PRODUCTCATALOGUS
BRACES EN BANDAGES

BAUERFEIND.COM

HET BAUERFEIND SERVICECONCEPT
WAAROP U KUNT VERTROUWEN
Het is ons doel ook in de toekomst de kwaliteit
van de patiëntverzorging te waarborgen.
Dat lukt alleen samen met de vakhandel, die
cliënten zo snel en zo goed mogelijk wil
verzorgen. 
Daarop hebben we ons serviceconcept
afgestemd: efficiënte afhandeling van lopende
zaken, optimaal advies en op maat gesneden
verzorgingsoplossingen.
Onze geschoolde medewerkersadviseren u
graag op het gebied van productspecifieke en
zakelijke vragen. Voor snel opzoeken leveren wij
onder www.bauerfeind.nl alle noodzakelijke
inlichtingen.
Onze moderne logistiek maakt het mogelijk dat
producten binnen 24 uur bij de cliënt kunnen
zijn.
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PRODUCTEN EN VERZORGINGSCONCEPTEN
VOOR MEER LEVENSKWALITEIT
Bauerfeind AG, een van ‘s werelds
toonaangevende producenten van
medische hulpmiddelen, levert met haar
producten en verzorgingsconcepten een

BRACES EN BANDAGES
We hebben onszelf tot taak gesteld met moderne therapeutische
bandages en braces ertoe bij te dragen, dat mensen tot op hoge leeftijd in
beweging blijven. Artsen en fysiotherapeuten gebruiken onze producten
ter preventie, voor de therapie van klachten en ter ondersteuning van het
genezingsproces na letsel.

belangrijke bijdrage aan het behoud en
herstel van de gezondheid en tegelijk aan
de verhoging van het welbevinden – voor
meer levenskwaliteit.
Wij koppelen gedurende decennia
verkregen competentie in technologie en

THERAPEUTISCHE COMPRESSIEKOUSSEN
Voor elk probleem aan het vaatstelsel de juiste oplossing: VenoTrain
compressiekousen en -panty‘s bestrijken de verzorging van lichte tot en
met de zwaarste vaataandoeningen. Voor ons is het niet alleen belangrijk
de therapeutische werkzaamheid en uitstekende kwaliteit van onze
producten te waarborgen, maar ook de wensen van de gebruiker te
garanderen – bijvoobeeld door het draagcomfort van onze compressiekousen voortdurend te verbeteren.

fabricage aan innovatiekracht, de traditie
van een familiebedrijf aan mondiaal
denken. Onze productspecialisten werken
van oudsher nauw samen met artsen,
wetenschappers en ontwerpers.
Het resultaat zijn geoctrooieerde alsmede
met prijzen bekroonde producten en
diensten – kwaliteit “Made in Germany“.

STEUNZOLEN
Op het gebied van orthopedische inlays zetten we met traditionele
producten en innovatieve steunzoolconcepten zoals TRIactive E
 uropees
de standaard. Therapeutische schoenen en ontlastende orthesen voor
patiënten met voetproblemen completeren het productaanbod voor de
orthopedische voetverzorging.
MEETTECHNOLOGIE
Met de vooruitstrevende Bodytronic-meetsystemen maakt Bauerfeind het
aanmeten van bandages, therapeutische compressiekousen en steunzolen
mogelijk. Dit garandeert een p
 erfecte pasvorm en een groot draagcomfort.
Onze unieke meetsystemen dragen bij aan een kwalitatief hoogwaardige
therapie.
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BRACES EN BANDAGES
KWALITEIT TOT IN HET DETAIL
Bauerfeind AG is een van de meest vooruitstrevende
ondernemingen op het gebied van orthopedische
hulpmiddelen. Dat is ondere andere een resultaat van het
consequente streven naar innovatie,een gelijkmatig hoge
kwaliteit van het product en optimale kwalificatie van onze
medewerkers.
Bauerfeind heeft zich tot taak gesteld om er met moderne
orthopedische hulpmiddelen aan bij te dragen, dat mensen
een actief en klachtenvrij leven kunnen leiden tot op hoge
leeftijd. Therapeutische bandages en orthesenvan
Bauerfeind Orthopediebepalen vanouds de norm op het
gebied van medische hulpmiddelen.
Ze ondersteunen het genezingsproces na letsels, bij
degeneratieve veranderingen en zorgen na operaties voor
verbeterde mobiliteit. De hoge kwaliteitsnormen van
Bauerfeind garanderen een uitstekende werking van de
producten.
Alle braces en orthesen voldoen aan de wettelijke eisen voor
medische hulpmiddelen en de EU-richtlijn medische
hulpmiddelen 93/42/EWG. Het CE-keurmerk en het TÜV-
zegel staan garant voor een betrouwbare kwaliteit. 
Het functionele en d
 ynamische design van Bauerfeind-
producten is op meerdere gebieden uitstekend te noemen.
Uiteraard wordt bij de fabricage alleen textiel gebruikt dat
aantoonbaar vrij is van schadelijke stoffen.
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BRACES EN BANDAGES
INNOVATIEVE CONCEPTEN VOOR MEER MOBILITEIT
...Train ACTIEVE BANDAGES
Wanneer gewrichtsproblemen het bewegen (ver)hinderen, helpen de Train-Actieve bandages de mobiliteit
herstellen.Onder de productgroep Train biedt Bauerfeind anatomisch gevormde compressiebandages aan,
die voorzien zijn van visco-elastische pelotten. De activiteit wordt niet belemmerd – integendeel:
Train-Actieve bandages hebben vooral bij lichamelijke beweging een genezende werking.
Door de intermitterende massage, gecombineerd met de door het breiwerk uitgeoefende compressie,
wordt de doorbloedingg
 estimuleerd, de stofwisseling verbeterd en daardoor de genezing bespoedigd.
De belangrijkste g
 ewrichten kunnen met de Train actieve bandages worden behandeld. Ademende weefsels
en een hoogwaardige fabricage dragen bij aan het bereiken van een optimaal draagcomfort.

...Loc STABILISERENDE ORTHESEN
Het gaat bij deze productgroep om stabiliserende hulpmiddelen. Dit begrip karakteriseert de
hoofdkenmerken van de Loc-producten – ze werken ontlastend, stabiliserend, steunend en ondersteunend.
Daarmee onderscheiden ze zich in hun functie fundamenteel v an de Train actieve bandages, die op de eerste
plaats volgens het concept van de compressietherapie werken.
Bij alle Loc producten worden stabiliserende elementen zoals metalen of kunststof baleinen gebruikt,
maar ook m
 oderne, ademende materialen. Net als bij de Train actieve bandages zijn er ook Loc-
stabiliserende orthesen beschikbaar voor de medische behandeling van alle belangrijke gewrichten.

SecuTec ... FUNCTIONELE ORTHESEN
Bij behandeling door middel van een functionele orthese staat het herstel en behoud van de mobiliteit van
het bewegingsapparaat voorop. Functionele orthesen vormen een belangrijk onderdeel van het therapeutisch
arsenaal en hebben een functiebeschermend, mobiliserend en corrigerend effect. Ze kunnen meteen
posttraumatisch, postoperatief of als conservatieve behandeling worden ingezet voor herstel, beveiliging en
ter bescherming van de gewrichtsfunctie in het kader van degeneratieve aandoeningen. Om het hoogste
draagcomfort en de grootste therapietrouw van de patiënt te bewerkstelligen worden bij de productie
uitsluitend hoogwaardige materialengebruikt. Met deze functionele orthesen kan de optimale medische
behandeling van het kniegewricht en de wervelkolom worden gegarandeerd.

SofTec/Spinova ... MULTIFUNCTIONELE ORTHESEN
Multifunctionele orthesen zijn de absolute high-tech producten van Bauerfeind. Het gaat daarbij uitsluitend om
orthesen waarvan de constructie en veelzijdigheid uniek te noemen zijn. Gebruik van de Multifunctionele o
 rthesen
betekent een moderne medische verzorging. Door hun innovatieve kenmerken op het gebied van samenstelling,
techniek en ontwerp voldoen ze aan een groot aantal eisen tegelijk. Concreet kan bijvoorbeeld bij kruisband
rupturen de SofTec Genu worden ingezet. Hierbij komen doordachte onderdelen als het vectorgeoriënteerde
weefsel, de technisch intelligente scharnieren en de visco-elastische pelotte gezamenlijk tot hun recht.
Daarbij komen de dynamische eigenschappen net zo goed aan bod als de vereiste stabiliteit. Op basis hiervan biedt
multifunctionele orthesen optimale omstandigheden voor een snel t herapeutisch succes.

Visco ... VISCO-ELASTISCHE INLAYS
Deze productgroep bestaat uit visco-elastische hielkussens en zolen die uitsluitend voor behandeling van de voet
worden ingezet. Ze werken dempend, ontlastend en drukverdelend. De Visco-producten dekken met hun, naar
gelang hun functie verschillend bemeten materiaaldikten, verschillende graden van stevigheid en verschillende
materiaalvormen de ruimst denkbare indicaties op het gebied van de voet.
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AchilloTrain®
ACTIEVE BANDAGE TER ONTLASTING
VAN DE ACHILLESPEES

Pelotte langs
de achillespees

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Achillodynie (tendinose,
paratendinitis, bursitis
subachillea, Haglund hiel)

• Zeer elastisch weefsel van
ademend materiaal zorgt voor
effectieve compressie en een
uitstekend draagcomfort.

• De naast de achillespees gelegen
pelotte zorgt voor een egale druk
verdeling en geeft bij het bewegen
een locaal massage-effect.
De stofwisseling wordt daardoor
plaatselijk verbeterd en oedeem
neemt af.

• Nabehandeling bij
achillespeesrupturen

• De actieve bandage is in
anatomische vorm gebreid en
garandeert daarom een hoog
draagcomfort.

• De hielverhoging (ca. 6 mm) door de
geïntegreerde visco-elastische wig
ontlast de achillespees.

• De geïntegreerde pelotte rond
de pees is visco-elastisch en
anatomisch gevormd.
• In de bandage is een wigvormig
hielkussen opgenomen dat ook
kan worden verwijderd.

• Door beïnvloeding van de proprio
ceptie wordt een meer gecoördineerd
spiergebruik ondersteund.

• Voor het gelijk houden van de
beenlengte is een apart hiel
kussen voor de andere kant
bijgevoegd.
• Aantrekhulp bijgesloten.

