gegevens volledig
zijn, is een precieze productie op maat mogelijk.

Alle maten moeten genomen
worden zonder kleding aan het
been.

Personen met uitgesproken zwellingen, worden
indien mogelijk het best 's ochtends gemeten.

Als de klant een zwak
bindweefsel, huidflappen,...
heeft, dan kan een dunne panty
helpen bij het meten.

Plaats met een kajal of een andere
huidvriendelijke pen markeringen op de huid om
de omtrek precies te meten.
Bij een behandeling aan beide kanten moet elke
zijde apart gemeten worden.
Meet niet op de spanning.
Controleer na het meten of alle vereiste lengtes en
omtrekken ingevuld werden.

Meet aan de zijkant van het
been, vanaf het midden van de
knieschijf.
Afhankelijk van het product
moet er rekening gehouden
worden met de vereiste
minimale lengte van de omtrek.
Als de omtrek van het
bovenbeen meer dan 60 cm
bedraagt, dan wordt een
siliconenboord aan de bandage
aanbevolen.

VOET
De lengte wordt in staande
positie gemeten, in zoverre het
lichaam dit toelaat.
De lengte van de voet wordt
gemeten aan de buitenkant van
de hiel tot het basisgewricht van
de kleine teen.

MalleoTrain
EpiTrain

EpiTra

in

Medische hulpmiddelen werken alleen voor 100% als ze precies passen.
Een voorwaarde is dat de betreffende lichaamsmaten exact worden
gemeten. Daarom hebben we voor de producten op maat verschillende
bestelformulieren gemaakt. Zo kunt u snel en gemakkelijk het gewenste
Bauerfeind-product in de nodige uitvoering bestellen.

TIPS VOOR DE
MAATNAME

GenuTrain

Fax Deutschland
eich
linksFax Österr iz
Fax Schwe

GenuTrain P3

Farbe
titan

GenuTrain S
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D.COM
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GenuTrain S
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Patien

BAUERFEIN
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METEN IS WETEN
VOOR EEN SUCCESVOLLE
BEHANDELING

NG
ELLU
BEST
MASSain®
ELLUNG
EpiTr
MASSBEST
schlag
GenuTrain®
nvoran

E info@bauerfeind.nl
F +31 (0) 23 532-1970

Prijsopgave
Bestelling

Omvang

Lengte

Knie
rechts

links
beige

f1

e – f1

Kleur
titaan

f

e–f

Extra's*
siliconenboord (+5 cm bij de lengte)
handgrepen
Klittenbandsluiting
boven **

d

e–d

c

e–c

Voor een correcte afhandeling hebben we alle maten nodig.
f1

Bovenbeen: meet de omtrek ten minste 14 cm boven het midden
van de knie (e). Wanneer de omtrek bij f1 groter is dan 47 cm,
meet dan hoger, ten minste bij e – f1 = 17 cm.

f

Begin bovenbeen

e

Midden knie

d

Smalste omtrek onder de knie

c

Omtrek kuit: meet de omtrek ten minste 12 cm onder het
midden van de knie (e).

Opmerkingen:
• Meet bij lichte flexie (30°).
• De lengtematen worden aan de buitenkant van het been genomen.
De afstand e – f1 mag niet korter zijn dan de afstand e – c.
• Vanaf een omtrek van f1 > 60 cm raden we aan om een
noppensiliconenband aan te brengen.

Gegevens van de patiënt***
mannelijk
vrouwelijk
adipeus

musculeus

Leeftijd

Lichaamslengte

* tegen meerprijs
** niet in combinatie met siliconenboord mogelijk; niet circulair
*** optioneel, vul dit bij anatomische bijzonderheden in voor een
correcte productie
Verkeerd opgegeven maten komen ten laste van de besteller.
Maatwerk wordt niet teruggenomen.

Stempel

Klantnr.
Handtekening
Datum

experts.bauerfeind.com/downloads

onder

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

e

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

(bv. naam van de
patiënt, afkorting
van de naam)

PRODUCTEN OP MAAT

Naam

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

BAUERFEIND.COM

WERVELKOLOM EN
HALS

MAATFORMULIER
BESTELLING OP MAAT
GenuTrain®

VOET EN
ENKELGEWRICHT

117

118

MAATFORMULIER
BESTELLING OP MAAT
GenuTrain® P3

BAUERFEIND.COM

E info@bauerfeind.nl
F +31 (0) 23 532-1970

Naam
(bv. naam van
de patiënt)

Prijsopgave

short (tot ca. 170 cm lichaamslengte)

Bestelling

Omtrek

Lengte

Knie
rechts

links

f1

e – f1 = 18 cm

Kleur
titaan

beige

f

e–f

Plaats van de correctiedraad
standaard (lateraal)
afwijking (mediaal)
Extra's*
siliconenboord (+5 cm bij de lengte)

e

Gegevens van de patiënt**
mannelijk
vrouwelijk

d

e–d

c

e–c

be

e – be= 15 cm

adipeus

musculeus

Leeftijd:

Lichaamslengte:

cm

* tegen meerprijs – houd rekening met de extra lengte bij het
meten van de patiënt
** optioneel, vul dit bij anatomische bijzonderheden in voor een
correcte productie

Verkeerd opgegeven maten komen ten laste van de
besteller. Maatwerk wordt niet teruggenomen.

long (vanaf ca. 170 cm lichaamslengte)

Voor een correcte afhandeling hebben we alle
maten nodig.