Maat
Enkelomvang in cm
*1 = natuur

1
17 – 19
*7 = zwart

2
19 – 21

3
21 – 23

4
23 – 25

5
25 – 27

6
27 – 29

Bestelnummer
110110130*0+0°

*8 = titaan +6 = rechts, +7 = links, °= maat
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AchilloTrain® Pro
ACTIEVE BANDAGE MET VERLENGDE
FRICTIEPELOTTE

Verlengde frictiepelotte
langs de achillespees

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Achillodynie (tendinose,
paratendinitis, bursitis
subachillea, Haglund hiel)

• De visco-elastische pelotte is aan de
binnenkant voorzien van zachte,
proprioceptieve, stimulerende
noppen en in de lengte lopende
groeven. De drie superieure pezen en
de spierpeesovergang met de zich
hier bevindende zenuwen worden
door de speciale vorm van de pelotte
gestimuleerd.

• De permanente wisseling tussen
compressie en decompressie (zoals
bij een frictiemassage) bespoedigt
door de geïntegreerde noppen de
genezing. De lengtegroeven
bevorderen het afnemen van de
zwelling.

• Postoperatief, bijv. als gevolg
van een chronische aandoening
aan de achillespezen/
het peeskapsel

• De elastische zone aan de ventrale
zijde op het scheenbeengebied
vergemakkelijkt voor de patiënt het
aan- en uittrekken van de bandage.
• Indien nodig, wordt een
hakverhoging met een schokdempend
hielkussentje aanbevolen.

• De gelijktijdige proprioceptieve
stimulatie van de zenuwen in de
spierovergang verbetert de sturing
door de spieren. De sensomotorische
kwaliteit wordt positief beïnvloed en
het neuromusculaire systeem wordt
ondersteund. Dit leidt tot synchroni
satie en verbeterde spieractiviteit.

• De verkorte distale zijde van de
bandage voorkomt drukbelasting
onder het vijfde middenvoetsbeentje.
• De actieve bandage is anatomisch
vormgegeven en garandeert
daardoor een uitstekende pasvorm
en hoog draagcomfort.
• Identieke uitvoering voor rechts
en links.
• Aantrekhulp bijgesloten.

Maat
Enkelomvang in cm
*1 = natuur
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1
17 – 19
*7 = zwart

2
19 – 21

3
21 – 23

4
23 – 25

*8 = titaan °= maat

5
25 – 27

6
27 – 29

Bestelnummer
110110510*000°

MalleoTrain®
BANDAGE VOOR MUSCULAIRE STABILISATIE
VAN HET ENKELGEWRICHT

Pelotten voor de
binnen- en buitenzijde
van de enkel

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Postoperatieve en
posttraumatische irritatie
(bijv. na verstuikingen)

• Zeer elastisch weefsel van
ademend materiaal zorgt voor
effectieve compressie en een
uitstekend draagcomfort.

• De gedoseerde compressie versnelt
de resorptie van oedeem, hydrops en
bloeduitstortingen.

• Intra-articulaire vochtophoping
en zwelling bij artrose en artritis
• Tendomyopathieën
• Bandzwakte

• Twee visco-elastische pelotten,
anatomisch gevormd.

• De pelotten zorgen voor verplaatsing
van de compressie van de malleoli op
de omliggende weke delen.

• Aan de randen van de bandage
minder compressie zodat er
minder gevaar bestaat voor
doorbloedingsstoornissen.

• Tijdens het bewegen ontstaat een
intermitterendecompressie, die via
het gewrichtskapsel en de peesloges
de doorbloeding bevordert.

• Stevige pasvorm door de anatomische breivorm en de pelotten.

• De beïnvloeding van de senso
motoriek ondersteunt de actieve
stabilisatie van het enkelgewricht.

• Aantrekhulp bijgesloten.

Maat
Omvang in cm
*1 = natuur

1
17 – 19
*7 = zwart

2
19 – 21

3
21 – 23

4
23 – 25

5
25 – 27

6
27 – 29

Bestelnummer
110111020*0+0°

*8 = titaan +6 = rechts, +7 = links, °= maat

Maatwerk: Raadpleeg voor de juiste meetpunten ons maatwerkformulier.
Verkrijgbaar in natuur en titaan.
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MalleoTrain® Plus
ACTIEVE BANDAGE VOOR EEN VERHOOGDE
STABILITEIT EN ZEKERHEID VAN HET
ENKELGEWRICHT

Pelotten voor de
binnen- en buitenzijde
van de enkel

Deels elastisch
bandensysteem

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Chronische, posttraumatische of
postoperatieve irritaties van de
weke delen in de zone van het
enkelgewricht.

• Actieve bandage met de
kwaliteiten van een functioneel
tapeverband voor het enkel
gewricht.

• De MalleoTrain Plus werkt via
hetzelfde mechanisme als functionele
tapeverbanden.

• Vroeg functionele therapie van
verrekkingen van de kapselband
van het bovenste of onderste
enkelgewricht

• Stabilisatie van alle bewegings
niveaus van het enkelgewricht
door een 3-traps bandensysteem
(elastisch, niet-elastisch,
semi-elastisch).

• Bandinsufficiëntie
• Supinatie-profylaxe, in het
bijzonder bij sportactiviteiten
• Postoperatieve revalidatie

• Versteviging verbindt middenvoet
met distaal onderbeen in de vorm
van een verticale 8.
• Aantrekhulp bijgesloten.

• Versterking van de proprioceptie
verbetert tijdens elke beweging de
onbewuste bewegingscontrole in het
enkelgewricht.
• De sterkte van de versteviging kan
met een klittenbandsluiting traploos
worden aangepast zonder de normale
bewegingsniveaus te beperken.
• Pelotten, die mediaal en lateraal zijn
ingesloten, worden door de 8-vormige
versteviging omsloten en zorgen voor
bijkomende stabiliteit.
• De MalleoTrain Plus laat zijn
kwaliteiten zien in de preventie van
blessures en de revalidatie van eerder
gekwetste gewrichten.

Maat
Omvang in cm

1
17 – 19

+6 = rechts, +7 = links, °= maat
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2
19 – 21

3
21 – 23

4
23 – 25

5
25 – 27

6
27 – 29

Bestelnummer
11011120080+0°

MalleoTrain® S
ACTIEVE BANDAGE VOOR EEN VERHOOGDE
STABILITEIT EN ZEKERHEID VAN HET
ENKELGEWRICHT TIJDENS DE BEWEGING

Deels elastisch
bandensysteem

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Enkelbandinsufficiëntie

• De actieve bandage als effectieve
vervanging voor tape.

• MalleoTrain S voldoet aan dezelfde
kwaliteitseisen als functionele
behandeling (zoals tape).

• Postoperatieve revalidatie
• Lichte distorsies
• Supinatiepreventie, ook bij
sportieve activiteiten

• Weefselconcept: bijzonder
rekbaar, luchtdoorlatend en
vochtafvoerend, voor werkzame
compressie en uitstekend
draagcomfort.
• Het deels rigide strapsysteem
steunt de enkel in het
supinatie-pronatievlak.
•	Het strapsysteem wordt in de
vorm van een verticale 8-lus
gewikkeld.

*7 = zwart

1
17 – 19

2
19 – 21

3
21 – 23

• Het strapsysteem laat zich indivi
dueel aanpassen, is eenvoudig na te
spannen en versterkt de waarneming
in ieder bewegingsvlak, zonder de
fysiologische bewegingsvrijheid te
beperken.
• De 8-lus stabiliseert en heeft een
beschermend effect op de enkel.

• Aantrekhulp bijgesloten.

Maat
Omvang in cm

• Invloeden op sensomotorische
functies ondersteunen actieve
controle over de enkel.

4
23 – 25

5
25 – 27

6
27 – 29

Bestelnummer
110111120*0+0°

*8 = titaan +6 = rechts, +7 = links, °= maat
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MalleoTrain® S open heel
ACTIEVE BANDAGE MET HIELUITSPARING
VOOR EEN VERHOOGDE STABILITEIT
EN ZEKERHEID VAN HET ENKELGEWRICHT
TIJDENS DE BEWEGING

Deels elastisch
bandensysteem

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Enkelbandinsufficiëntie

• Open hiel voor een beter vloercontact; speciaal ontwikkeld voor
dansen, turnen of bepaalde
vechtsporten.

• De MalleoTrain S open heel werkt via
hetzelfde mechanisme als functionele
tapeverbanden en is niet schadelijk
voor de huid.

• Actieve bandage met de
kwaliteiten van een functioneel
tapeverband voor het enkel
gewricht.

• Versterking van de proprioceptie
verbetert tijdens elke beweging de
onbewuste bewegingscontrole in het
enkelgewricht.

• Stabilisatie van alle bewegings
niveaus van het enkelgewricht
door een 3-trapsbandensysteem
(elastisch, niet-elastisch,
semi-elastisch).

• De sterkte van de versteviging kan met
een klittenbandsluiting traploos
worden aangepast zonder de normale
bewegingsniveaus te beperken.

• Postoperatieve revalidatie
• Lichte distorsies
• Supinatiepreventie, ook bij
sportieve activiteiten
• Preventie
• Stabilisatie bij vloersporten

• Het breiwerk is zeer rekbaar,
ademend en vochtregulerend,
wat leidt tot uitstekend draagcomfort.

Maat
Omvang in cm
*1 = natuur
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1
17 – 19

2
19 – 21

3
21 – 23

• De “verticale 8“ stabiliseert en heeft
een beschermend effect op het
enkelgewricht.

4
23 – 25

*8 = titaan +6 = rechts, +7 = links, °= maat

5		
25 – 27		

Bestelnummer
110111500*0+0°

MalleoLoc® L
ORTHESE VOOR DE LATERALE STABILISATIE
VAN HET ENKELGEWRICHT

L-Schaal

Verbeterde
sensomotoriek door
positioneerbare
plantairpelotte

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Conservatieve behandeling van
distorsies van het enkelgewricht
en bandrupturen

• Veiligheid dankzij lateraal
stabiliserend schaalelement.

• De orthese stabiliseert de voet lichtjes
en beschermt tegen zijdelingse
verzwikking zonder noemenswaardige
belemmering van de normale
afrolbeweging.

• Acute en chronische instabiliteit
van de ligamenten

• Individuele stabilisatie door
anatomisch klittenbandsysteem.

• bij chronische bandinstabiliteit

• Aangenaam draagcomfort door
zachte microvezel polstering.

• Functiestoornissen door
ontsteking of degeneratie

• Nauwelijks verdikkingen door dunne
schaal en klittenbanden.
• Activering van de voethefspieren door
individueel te positioneren plantaire
pad.