Omtrek

Lengte

f1

e – f1 = 22 cm

f

e–f

f1
f
e
d
c
be

Bovenbeen / bovenste bandagerand
Begin bovenbeen (ca. midden tussen e en f1)
Midden knie
Smalste omtrek onder de knie, ca. 5 – 6 cm
(grootste) omtrek kuit
Onderste bandagerand

e

d

e–d

c

e–c

be

e – be = 17 cm

Klantnr.

Opmerkingen:

Let op:

• Meet bij lichte flexie (30°)
staand
• Neem de lengtemaat aan de
buitenkant van het been

• min. omtrek f1
• min. omtrek f
• min. omtrek e
• min. omtrek be

experts.bauerfeind.com/downloads

Stempel

= 39 cm
= 37 cm
= 30 cm
= 28 cm

Handtekening
Datum

BAUERFEIND.COM

E info@bauerfeind.nl
F +31 (0) 23 532-1970

Prijsopgave
Lengte

f

short: e – f1 = 18 cm
long: e – f1 = 21 cm

f

e–f

1

e–d

c

e–c

be

e – be = 18 cm

Voor een correcte afhandeling hebben we alle maten nodig.
f1

Knie
links

Bovenbeen

kort / short
(bandagelengte bovenbeen [e – f1] = 18 cm)

Extra's*
siliconenboord (+ 5 cm bij de lengte)
Gegevens van de patiënt**
mannelijk
vrouwelijk
adipeus

musculeus

Leeftijd

Lichaamslengte

* tegen meerprijs – houd rekening met de extra lengte bij het
meten van de patiënt
** optioneel, vul dit bij anatomische bijzonderheden in voor een
correcte productie
Verkeerd opgegeven maten komen ten laste van de besteller.
Maatwerk wordt niet teruggenomen.

f

Begin bovenbeen

e

Midden knie

d

Smalste omtrek onder de knie

c

Omtrek kuit: meet de omtrek ten minste 12 cm onder het midden
van de knie (e).

be

Omtrek kuit 18 cm onder het midden van de knie (e)

Opmerkingen:
• Maatwerk enkel in de kleur titaan.
• Meet bij lichte flexie (30°).
• De lengtematen worden aan de buitenkant van het been genomen.
• De keuze van de variant short / long is afhankelijk van de individuele maat van de
patiënt. De long version raden we aan voor personen vanaf 1,80 m.
• Voor de afhandeling zijn de volgende omtrekmaten noodzakelijk:
f (14 cm boven de knie): ten minste 38 cm
e (midden knie): ten minste 32,5 cm
c (12 cm onder de knie): ten minste 28 cm

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

korte / short version: meet de omtrek op 18 cm boven het midden van de knie (e).
lange / long version: meet de omtrek op 21 cm boven het midden van de knie (e).

Stempel

Klantnr.
Handtekening
Datum

experts.bauerfeind.com/downloads

rechts

lang / long
(bandagelengte bovenbeen [e – f1] = 21 cm)

e

d

Bestelling

WERVELKOLOM EN
HALS

Omvang

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

(bv. naam van de
patiënt, afkorting
van de naam)

PRODUCTEN OP MAAT

Naam

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

MAATFORMULIER
BESTELLING OP MAAT
GenuTrain® S

VOET EN
ENKELGEWRICHT

119

120

MAATFORMULIER
BESTELLING OP MAAT
GenuTrain® S Pro

BAUERFEIND.COM

E info@bauerfeind.nl
F +31 (0) 23 532-1970

Naam
(bv. naam van de
patiënt, afkorting
van de naam)

Prijsopgave
Omvang

Lengte

f

short: e – f1 = 18 cm
long: e – f1 = 21 cm

f

e–f

1

e–d

c

e–c

be

e – be = 18 cm

Voor een correcte afhandeling hebben we alle maten nodig.
f1

Knie
links

Bovenbeen

kort / short
(bandagelengte bovenbeen [e – f1] = 18 cm)

Extra's*
siliconenboord (+ 5 cm bij de lengte)
Gegevens van de patiënt**
mannelijk
vrouwelijk
adipeus

musculeus

Leeftijd

Lichaamslengte

* tegen meerprijs – houd rekening met de extra lengte bij het
meten van de patiënt
** optioneel, vul dit bij anatomische bijzonderheden in voor een
correcte productie
Verkeerd opgegeven maten komen ten laste van de besteller.
Maatwerk wordt niet teruggenomen.