Verkrijgbaar in één universele maat
MalleoLoc L / MalleoLoc L3 bandenset
MalleoLoc L polstering
MalleoLoc L plantairepelotte

• De schaal ligt alleen anterolateraal
tegen het gewricht en voorkomt het
naar voren schuiven van de talus,
zonder de vrije beweeglijkheid in de
plantairflexie te beperken.
• Via de individueel te positioneren
plantaire pad wordt de proprioceptie
bevorderd en bovendien wordt het
enkelgewricht actief door de spieren
gestabiliseerd.

Bestelnummer
12013261080+00
12913281000+00
12913291000+00
12913321000000

+6 = rechts, +7 = links
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MalleoLoc® L3
MODULAIRBARE ORTHESE VOOR DE LATERALE
STABILISATIE VAN HET ENKELGEWRICHT

Ritssluiting voor eenvoudig
aantrekken bandage

Behandelingsschema in drie stappen

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Conservatieve behandeling van
distorsies van het enkelgewricht
en bandrupturen

• Veiligheid dankzij lateraal
stabiliserend schaalelement.

• De orthese stabiliseert de voet lichtjes
en beschermt tegen zijdelingse
verzwikking zonder noemenswaardige
belemmering van de normale
afrolbeweging.

• Acute en chronische instabiliteit
van de ligamenten
• bij chronische bandinstabiliteit
• Functiestoornissen door
ontsteking of degeneratie

• Train-bandage voor een verhoogde
stabilisatie, proprioceptie en
vermindering van zwellingen.
• Individuele stabilisatie door
anatomisch klittenbandsysteem.
• Aangenaam draagcomfort door
hoogwaardig breiwerk.
• Dunne eenzijdige schaal die
gemakkelijk in de schoen past.

• De schaal ligt alleen anterolateraal
tegen het gewricht en voorkomt het
naar voren schuiven van de talus.
• De Train-bandage bevordert het
afnemen van zwellingen en verhoogt
de proprioceptie en zodoende de
actieve stabilisatie.
• De orthese is modulairbaar in drie
stappen en zorgt zodoende voor een
optimale begeleiding van de patiënt
tijdens de therapie. Bovendien biedt
de orthese de juiste stabilisatiegraad
in elke activiteitsfase.

Maat
1
2
3
4
5
6
Enkelomvang in cm
17 – 19
19 – 21
21 – 23
23 – 25
25 – 27
27 – 29
MalleoLoc L / MalleoLoc L3 bandenset						
+6 = rechts, +7 = links, °= maat

14

Bestelnummer
12013271080+0°
12913281000+00

AirLoc®
ORTHESE TER STABILISATIE VAN HET
ENKELGEWRICHT

Elastische
verbinding van
de schalen

Slanke kunststof schaal
met luchtkamers

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Acute letsels van kapsel en
banden van de enkel

• AirLoc is een stabiliserende orthese
bestaande uit schalen met een
elastische verbinding. Dit maakt een
optimale aanpassing aan de breedte
van de voet en aan de mate van
zwelling mogelijk.

• De orthese ondersteunt de sensomotoriek en gaat zo op functionele wijze
het doorknikken van de enkel tegen.

• Chronische instabiliteit
• Revalidatie na operatie
• Voorkoming van recidief
• Stabilisatie van het enkel
gewricht met begrenzing tegen
pro- en/of suppinatie
• Conservatieve therapie tegen
enkelverstuikingen
• Fracturen (Weber A)

• De kunststof schalen zijn anatomisch gevormd en passen daardoor
comfortabel om de enkel.

• De orthese stabiliseert, met name
ook in combinatie met het schoeisel,
het laterale kapsel-bandapparaat van
het bovenste enkelgewricht.

• Door vier apart instelbare klittenbanden is het aanleggen voor de
patiënt eenvoudig.
• De uitgekiende vorm van de klittenbandsluitingen houdt rekening met
elke individuele kuitomvang.
• Naar behoefte opblaasbare luchtkussens maken een zeer goede
aanpassing aan de opgetreden mate
van zwelling mogelijk.
• Het AirLoc-systeem garandeert een
optimale s tabilisatie van de enkel.
• De slanke schalen bieden een groot
voordeel bij het dragen van de
orthese in de schoen.
• De AirLoc is verkrijgbaar in een
universele maat in zowel een linker
als een rechter uitvoering.

Verkrijgbaar in één universele maat

Bestelnummer
12013031080+00

+6 = rechts, +7 = links
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MalleoLoc®
STABILISERENDE ORTHESE VOOR HET
ENKELGEWRICHT

Tong ter hoogte
van de plantaris

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Vroeg functionele therapie bij
letsel van de buitenste enkel
banden (en de lig. bifurcarti)

• Optimale verzorgingskwaliteit in
de acute therapie, zonder
vervorming. Indien nodig is een
individuele aanpassing mogelijk.

• De orthese zorgt voor een stabilisatie
tegen zijdelingse verzwikking van de
voet zonder noemenswaardige
belemmering van de normale
afrolbeweging.

• Postoperatieve bescherming
na reconstructie van de
bandaanhechting
• Chronische bandinsufficiëntie
• Conservatieve therapie van
zware distorsies van het
enkelgewricht en bandruptuur
• Verrekking van het kapsel/
bandapparaat
• Preventie van distorsies

• De anatomisch gevormde orthese
werkt ook zonder schoen en is
bovendien functioneel doel
treffend.
• Speciale polstering die
vermoeidheid tegengaat en voor
een uitstekend draagcomfort
zorgt.
• De neuromusculaire invloed ter
hoogte van de plantaris aan
hechting bevordert de activering
van de voetheffing en gaan zo de
supinatie tegen.
• Het in de vorm van een 8-lus te
wikkelen klittenbandsysteem
garandeert het snel aanleggen
en bijkomend comfort.

Maat
Hielbreedte

• De immobilisatiegraad kan via het
bandensysteem traploos worden
aangepast zonder de buiging van de
voetzool en de dorsaalflexie te
beperken.
• Via de plantaris tong worden neuromusculaire invloeden bevorderd en
bijgevolg wordt het enkelgewricht
actief door de spieren gestabiliseerd.

1=normaal		2=breed				
<6 cm		
>6 cm				

+6 = rechts, +7 = links, °= maat
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• MalleoLoc ligt anterolateraal tegen
het gewricht en gaat het naar voren
schuiven van de talus tegen, zonder
de vrije beweeglijkheid in de buiging
van de voetzool te beperken.

Bestelnummer
12013013080+0°

CaligaLoc®
ORTHESE VOOR PARTIËLE IMMOBILISATIE
VAN HET ENKELGEWRICHT

Ondersteunende en
corrigerende spalk

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Conservatieve behandeling van
scheuringen van enkelgewrichtsbanden

• De CaligaLoc is een logische
doorontwikkeling van het beproefde
MHH-enkelspalk-concept.

• De orthese geeft een stabilisatie
tegen supinatie.

• Postoperatieve bescherming na
bandhechting of – reconstructie

• De anatomisch gevormde
kunststofschaal kan indien nodig
thermoplastisch worden aangepast.
Een zachte polstering die
vermoeidheid tegengaat, bedekt de
binnenkant van de laterale schaal
van de orthese en verhoogt
zodoende het draagcomfort.

• Tijdelijke stabilisatie bij
posttraumatisch sinus-tarsi
syndroom en niet gecompen
seerde instabiliteit van het
subtalaire gewricht
• Permanente stabilisatie bij
chronische instabiliteit van het
bovenste of onderste enkel
gewricht waarbij operatie een
contra-indicatie is

• De CaligaLoc verhindert niet-
fysiologische belastingen van het
bovenste enkelgewricht en ten dele
ook van het onderste enkelgewricht.
•	De geïntegreerde pronerende
verhoging leidt tot een ontlasting van
de laterale banden.

• De anatomisch gevormde
klittenbanden garanderen
eenvoudig en snel aanleggen
en bijkomend comfort.
• De orthese kan 24 uur per dag
gedragen worden, als ondersteunende spalk in confectieschoeisel
en als nachtspalk en spalk in
rusthouding zonder schoenen.

Maat		 1
Schoenmaat
34 – 38

2
39 – 43

3			
44 – 48			

Bestelnummer
12013004080+0°

+6 = rechts, +7 = links, °= maat
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ValguLoc®
ORTHESE TER CORRECTIE
VAN DE GROTE TEEN

Corrigerende spalk

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Hallux valgus – conservatief
en postoperatief

• ValguLoc is een spalk ter
correctie van een hallux valgus
van de grote teen (x-stand).

• Door het uitoefenen van geringe druk
wordt de as van de grote teen in de
juiste stand gebracht.

• De ValguLoc is anatomisch
gevormd en is door zijn
eenvoudige constructie patiënt
vriendelijk in gebruik.

• De ValguLoc corrigeert een
x-afwijking van de grote teen en rekt
verkorte en/of weke delen van het
kapsel weer op.

• Door middel van een klittenband
sluiting is een t raploze instelling
van de correctiedruk mogelijk.

• Postoperatieve fixatie kan verlies van
bereikte correctie (b.v. door littekencontractie) worden voorkomen en het
spalken geeft de grote teen ook een
zekere bescherming tegen mecha
nische krachten.

• De ValguLoc dient ‘s nachts
gedragen te worden.
• Zachter materiaal van de straps.
• Klittenbandsluiting: duurzamer
materiaal en betere grip.

Maat		 1
Schoenmaat
34 – 36
+6 = rechts, +7 = links, °= maat
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2
37 – 40

3			
41 – 46			

Bestelnummer
12013102080+0°

ValguLoc® II
STABILISERENDE ORTHESE TER
CORRECTIE VAN DE GROTE TEEN

Trapsgewijs instelbare
flexie en extensie

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Postoperatief na hallux valgus
operatie

• Scharnier met verschillende
bewegingsmogelijkheden:
– Correctie hoek instelbaar n.a.v. het
resultaat van de operatie. Tevens
aan te passen aan de individuele
vorm van de voet.
– De correctie hoek blijft zowel in
flexie als e
 xtensie ongewijzigd.
– Flexie/extensie in stappen instelbaar,
voor p
 ostoperatieve fixatie en/of
immobilisatie.
– Ontlasting van de druk op het
basisgewricht van de grote teen,
door een platte constructie en een
schaalvormige anatomische uitholling in het scharnier van de orthese.

• Postoperatieve fixatie of immobili
satie van het basisgewricht van de
grote teen.

•	Conservatieve of functionele
therapie bij foutieve stand van
de hallux

• Vasthouden van het operatieresultaat
(hallux valgushoek) tijdens de
mobilisatiefase.
• Correctie metatarsofalangeale
gewricht.