korte / short version: meet de omtrek op 18 cm boven het midden van de knie (e).
lange / long version: meet de omtrek op 21 cm boven het midden van de knie (e).

f

Begin bovenbeen

e

Midden knie

d

Smalste omtrek onder de knie

c

Omtrek kuit: meet de omtrek ten minste 12 cm onder het midden
van de knie (e).

be

Omtrek kuit 18 cm onder het midden van de knie (e)

Opmerkingen:
• Maatwerk enkel in de kleur titaan.
• Meet bij lichte flexie (30°).
• De lengtematen worden aan de buitenkant van het been genomen.
• De keuze van de variant short / long is afhankelijk van de individuele maat van de
patiënt. De long version raden we aan voor personen vanaf 1,80 m.
• Voor de afhandeling zijn de volgende omtrekmaten noodzakelijk:
f (14 cm boven de knie): ten minste 38 cm
e (midden knie): ten minste 32,5 cm
c (12 cm onder de knie): ten minste 28 cm

Stempel

Klantnr.
Handtekening
Datum

experts.bauerfeind.com/downloads

rechts

lang / long
(bandagelengte bovenbeen [e – f1] = 21 cm)

e

d

Bestelling
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Prijsopgave
Bestelling

Omvang

Lengte

b1

A – b1

b

A–b

h
a

A–a
(Voetlengte)

A

Voet
rechts

links

Kleur
titaan

beige

Extra's*
klittenbandsluiting
Gegevens van de patiënt**
mannelijk
vrouwelijk
adipeus

musculeus

Leeftijd

Lichaamslengte

* tegen meerprijs
** optioneel, vul dit bij anatomische bijzonderheden in voor een
correcte productie
Verkeerd opgegeven maten komen ten laste van de besteller.
Maatwerk wordt niet teruggenomen.

Begin kuit: meet de omtrek op minstens 16 cm boven de hiel (A).

b

Kleinste omtrek boven de enkel

h

Wreef (circulair gemeten van de wreef over de hiel)

a

Omtrek achter het basisgewricht van de kleine teen

A

Hiel

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

Voor een correcte afhandeling hebben we alle maten nodig.
b1

WERVELKOLOM EN
HALS

(bv. naam van de
patiënt, afkorting
van de naam)

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Naam

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

MAATFORMULIER
BESTELLING OP MAAT
MalleoTrain®

VOET EN
ENKELGEWRICHT

121

A – a Voetlengte zonder tenen (aan de buitenkant van de voet
gemeten)

Klantnr.
Handtekening
Datum
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Stempel

122

MAATFORMULIER
BESTELLING OP MAAT
EpiTrain®

BAUERFEIND.COM

E info@bauerfeind.nl
F +31 (0) 23 532-1970

Naam

Prijsopgave

(bv. naam van de
patiënt, afkorting
van de naam)

Bestelling

Omvang

Lengte

f1

e – f1

f

e–f

e

Arm
rechts

links

Kleur
titaan

beige

Extra's*
siliconenboord (+3 cm bij de lengte)
Klittenbandsluiting
boven **

onder

Gegevens van de patiënt***
mannelijk
vrouwelijk

d

e–d

c

e–c

adipeus

musculeus

Leeftijd

Lichaamslengte

* tegen meerprijs
** niet in combinatie met siliconenboord mogelijk; niet circulair
*** optioneel, vul dit bij anatomische bijzonderheden in voor een
correcte productie

Voor een correcte afhandeling hebben we alle maten nodig.
f1

Bovenarm: meet de omtrek op minstens 10 cm boven de
elleboogholte (e).

f

Begin bovenarm

e

Elleboogholte

d

Midden onderarmspier

c

Begin spier: meet de omtrek op minstens 12 cm onder de
elleboogholte (e).

Opmerkingen:
• Meet bij lichte flexie (30°).
• Het uitgangspunt om de lengtes te meten is de elleboogholte (e).

Verkeerd opgegeven maten komen ten laste van de besteller.
Maatwerk wordt niet teruggenomen.

Stempel

Klantnr.
Handtekening
Datum
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Artikelnummer

PRODUCTEN OP MAAT

ACCESSOIRES EN
RESERVEONDERDELEN

HAND, ELLEBOOG EN
SCHOUDER

Artikel

Leveringsadres (indien anders)

Wij verwijzen naar onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uw notities

Firma (stempel)

WERVELKOLOM EN
HALS

titaan

beige

Kleur

Handtekening

Medewerker

Datum

zwart

Contactpersoon

Klantnr.

1

2

VOET EN
ENKELGEWRICHT

4

3

0

R

L

Maat

Uitvoering

KNIE, BOVENBEEN EN HEUP

short long

Versie

5

6
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BESTELFORMULIER

7
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