•	Door de slanke, goed aansluitende
vorm en het ademende materiaal van
de banden kan de orthese in comfor
tabele schoenen worden gedragen.
• Anatomische vormgeving van de spalk
en het scharnier voor duurzaam
draagcomfort.
•	Gemakkelijk aan- en uitdoen door
klittenbandsluitingen.
•	Thermoplastisch vervormbaar
materiaal om drukplekken te
voorkomen.
• Identieke uitvoering voor rechts
en links.

							
Universeel
					

Bestelnummer
12013160050000
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ViscoHeel®
VISCO-ELASTISCHE HIELKUSSENS TER ONTLASTING
VAN DE PEZEN, BANDEN EN GEWRICHTEN
Indicaties

Werkingsmechanisme

• Artrose van de beengewrichten

• ViscoHeel vermindert de
schokbelasting van het enkel-,
knie- en heupgewricht en van de
wervelkolom.

• Achillodynie – tendomyopathie
• Haglund-misvorming 
(gedeeltelijke ontlasting)
• Bij beenlengteverschil tot 1 cm
(ter compensatie)
• Klachten van het achterste deel
van de voet
• Ontlasting bij endoprothesen

• De hielkussens veroorzaken een
merkbare ontlasting van de spieren
en pezen van de kuit.
• Drukklachten onder de hiel
worden door het zachte voetbed
verminderd.

Kenmerken
• De ViscoHeel is een hielkussen
gemaakt van een visco-elastisch
huidvriendelijk materiaal.
• De wigvormige ViscoHeel kussens zijn
anatomisch gevormd.

Maat
Schoenmaat

0
28 – 31

1
32 – 35

2
36 – 39

3
40 – 43

4
44 – 47

Bestelnummer
1301702200000°

°= maat

ViscoHeel® K
VISCO-ELASTISCHE HIELKUSSENS TER ONTLASTING
VAN DE PEZEN, BANDEN EN GEWRICHTEN
Indicaties

Werkingsmechanisme

• Varus- of valgusstand van de hiel

• ViscoHeel K vermindert de
schokbelasting van het 
enkel-, knie- en heupgewricht
en van de wervelkolom.

Kenmerken
• De ViscoHeel K is een hielkussen
gemaakt van een visco-elastisch
huidvriendelijk materiaal.
• De wigvormige ViscoHeel K kussens
zijn anatomisch gevormd.
• Bij het model ViscoHeel K loopt het
oppervlak aan d
 e zijkant af.

• De hielkussens veroorzaken
een merkbare ontlasting van
de spieren en pezen van de kuit.
• Drukklachten onder de hiel worden door
het zachte voetbed verminderd.
• De ViscoHeel K kan als pronatie(verhoging aan de buitenkant) of als
supinatie-kussen (verhoging aan de
binnenkant) worden gebruikt.
Maat
Schoenmaat
°= maat
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1
25 – 31

2
32 – 40

3
41 – 47

Bestelnummer
1301710200000°

ViscoSpot®
VISCO-ELASTISCHE HIELKUSSENS VOOR
DE BEHANDELING VAN HIELSPOOR

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Hielspoor (tendinopathie van
de insertie van de plantaire
aponeurose)

• ViscoSpot is een visco-elastisch
hielkussen met een zachte
anatomisch geplaatste kern.

• Artrose van de beengewrichten
en bij endoprothesen (ontlasting)

• De golvende contouren tussen de
zones zorgen voor een vloeiende
overgang van het hardere naar
het zachtere materiaal. Daardoor
wordt de druk op de randen
verminderd en het draagcomfort
vergroot.

• ViscoSpot werkt door middel van drie
ontlastingszones met van buiten naar
binnen afnemende hardheid van het
materiaal. Het op de plaats van het
zgn. hielspoor ingebedde zachtste
materiaal (de witte spot) zorgt voor
een gerichte drukontlasting.

• Achillodynie – tendomyopathie
• Haglund-misvorming
(gedeeltelijke ontlasting)
• Bij beenlengteverschil tot 1 cm
(ter compensatie)
• Klachten van het achterste deel
van de voet

Maat
Schoenmaat

• ViscoSpot bestaat in een enkel
zijdige uitvoering (met een
compenserend kussen voor de
andere kant) en in een dubbele
versie.

1
32 – 40

2		
41– 47		

• Door een speciaal gevormde zone
(blauwe spot) die qua dempingsgraad
tussen het witte en grijze materiaal
in zit, kan bovendien de aanhechting
van de fascia plantaris worden
ontlast.
• ViscoSpot vermindert de schok
belasting van het enkel-, knie- en
heupgewricht en van de wervel
kolom.

Bestelnummer R+L Bestelnummer R
1301720200050°
1301720200060°

Bestelnummer L
1301720200070°

°= maat
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ViscoBalance®
VISCO-ELASTISCH HIELKUSSEN
TER COMPENSATIE VAN EEN
BEENLENGTEVERSCHIL

3, 5 en 10 mm

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Achillespeesklachten

• ViscoBalance is een visco-
elastische hakverhoging ter
compensatie van een been
lengteverschil.

• Klachten aan de wervelkolom,
knie- en heupgewrichten ontstaan
door statische belasting kunnen door
correctie van het beenlengteverschil
worden verminderd.

• Beenlengteverschillen

• Met ViscoBalance is een
beenlengtecorrectie mogelijk in
drie verschillende hoogtes, 3 mm,
5 mm en 10 mm. Het product is
universeel te gebruiken voor
zowel de linker- als de
rechtervoet en verkrijgbaar in
4 verschillende voetmaten.

• De hakverhoging ontlast de
achillespees, spieren en pezen van de
kuit.
• ViscoBalance reduceert de
schokbelasting van het enkel-,
knie- en heupgewricht en van de
wervelkolom.

• ViscoBalance hakverhogingen
zijn slipvrij en kunnen worden
gedragen in elk soort schoeisel.
• Deze hakverhoging kan
eenvoudig tussen verschillende
schoenen uitgewisseld worden.

Maat*
Hoogte 3 mm
Hoogte 5 mm
Hoogte 10 mm
°= maat *Schoenmaat
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1
32 – 35
32 – 35
32 – 35

2
36 – 39
36 – 39
36 – 39

3
40 – 43
40 – 43
40 – 43

4			
44 – 47
		
44 – 47
		
44 – 47
		

Bestelnummer
1301741005000°
1301742005000°
1301743005000°

ViscoPed®
VISCO-ELASTISCHE ZOLEN TER
REDUCTIE VAN DRUKPUNTEN

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Plantaire drukpijn

• ViscoPed is een visco-elastische
inlegzool voor de gehele voet.

• De visco-elastische inlegzolen geven
een verminderde drukpiekbelasting,
vooral bij de voorvoet en de hiel.

• Misvormingen van voorvoet
en tenen
• Verdeling van de druk bij
plaatselijke drukpunten
• Artralgieën

• De ViscoPed heeft een
spreidvoetpelotte en tevens een
geringe ondersteuning van het
lengtegewelf.
• ViscoPed inlegzolen zijn slipvast
en kunnen worden gedragen in
alle s oorten schoenen, bijvoorbeeld sport- of werkschoenen.

Maat		 1
Schoenmaat
37– 38

2
39 – 40

3
41 – 42

• Speciaal zacht materiaal op de plaats
van de metatarsaalkopjes en bij de
hiel verminderen de belastingspieken
en verzachten of genezen pijnlijke
irritatie.
• De schokbelastingen van het enkel-,
knie- en heupgewricht en van de
wervelkolom worden verminderd.

4
43 – 44

5
45 – 46

Bestelnummer
1301730100000°

°= maat
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GenuPoint®
BANDAGE TER ONTLASTING VAN DE KNIEPEES

visco-elastische pelotte

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Tendinitis van de ligamentum
patella (springersknie, patello
femoraal pijnsyndroom)

• Het SofTec-breiwerk oefent een
doelgerichte medisch effectieve
compressie uit op de kniepees.

• De speciale pelotte zorgt voor een
heel precieze compressie op het
ligamentum patella.

• Chondropathie patellae

• De individueel instelbare band
zorgt voor een dynamische aan
passing van de druk en doseert de
compressie naar behoefte.

• De pelotte geleidt en ontlast de
knieschijf. Bij beweging masseert ze
typische pijngebieden en verzacht de
pijn.

• Pijn aan de voorzijde van de knie
• Osgood-Schlatter

• De visco-elastische pelotte is
anatomisch gevormd. Ze heeft vier
drukpunten en frictienoppen.
• De ademende materialen en de
slanke, anatomische vorm van de
bandage zorgen voor hoog draagcomfort.
• Identieke uitvoering voor rechts
en links.

Maat
Omvang in cm
*7 = zwart
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1
28 – 30
*8 = titaan

2
30 – 35
°= maat

3				
35 – 44				

Bestelnummer
120424000*000°

GenuTrain®
ACTIEVE BANDAGE TER ONTLASTING
EN STABILISATIE VAN HET KNIEGEWRICHT

Omega-pelotte

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Irritaties (tendomyopathie, pijnlijke • Omega-pelotte
aanhechtingen, meniscopathie,
Geïntegreerde visco-elastische
artrose, artritis, posttraumatisch en
pelotte die als een ring om de
postoperatief)
knieschijf ligt, met twee druk
punten op het distale deel van de
• Gevoel van instabiliteit
pelotte en twee zijvleugels ter
• Recidiverend oedeem in het
hoogte van de meniscus.
gewricht
• Zeer elastisch weefsel van
ademend materiaal zorgt voor
effectieve compressie en een
uitstekend draagcomfort.
• Zeer zacht en fijn breiwerk voor
de knieholte.
• Anatomisch gebreid voor een
optimale en slipvrije pasvorm.
• Aan de randen van de bandage
minder compressie ter
voorkoming van doorbloedings
stoornissen.
• Geïntegreerde aantrek-lussen op
de baleinen, voor het gemakkelijk
aantrekken van de bandage.
• Identieke uitvoering voor rechts
en links.

• De Omega-pelotte zorgt voor
verplaatsing van de compressie van
de knieschijf op de omliggende weke
delen.
• Bewegingen van het kniegewricht
vervormen de ringvormige pelotte,
waardoor de weke delen rond de
knieschijf worden gemasseerd.
• Het compressie- en massage-effect
versnelt de resorptie van oedeem en
hydrops en draagt bij aan een
vermindering van de pijn.
• De drukpunten van de Omega-pelotte
oefenen druk uit op de hoffa-
vetlichamen. Ze verminderen druk en
zorgen voor verlichting van de pijn.
• De zijvleugels van de Omega-pelotte
drukken op het voorste deel van de
meniscus en dragen via intermitterende
compressie bij aan een vermindering
van de pijn.
• De stimulatie van de proprioceptie door
de bandage heeft een gunstig effect op
de sensomotoriek en daarmee ook op
de besturing van de musculatuur.

• Wij adviseren Comfort-maten
met siliconenspoor te nemen.
Maat
0
1
2
Standard Omvang boven in cm 35 – 38 38 – 41 41 – 44
Omvang onder in cm 25 – 28 28 – 31 31 – 34
Comfort Omvang boven in cm
			
Omvang onder in cm				
14 cm

12 cm

*1 = natuur

*7 = zwart

3
4
44 – 47 47 – 50
34 – 37 37 – 40
47 – 50 50 – 53
34 – 37 37 – 40

5
50 – 53
40 – 43
53 – 56
40 – 43

6
53 – 56
43 – 46
56 – 59
43 – 46

7
56 – 59
46 – 49
59 – 62
46 – 49

Bestelnummer
110412050* 00°
110412050* 08°

*8 = titaan

0 = zonder siliconenspoor, 9 = met siliconenspoor (alleen titaan en zwart, Comfort-maten ook in natuur), °= maat
Maatwerk: Raadpleeg voor de juiste meetpunten ons maatwerkformulier. Verkrijgbaar in natuur en titaan.
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GenuTrain® P3
ACTIEVE BANDAGE VOOR HET OPTIMAAL SPOREN
VAN DE KNIESCHIJF

Druppelvormige pelotte met correctiedraad

Indicaties
• Patello femoraal pijnsyndroom
(chondropathie, chondromalacie)
• Lateralisatie van de patella
(neiging tot luxatie)
• Na laterale release operatie
• Patellaire tendinitis
• Gonartrose
Kenmerken
• Zeer elastisch weefsel van ademend
materiaal zorgt voor effectieve
compressie en een uitstekend
draagcomfort.
• Een speciale, huidvriendelijke
breiwijze bedekt het kritische
knieholtegebied.
• De naad ligt aan de buitenzijde.
• De anatomisch gevormde pelotte
draagt bij aan het geringe gewicht
van de bandage. Het waarborgt de
positionering en verhoogt het
draagcomfort.
• De correctiedraad bevindt zich aan
de laterale rand van de knieschijf.

Maat
Omvang boven in cm
Omvang onder in cm

17 cm

26

15 cm

• Aan de distale zijde van de pelotte
bevinden zich twee drukpunten.

• De patella wordt door de correctie
draad in haar glijpad geleid.

• Aan de proximale zijde strekt de
pelotte zich uit tot de spier-pees
overgang van de musculus vastus
medialis.

• De wrijvingspunten verminderen druk
en zorgen voor verlichting van de pijn.

• In de pelottenuitsparing voor de
knieschijf is een halvemaanvormige,
mediale knieschijf-afdekking
geïntegreerd.
• Lateraal aan de bovenrand van de
bandage bevindt zich een
detoniserende pelotte.
Werkingsmechanisme
• De externe compressie versnelt de
resorptie van oedeem en hematomen.
De proprioceptie wordt verbeterd en
ondersteunt de gewrichtsstabiliteit.
• Het zachte weefsel in de knieholte
zorgt voor aangenaam draagcomfort
bij medisch werkzame compressie.

• De intermitterende compressie in
combinatie met de pelottevorm, die op
de musculus vastus medialis ligt, leidt
tot pijnvermindering en stimuleert het
metabolisme.
• De mediale bedekking van de
knieschijf gaat het kantelen van de
patella tegen.
• De detoniserende pelotte zorgt door
een sensomotorische terugkoppeling
voor een lichte ontspanning van de
tractus iliotibialis op de retinaculum
patellae laterale waardoor de laterale
kracht op de patella wordt gemini
maliseerd. De knieschijf wordt ontlast
en de pijn verminderd.

• De naad aan de buitenzijde voorkomt
irritatie in de knieholte.
• De pelotte en de correctiedraad gaan
samen het lateraliseren van de
knieschijf tegen.

1
39 – 42
28 – 31

2
42 – 45
31 – 34

3
45 – 48
34 – 37

4
48 – 51
37 – 40

5
51 – 54
40 – 43

6
54 – 57
43 – 46

Bestelnummer
110414030* +0°

*7 = zwart
*8 = titaan
*1 = natuur
0 = zonder siliconenspoor, 9 = met siliconenspoor (alleen verkrijgbaar in titaan), +6 = rechts, +7 = links, °= maat
Maatwerk: Raadpleeg voor de juiste meetpunten ons maatwerkformulier. Verkrijgbaar in natuur.

GenuTrain® A3
ACTIEVE BANDAGE VOOR DE BEHANDELING
VAN KNIEKLACHTEN

Patellapelotte met
frictiezones

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Irritaties van de weke delen van
het kniegewricht, in het bijzonder
bij gonartrose (chronisch,
posttraumatisch en postoperatief,
pijnlijke aanhechtingen en
tendomyopathie)

• Irritaties van de weke delen van het
kniegewricht, in het bijzonder bij
gonartrose (chronisch, posttraumatisch en postoperatief, pijnlijke
aanhechtingen en tendomyopathie)

• Door de beweging ontstaat er een
compressie-/decompressie-effect en
een werking zoals bij een frictie
massage. Deze zorgt dat de zwelling
afneemt en vocht wordt geresorbeerd. Dit bespoedigt de genezing en
laat de pijn in het gebied van de
mediale kapselband afnemen.

• Gonalgie bij functionele
instabiliteit als gevolg
van spierdysbalans
• Patellalateralisatie
• Mediale gonartrose
• Recidiverend oedeem in het
gewricht

• De aan de symptomen aangepaste
pelottevorm houdt rekening met
typisch pijnlijke gebieden en
belangrijke receptorzones van het
kniegewricht.
• Bovendien beschikt de visco-
elastische pelotte over frictiedelen
met noppen.
• Het patella correctie-element is
geïntegreerd in de pelotte.
• De ademende, anatomisch vorm
gegeven bandage biedt een hoog
draagcomfort.

• De stimulatie van huidreceptoren en
zenuwen in de spierpeesovergang
ondersteunt het neuromusculaire
regelsysteem. Dit leidt tot een
synchronisatie en activering van het
spierstelsel. De vastus medialis
wordt vooral gestimuleerd.
De rectuspees wordt vrij gelaten.
• De geïntegreerde correctiedraad gaat
het lateraliseren van de patella tegen.

• Twee aan de zijkant aangebrachte
spiraalbaleinen zorgen ervoor dat de
bandage perfect aan het been blijft
liggen.
• Een speciaal niet-irriterend weefsel
bedekt het g
 evoelige deel van de
knieholte.
• Een elastisch gedeelte ter hoogte van
het onderbeen vergemakkelijkt het
aan- en uittrekken.
Maat
Omvang boven in cm
Omvang onder in cm
*1 = natuur
14 cm

1
38 – 41
28 – 31
*8 = titaan

2
41 – 44
31 – 34

3
44 – 47
34 – 37

4
47 – 50
37 – 40

5
50 – 53
40 – 43

6
53 – 56
43 – 46

Bestelnummer
110412510*0+0°

+6 = rechts, +7 = links, °= maat

12 cm
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GenuTrain® S
ACTIEVE BANDAGE MET KNIESCHARNIEREN

Kunststof scharnieren
aan weerszijden

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Geringe instabiliteiten

• Zeer elastisch weefsel van ademend
materiaal zorgt voor effectieve
compressie en een uitstekend
draagcomfort.

• De combinatie van kunststof
scharnieren en een bandensysteem
verzorgt een passieve ondersteuning
van het kniegewricht.

• De scharnieren worden met circulaire,
inelastische banden nog extra
gefixeerd.

• Door de positieve invloed op de
sensomotoriek wordt het kniegewricht
ook actief ondersteund.

• Speciale breitechnieken garanderen
ook in de k nieholte aangename
draageigenschappen.

• Bewegingen van het kniegewricht
vervormen de ringvormige pelotte,
waardoor de weke delen rond de
patella worden gemasseerd.

• Gonartrose
• Artritiden (b.v. reumatische artritis)

• De anatomisch gevormde scharnieren
zijn thermoplastisch te vervormen en
worden in een speciaal geleidings
kanaal geplaatst.

• Het compressie- en massage-effect
versnelt de resorptie van oedeem en
hydrops.

• Een ringvormige visco-elastische
pelotte omsluit de patella en
vergemakkelijkt het correct
positioneren van de bandage.

Maat
Omvang boven in cm
Omvang onder in cm
*1 = natuur

1
38 – 41
28 – 31
*7 = zwart

2
41 – 44
31 – 34

3
44 – 47
34 – 37
*8 = titaan

4
47 – 50
37 – 40

5
50 – 53
40 – 43

6
53 – 56
43 – 46

7
56 – 59
46 – 49

+6 = rechts, +7 = links, °= maat

Maatwerk: Raadpleeg voor de juiste meetpunten ons maatwerkformulier. Verkrijgbaar in titaan.
14 cm

28

12 cm

Bestelnummer
110413040*0+0°

GenuTrain® S Pro
ACTIEVE BANDAGE MET INSTELBARE
KNIESCHARNIEREN VOOR ZIJDELINGSE
STABILISATIE

Instelbare kunststof
scharnieren

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Lichte instabiliteit

• De anatomisch voorgevormde
scharnieren zijn thermoplastisch
te vervormen met een
heteluchtpistool bij 120º – 140º.

• Door de begrenzing van de gewrichten
is een therapiebegeleidende
bewegingsbeperking van het knie
gewricht mogelijk.

• De scharnieren zijn voor flexie te
begrenzen in stappen van 30°, 60°,
90° en in extensie op 0º en 20º.

• De combinatie van scharnieren en
banden geeft het kniegewricht passief
meer steun en zekerheid tijdens het
bewegen.

• Gonartrose
• Artritiden
(bijv. reumatoïde artritis)
• Meniscusletsels

• Twee circulaire, niet-elastische
banden rond onder- en dijbeen
zorgen voor een extra fixatie van
de scharnieren en stabiliseren
samen het kniegewricht.
• Zeer elastisch weefsel van
ademend materiaal zorgt voor
effectieve compressie en een
uitstekend draagcomfort.
• Zeer zacht en fijn weefsel ontziet
de gevoelige knieholte.
• Een ringvormige visco-elastische
pelotte o
 msluit de knieschijf en
vergemakkelijkt het correct
positioneren van de bandage.

Maat
Omvang boven in cm
Omvang onder in cm
*1 = natuur

1
38 – 41
28 – 31
*7 = zwart

2
41 – 44
31 – 34

3
44 – 47
34 – 37
*8 = titaan

4
47 – 50
37 – 40

• De positieve invloed van de senso
motoriek geeft het kniegewricht actief
meer steun en stabiliseert het op lange
termijn.
• Bewegingen van het kniegewricht
vervormen de ringvormige pelotte,
waardoor een pijnverlichtende
massage met wisselende druk op de
weke delen rond de patella plaatsvindt.
• Het compressie- en massage-effect
van de bandage versnelt de resorptie
van oedeem en hydrops.

5
50 – 53
40 – 43

6
53 – 56
43 – 46

7
56 – 59
46 – 49

Bestelnummer
110413500*0+0°

+6 = rechts, +7 = links, °= maat

Maatwerk: Raadpleeg voor de juiste meetpunten ons maatwerkformulier. Verkrijgbaar in titaan.
14 cm

12 cm
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MyoTrain®
ACTIEVE BANDAGE TER BEHANDELING VAN
SPIERBLESSURES VAN DE DIJBEENSPIEREN

Optioneel inzetbaar:
functionele pelotte en
kleine acuutpelotte

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Spierletsels aan het bovenbeen,
m.n. spierknopen, verrekkingen en
spierscheurtjes

• Anatomisch gevormde bandage met
siliconen pelotten en gereduceerde
compressie aan de uiteinden, deze
zorgen voor een optimale pasvorm en
uitstekend draagcomfort.

• MyoTrain werkt volgens de principes
van een tapeverband met compressie.

• Preventie van recidiven
• Spierkneuzing
• Ondersteuning tijdens de
nabehandeling van spierletsels

• De beide pelotten (acute en functio
nele pelotte) zijn naar keuze inzetbaar;
MyoTrain kan ook zonder pelotten
worden gedragen.
• Het klittenbandsysteem vereenvoudigt
het aan- en uittrekken en garandeert
een individueel instelbare compressie.
• Het anatomische breiwerk werkt
ook zonder klittenbandsysteem
proprioceptisch.

°= maat
30 cm

30

2 cm

1
44 – 48
32 – 35

2
48 – 52
35 – 38

3
52 – 56
38 – 41

4
56 – 60
41 – 44

• De grotere functionele pelotte
comprimeert de omgeving van het
letsel om eventueel oedeem te
minimaliseren.
• Lengtegroeven in de oppervlakte
structuur van de functionele pelotte
bevorderen de lymfedrainage.
• MyoTrain reguleert de spiertonus en
voorkomt recidief letsel.

• Identieke uitvoering voor rechts en
links.

Maat
Omvang boven in cm
Omvang onder in cm

• Onmiddellijk na het letsel kan de
kleinere acute pelotte de gekwetste
plek gericht comprimeren om de
letselschade te beperken en de
herstelperiode te verkorten.

5
60 – 64
44 – 47

6
64 – 68
47 – 50

7
68 – 72
50 – 53

Bestelnummer
1103250008000°

SofTec® Genu
MULTIFUNCTIONELE ORTHESE TER
STABILISATIE VAN HET KNIEGEWRICHT

Aan weerszijden
instelbare aluminium
scharnieren

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Geïsoleerde ruptuur van de
voorste/achterste kruisband
– Conservatieve therapie
–P
 re-operatieve en uitgestelde
postoperatieve behandeling
– Langdurige revalidatie
– Chronische insufficiëntie

• Het anatomisch gebreide weefsel is
ademend en heeft over een groot
oppervlak contact met het been.

• Het niet-rekbare weefsel in combinatie met de scharnieren en de banden
met klittenbandsluiting stabiliseren
het kniegewricht door de krachten
effectief over het been te verdelen.

• Zware en/of complexe
instabiliteiten (traumatisch,
degeneratief)
• Conservatieve functionele
therapie bij letsel aan de
collaterale banden
• Behandeling van het “instabiele
kniegewricht“
– Ernstige gonartrose
– Reumatoïde artritis – PCP
(primaire chronische polyartritis)
– Endoprothesen, secundaire
revalidatie
– Traumatologie, posttraumatisch
• Voor de bewegingsbegrenzing
van het kniegewricht (bijv. na
meniscushechting of meniscus
implantatie)

• Door dit grote contactoppervlak
tussen orthese en been worden
locale drukpunten vermeden.
• Het anatomisch gebreide weefsel
bestaat gedeeltelijk uit in de breedte
niet rekkend materiaal.
• Vier inelastische banden met
klittenbandsluiting zorgen voor een
circulaire krachtverdeling.
• De aluminium scharnieren zijn
anatomisch voorgevormd.
• Speciale scharnieren stellen zich
onafhankelijkvan elkaar op de
compromisdraaipunten in, zodat
rekening wordt gehouden met de
individuele c ompromis- as van het
kniegewricht in de driedimensionale
ruimte.
• De scharnieren zijn zowel voor
extensie als voor flexie te begrenzen
in stappen van 10°.

• Het weefsel is in de lengterichting
flexibel waardoor het de beweging
van de musculatuur in de orthese
toelaat.
• Door de driedimensionale instelling
van de scharnieren op de individuele
compromis- as worden schadelijk
inwerkende krachten op het knie
gewricht vermeden.
• De pelotte ondersteunt de juiste
geleiding van de patella en vermindert de druk op het tuberositas tibiae.
• Compressie door het weefsel en
massage door de pelotte versnellen
de resorptie van hydrops en oedeem.
• Het speciale weefsel werkt door
stimulatie van de proprioceptoren
positief op de sensomotoriek en
daarmee op de sturing van de
musculatuur.

• Het eenvoudig en juist gepositioneerd aanleggen van de orthese
wordt door de pelotte gegarandeerd.

Maat
1
2
3
4
5
6		 Bestelnummer
Omvang boven in cm
38 – 42
41 – 45
44 – 49
48 – 53
51 – 57
54 – 60
Omvang midden in cm
29 – 32
32 – 35
35 – 38
38 – 41
41 – 44
44 – 47		
122460010*0+0°
Omvang onder in cm
28 – 32
31 – 35
34 – 38
36 – 40
39 – 43
42 – 46
sportbescherming								 12946011070000
17 cm

15 cm

*7 = zwart

*8 = titaan

+6 = rechts, +7 = links, °= maat
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SofTec® OA
MULTIFUNCTIONELE ORTHESE TER ONTLASTING
VAN HET MEDIALE KNIE COMPARTIMENT

Duocentrisch
scharnier

Indicaties

• De anatomisch gevormde scharnieren, versterkt met koolstofvezel, zijn
thermoplastisch te vervormen.

• Mediale gonartrose
Kenmerken
• Het ademende, anatomisch gebreide
weefsel zorgt bij de patiënt, door het
grote contactoppervlak, voor
plezierige draageigenschappen en
een optimale pasvorm.
• Het SofTec weefsel biedt behalve de
grootst mogelijke bewegingsvrijheid
voor de spieren ook een hoge
rekstabiliteit in de breedte.
• Twee pelotten aan de proximale en
aan de distale rand van de knieschijf
zijn karakteristiek voor een goede
positionering van de orthese.
• Het aanleggen wordt door twee
ritssluitingen vergemakkelijkt.

• De koolstof schalen zijn met elkaar
verbonden door een plat scharnier
met twee draaipunten wat een grote
krachtsoverbrenging van het systeem
mogelijk maakt.
• Door het bijvullen en ontluchten van
een luchtkamer kan de patiënt op
ieder moment de valgiserende druk
naar behoefte aanpassen.
• Aan de binnenkant van de orthese
zijn de luchtkamers door siliconenpolsters afgedekt.
• Het scharnier kan, om te worden
aangepast of voor het wassen, door
de klittenbandsluitingen zonder
probleem uit het kanaal van het
weefsel worden verwijderd.

Werkingsmechanisme
• Het scharnier met het niet
meerekkende systeem van weefsel en
banden ontlast het mediale knie
compartiment volgens het 3-punts
principe.
• Naargelang de klachten kan de
valgiserende kracht door de patiënt
individueel worden gedoseerd.
• Het weefsel werkt door sensomoto
rische mechanismen spieractiverend
en daardoor ook stabiliserend op het
gewricht.
• Het effect van het weefsel versnelt het
afnemen van irritatie van de weke
delen, oedeem en gewrichtshydrops.

• Door vier in-elastische banden zowel
aan het boven- als aan het onderbeen is de orthese heel nauwkeurig
aan te passen en vangen tegelijk ook
de bij het bewegen optredende
rotatiekrachten op.

Maat
Omvang boven in cm
Omvang midden in cm
Omvang onder in cm
*7 = zwart
17 cm

32

15 cm

1
41 – 45
32 – 35
31 – 35
*8 = titaan

2
44 – 49
35 – 38
34 – 38

3
48 – 53
38 – 41
36 – 40

4
51 – 57
41 – 44
39 – 43

+6 = rechts, +7 = links, °= maat

5
54 – 60
44 – 47
42 – 46

6
57 – 63
47 – 50
45 – 49

7
60 – 66
50 – 53
48 – 52

Bestelnummer
122468000*0+0°

SecuTec® Genu
FUNCTIONELE ORTHESE TER STABILISATIE
VAN HET KNIEGEWRICHT

Kwartdraaisluiting voor
het openen van
de scharnier
afdekking

Hoogte-instelling
van de kuitband

Indicaties

• Het frame kan aan de anatomie van
de patiënt worden aangepast.

• Instabiliteit door ruptuur van de
voorste en/of achterste kruisband
(ACL/PCL)

• De orthese kan van voren op het
been worden geplaatst.

• De instelling van de hoogte van de
kuitband zorgt voor de perfecte
pasvorm bij iedere patiënt.

• De tegen vuil beschermde en niet
slijtende scharnieren hebben een
gedempte aanslag bij 0° graden.

• Na bandoperaties/bandplastiek
• Complexe instabiliteit (traumatisch
of degeneratief)
• Ter begrenzing van het bewegings
bereik van het kniegewricht (b.v. na
letsel van de collaterale ligamenten,
hechting of vervanging van een
meniscus)

• Om de orthese aan te passen aan
verschillende breedten van het knie
gewricht (b.v. bij zwellingen) zijn er
condylenpolsters leverbaar in
verschillende diktes.
• Door beweegbare condylenpolsters
wordt huidirritatie voorkomen.

• Conservatieve en postoperatieve
therapie na een fractuur van de
knieschijf

• Door middel van de kwartdraaisluiting
kan de gewrichtsbegrenzing zonder
gereedschap worden ingesteld.

Kenmerken

• Aﬂeesbare volgorde van de 6 banden
voor het aanpassen.
• De actief ademende en huidvriendelijke
bepolstering is voorzien van een
antisliplaag en kan ter reiniging
gemakkelijk worden losgehaald en
weer vastgeklit.
Werkingsmechanisme
• De knieorthese is geconstrueerd
volgens het beproefde 4-puntsprincipe.
• De frameconstructie, die een grote
torsiestijfheid heeft, gaat een voorste/
achterste schuiflade tegen en stabiliseert het kniegewricht daarnaast tegen
variserende en valgiserende krachten.

• De wiggen zijn overzichtelijk
geordend in 2 frames.

• Aluminium-orthese die het knie
gewricht op saggitaal en frontaal
niveau stabiliseert.

• Genummerde snelsluitingen
vereenvoudigen het aan- en uittrekken
van de orthese.

• Flexie en extensie kunnen onafhankelijk van elkaar gelimiteerd worden.
• De orthese is eenvoudig aanpasbaar
(Flexie:	0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°,
en instelbaar zonder gereedschap.
• De krachten die door de orthese op het
75°, 90°)
kniegewricht worden uitgeoefend,
• Het aluminiumframe biedt door zijn
(Extensie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°).
worden door de afstemming tussen
anatomische vorm maximale
• Immobiliseerbaar in: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°.
het anatomisch gevormde frame en
stabiliteit in combinatie met een laag
de polycentrische scharnieren tot een
• Afleesbare begrenzing vanaf de
gewicht en dun profiel (vooral
minimum gereduceerd.
buitenzijde.
mediaal).
Maat

1

2

3

4

5

6

7

Omvang boven in cm

38 – 42

41 – 45

44 – 49

48 – 53

51 – 57

54 – 60

60 – 72

Bestelnr.

Omvang onder in cm

28 – 32

31 – 35

34 – 38

36 – 40

39 – 43

42 – 46

46 – 51

**05 = blauw
**23 = groen +6 = rechts, +7 = links, °= maat
^ = Maat proximaal frame, > = Maat distaal frame
17 cm

15 cm

SecuTec Genu
12146140**0+0°
SecuTec Genu
Gedeeltelijke montage 12146190**0+0°
SecuTec Genu
maatwerk
12146470**0+^>

Combinatiemogelijkheden
Maat (proximaal frame)
Maat (distaal frame)		

1

2

3

4

5

6

7

1, 2, 3

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4, 5

2, 3, 4, 5, 6

3, 4, 5, 6, 7

4, 5, 6, 7

5, 6, 7
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SecuTec® OA
KNIEORTHESE VOOR MATIGE TOT
ERNSTIGE OSTEOARTROSE

Indicaties
• Mediale of laterale
gonartrose

• Ontlast de knie – dempende
extensiebegrenzers zijn vooraf ingesteld
in lichte hyperextensie.

• Individuele aanpassing door de
varus- / valgus-instelling op distaal frame
(25 ° buighoek in elke richting).

• GEOPTIMALISEERDE DRUKVERDELING –
ANATOMISCH GEVORMDE GELKUSSENS
EN WIGGEN.
– Condylenpelotte is verbreed in ventrale
richting om het contactoppervlak te
vergroten en te optimaliseren met de
Kenmerken
meegeleverde condylenwiggen
• EENVOUDIG IN GEBRUIK.
– Zijpelotte ontlast het fibulakopje
– Één orthese voor zowel
– Gelkussens kunnen zijwaarts worden
mediale als laterale
veranderd (standaard – lateraal)
ontlasting (varus en
• COMBINATIE VAN TWEE FRAMEDELEN MET
valgus)
VERSCHILLENDE AFMETINGEN.
• VERHOOGD DRAAGCOM– Proximale frame is identiek aan
FORT MET EFFECTIEVE
SecuTec Genu
CORRECTIEDRUK.
– Eenvoudige combinatie van twee verschil– Correctiedruk op het
lende maten van het proximale frame en
onderbeen om de knie
het distale frame (maximum twee maten
te ontlasten
verschil)
• PERFECTE PASVORM EN • EENVOUDIGE AFSTELLING – GEREEDKRACHTOVERDRACHT.
SCHAPSVRIJE SCHARNIERBEGRENZING.
– Aanpasbare kuitbeugel 	– Extensie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
(zelfregulerende
	– Flexie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
buighoek – niet
– Immobilisatie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°.
gefixeerd)

• Dun profiel.

• Postoperatieve
stabilisatie en
ontlasting

Maat

1

2

3

4

34

15 cm

• Eenvoudig en veilig aan- en uittrekken
met genummerde snelsluiters.
Werkwijze
• Correctie en ontlasting volgens het
3-puntsprincipe (varus en valgus).
• Stabilisatie volgens het 4-puntsprincipe.
• Optionele extensiebegrenzers
(idem als SecuTec Genu).

5

6

7

Omvang boven in cm 38 – 42

41 – 45

44 – 49

48 – 53

51 – 57

54 – 60

60 – 72

Omvang onder in cm 28 – 32

31 – 35

34 – 38

36 – 40

39 – 43

42 – 46

46 – 51

+6 = rechts, +7 = links, °= maat
^ = maat proximaal frame, > = maat distaal frame
17 cm

• Hygiënisch – alle kussens kunnen worden
verwijderd voor reiniging of vervanging.

Bestelnr.
SecuTec OA
SecuTec OA
maatwerk

12146910050+0°
12146920050+^>

MOS-Genu
FUNCTIONELE ORTHESE TER STABILISATIE
VAN HET KNIEGEWRICHT

Verlenging
mogelijk

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Conservatief
–F
 unctionele therapie van kruis- en
collaterale bandletsels
–C
 omplexe instabiliteiten waaronder
genu recurvatum
– Ontlasting van het betreffende
gewrichtscompartiment bij v arusen valgusgonartrose

• Het aluminium frame is anatomisch
voorgevormd en kan zonodig
naderhand worden bijgevormd.

• De knie-orthese is gebaseerd op het
bekende 4-puntsprincipe en gaat op
die manier het voorste schuiflade
fenomeen tegen.

• Postoperatief MOS-Genu short
– Na bandoperaties/-plastieken
– Meniscushechting en meniscus
implantaat
• Postoperatief MOS-Genu long
– Na verplaatsingsosteotomieën
(tibia)
– Na complexe bandreconstructies
– In enkele gevallen voor fracturen
dichtbij het gewricht/implantatie
chirurgie, ter bescherming

• De orthese kan in een lange uit
voering worden geleverd. Door de
verlengingsdelen te verwijderen is de
lange uitvoering tot een standaard
versie om te bouwen.
• De schalen zijn bedekt met een
ademende en huidvriendelijke
slipvrije bekleding welke door
klittenband perfect op hun plaats
worden gehouden.
• De monocentrische scharnieren zijn
ingesteld op het compromisdraaipunt
volgens Nietert en kunnen in stappen
van 10° ingesteld worden om de
flexie en extensie te begrenzen.
• De verschillende mate van zwelling
van het kniegewricht wordt gecompenseerd door condylenpolsters van
verschillende diktes.

• Conservatieve en postoperatieve
therapie na een fractuur van de
knieschijf

• Een popliteaband (accessoire) wordt
bij instabiliteit naar achteren en bij
genu recurvatum ter stabilisatie
gebruikt.

Maat
Max. kniebreedte in mm

1
85 – 95

2
95 – 105

• De varus-/valgusinstelling maakt
aanpassing aan de individuele beenas
en gerichte ontlasting van een
kniecompartiment dan wel lig.
collaterale mogelijk.
• Het frame stabiliseert het knie
gewricht tegen variserende en
valgiserende krachten; in de lange
uitvoering met een langere hefboomwerking.
• De popliteaband ontlast de
scharnieren door het verhinderen van
hyperextensie.
• De dorsale druk van de popliteaband
werkt het achterste schuiflade
fenomeen tegen.
• De krachten die door de orthese op
het kniegewricht worden uitgeoefend
zijn door de afstemming tussen het
anatomisch gevormde frame en de
monocentrische scharnieren tot een
minimum gereduceerd.

3
4
5
105 – 115 115 – 125 125 – 135

Bestelnr. Short
12146604051+0°

Bestelnr. Long
12146604052+0°

+6 = rechts, +7 = links, °= maat
Maatname: Bij het bepalen van de maat wordt gebruik gemaakt van de MOS-Genu orthometer. De maat wordt, zonder
druk ter hoogte van de femurcondylen genomen. In het venster wordt vervolgens de maat afgelezen. 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.
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GenuLoc®
STABILISERENDE KNIESPALK VOOR IMMOBILISATIE
VAN HET KNIEGEWRICHT

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Bij elke kniepathologie, post
operatief of posttraumatisch,
voor tijdelijke immobilisatie van
de knie

• Het materiaal is actief ademend
en wasbaar.

• Door de stabiliserende staven wordt
het been in de vooraf ingestelde
flexiehoek gespalkt.

• Conservatieve behandeling bij
patellafracturen

• Banden met klittenbandsluiting
maken het aanleggen van de
GenuLocaan het net getraumatiseerde of g
 eopereerde knie
gewricht mogelijk.

• Het polster in de knieholte verhoogt
het comfort bij neerleggen van het
been en verbetert de stabiliteit van
de orthese op het been.

• Twee dorsaal geïntegreerde,
anatomisch voorgevormde
aluminiumstaven zijn tot de
gewenste flexiehoek van de knie
aan te passen.
• De aluminiumstaven zijn voor
gevormd op een flexiehoek van de
knie van 20°.
• Zijdelingse klittenbandstroken
garanderen een individuele
aanpassing aan elke beenomvang.
• Kunststofstaven aan de zijkanten
houden het materiaal in de goede
vorm en passen zich aan de stand
van de aluminiumstaven aan.
• Identieke uitvoering voor rechts
en links.

		
Verkrijgbaar in één universele maat
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Bestelnummer
12043200070000

SofTec® Coxa
MULTIFUNCTIONELE ORTHESE OM HET
HEUPGEWRICHT TE STABILISEREN

Driedelig
kunststof
bekkenframe

Indicaties
• Ter preventie van luxatie
• Totale heupendoprothese
• Revisie van totale heupendoprothese
• Verwijderen van de heupkop
(Girdlestone-situatie)
• Heup spacer bij two-stage procedure
• Middelzware tot zware heuparthrose
• Instabiliteit van het heupgewricht
Kenmerken
• Hoog draagcomfort door het gebruik
van huidvriendelijke materialen die
actief kunnen ademen.
• Comfortabel en eenvoudig aanbrengen
voor de patiënt door klittenband met
overeenstemmende openingen voor
de vingers.
• Door de anatomisch voorgevormde
en in het weefsel geïntegreerde
bekkenvorm is een eenvoudige en
correcte plaatsing van de orthese
gewaarborgd.

Monocentrisch scharnier
voor abductie/adductie
en flexie/extensie

• Delen van het breiwerk en de banden
kunnen aan de individuele situatie
worden aangepast.
• Het monocentrische scharnier zorgt
er voor dat alles op de juiste plaats
blijft en maakt optimale geleiding van
het heupgewricht mogelijk.
• Het scharnier is voor extensie en
flexie tussen -10° en +90° begrensd
in stappen van 10°. Adductie en
abductie zijn zonder tussenstappen
tussen -6° en +6° instelbaar.
• Het excentrische scharnier maakt
instelling van adductie/abductie en
flexie/extensie in aparte stappen
mogelijk.
• Het scharnier kan men in omgebogen
en niet omgebogen vorm krijgen en
kan zowel voor de verzorging van het
rechter als het linker heupgewricht
gebruikt worden.
• Men kan de orthese direct in bed bij
een liggende patiënt aanpassen.
• Identieke uitvoering voor rechts
en links.

Werkingsmechanisme
• De orthese fixeert de heupkop in de
heupkom door de combinatie van:
– de positionering van de bekkenbandage op de heupkammen.
– de persoonlijke aanpassing van de
bovenbeenbandage.
– de indicatie gerichte aanpassing
van de orthese.
• Het meerdimensionale, mono
centrische scharnier maakt het
mogelijk dat men de individueel
nodige adductie- en abductieplaatsing
instelt en begrenst in extensie en
flexie.
• De resultaten van de operatie zijn
optimaal door een begrenzing van de
bewegingen.
• Bewegingen die tot een nieuwe luxatie
kunnen leiden, worden vermeden.
• De combinatie van een zacht weefsel
en flexibele bekkenschalen zorgt voor
een gelijkmatige druk en fixeert
tevens de kop van het gewricht stevig
in de gewrichtsholte.

• De uit drie delen bestaande bekkenvorm kan op verschillende omvangen
worden ingesteld.

				 Bestelnummer
Maat
1
2
3
Gewricht omgebogen*
Grootste lichaamsomvang in cm 75 – 95
95 – 115 115 – 135
1222524008000°

Bestelnummer
Gewricht niet omgebogen**
1222525008000°

°= maat
* dames, ** heren
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LordoLoc®
STABILISERENDE ORTHESE
TER ONTLASTING VAN DE
LENDENWERVELKOLOM

Elastische banden
voor individueel aan te
passen ondersteuning

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Lumbaalsyndroom

• LordoLoc is een licht stabiliserende
orthese voor de behandeling van de
lendenwervelkolom en de lumbo
sacrale overgang met een spier
activerend en ontlastend effect.

• De dorsaal aangebrachte baleinen
kunnen individueel worden aan
gepast en maken een anatomisch
juiste ondersteuning van het te
corrigeren gebied mogelijk.

• Het elastische, ademende materiaal
past zich optimaal aan de anatomie
aan, neemt weinig ruimte in en
heeft een hoog draagcomfort.

• De daarnaast aanwezige elastische
banden maken een individueel
instelbare compressie en daarmee
ook een variabele instelling van de
mate van stabilisatie mogelijk.

•	Degeneratie of spierinsufficiëntie
van de wervelkolom

Maat		 1
Grootste lichaamsomvang in cm
70 – 80
titaan
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°= maat

2
80 – 90

3
90 – 100

4
5
6
100 – 110 110 – 120 120 – 130

Bestelnummer
1218500008000°

LumboTrain®/ Lady
ACTIEVE BANDAGE VOOR MUSCULAIRE 
STABILISATIE VAN DE LUMBALE 
WERVELKOLOM

Rugpelotte

Ademend
sluitings
mechanisme

LumboTrain
Lady

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Lumbaalsyndroom

• In anatomische vorm gebreide
actieve bandage met individuele
instelmogelijkheden en hoog
draagcomfort.

• De actieve bandage bewerkstelligt in
combinatie met de visco-elastische
pelotte een vermindering van de pijn,
helpt plaatselijke spierspannings
problemen op te lossen en activeert
de spiercoördinatie door een
verbeterde proprioceptie.

• Degeneratie of spierinsufficiëntie
van de wervelkolom
• Discectomie

• De bandage is comfortabel en door
de praktische handgrepen eenvoudig
aan te doen.

• Conservatief na prolaps

• Beter luchtdoorlatend dankzij
geperforeerde sluiting.

Maat
Grootste lichaamsomvang in cm

1

2

3

4

5

6

70 – 80 80 – 90 90 – 100 100 – 110 110 – 120 120 – 130

7

Bestelnummer

Bestelnr. Lady

130 – 145

1108410408000°

1108411408000°

°= maat
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SacroLoc®
ORTHESE TER STABILISATIE VAN
HET BEKKEN EN ONTLASTING VAN
DE SI-GEWRICHTEN

Elastisch gaasmateriaal en
gepatenteerde bandgeleiding

Twee
massagepelotten

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Aandoeningen aan het sacro-iliacale
gewricht (SI-syndroom, SI-artrose,
SI-instabiliteit)

• Elastisch gaasmateriaal met een
anatomische vorm voor een hoog
draagcomfort wat betreft de
ademende eigenschappen,
soepelheid en een stabiele
positionering bij beweging.

• De circulaire compressie door de
bekkenbandage en de twee
klittenbanden zorgt voor de oprichting
van het bekken en ontlasten de zich
daar bevindende ligamenten (banden).

• Instabiliteit van de bekkengordel,
bijv. verharding en verslapping van
de symfyse
• Blokkering SI-gewricht
(acuut en profylactisch)
• Myalgieën en tendopathieën in het
bekkengebied
• Bij structuuranomalie na
spondylodese (bij de overgang
L5 – S1)
• Conservatieve behandeling na
bekkenfracturen

• Klittenbanden dorsaal van buiten
naar binnen omgedraaid.
• Op de rug zijn aan de binnenkant van
de banden twee pelotten met
massagenoppen vastgemaakt,
die zo voor een doelgerichte massage
zorgen. Uitsparingen bij het achterste
bovenste uitsteeksel van het
darmbeen (SIPS) voor meer
draagcomfort.

• De proprioceptieve input verbetert
de spiertonus.
• Met de verstelbare klittenbanden is de
intensiteit van de stabilisatie en
daarmee de ontlasting individueel
aanpasbaar.
• De twee dorsale pelotten masseren
bij beweging. Dat stimuleert de
doorbloeding, helpt om de pijn te
verlichten en te ontspannen.

• Omkeerlussen aan de zijkanten voor
een grote krachtoverdracht bij een
geringe lichamelijke inspanning.
• Smalle, vlakke sluiting met zachte
randen voor meer draagcomfort.
• Praktische, brede handlussen voor
comfortabel en eenvoudig aanleggen.
• Hoge mate van therapietrouw
doordat de orthese onzichtbaar
onder de kleding kan worden
gedragen.

Maat
Bekkenomvang in cm
°= maat
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1
70 – 80

2
80 – 90

3
90 – 100

4
100 – 110

Tip: De geschiktheid en toepassing
van de orthese tijdens de duur van
een zwangerschap moet voor elke
patiënt afzonderlijk met de arts worden
afgestemd.

5
110 – 120

6
120 – 130

7
130 – 140

Bestelnummer
1208416208000°

LumboLoc®
STABILISERENDE ORTHESE
TER ONTLASTING VAN
DE LENDENWERVELKOLOM

Dorsaal geïntegreerde korsetbaleinen

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Lumbaalsyndroom

• De anatomisch gebreide vorm
garandeert de individuele pasvorm
en een hoog draagcomfort.

• De stabiliserende orthese ontlast de
rug door de individueel instelbare
compressie van de buikholte.

• De bandage is comfortabel en
door de praktische handgrepen
eenvoudig aan te doen.

• Dorsaal aangebrachte en anatomisch
voorgevormde baleinen onder
steunen de anatomisch juiste
houding van de lendenwervelkolom
en maken een probleemloze
individuele pasvorm mogelijk.

• Degeneratie of spierinsufficiëntie
van de wervelkolom
• Facetsyndroom

Maat		 1
Grootste lichaamsomvang in cm
70 – 80

2
80 – 90

3
90 – 100

4
5
6
100 – 110 110 – 120 120 – 130

Bestelnummer
1218400308000°

°= maat

41

LumboLoc® Forte
STABILISERENDE ORTHESE TER
OPTIMALISERING VAN DE HOUDING OP
DE WERVELKOLOM EN TER ONTLASTING
VAN DE LENDENWERVELKOLOM

Krachtsparend
LPT-banden
systeem

Heiligbeenpelotte

Lendepelotte

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Degeneratie of spierinsufficiëntie
van de wervelkolom

• De anatomisch gebreide stabili
serende orthese garandeert een
individuele pasvorm en een hoog
draagcomfort.

• Dorsaal aangebrachte en anatomisch
voorgevormde baleinen ondersteunen
de anatomisch juiste houding van de
lendenwervelkolom en maken een
probleemloze individuele pasvorm
mogelijk.

• Spondylolyse/spondylolisthese
• Lumbaalsyndroom

• De bandage is comfortabel en
zonder grote krachtsinspanning aan
te doen door de handige handgrepen
en het LPT-bandensysteem
(Low Power Tension).

• Door de individueel instelbare mate
van compressievan de buikholte wordt
de lendenwervelkolom o
 ntlast.
• De verstelbare band maakt een
individuele aanpassing van de uit
geoefende kracht wat betreft hoogte en
intensiteit mogelijk en ondersteunt het
effect van de pelotte.
• Een op de anatomisch juiste plaats
aanpasbare rugpelotte* zorgt voor een
continue oppervlaktemassage van de
rugmusculatuur (lenden- of sacrum
pelotte).
* separaat te bestellen

LumboLoc® Forte
Maat		 1
Grootste lichaamsomvang in cm
70 – 80

2
80 – 90

3
90 – 100

4
5
6
100 – 110 110 – 120 120 – 130

Bestelnummer
1218403008000°

°= maat

LumboLoc® Forte rugpelotten
Maat
Verkrijgbaar in één universele maat
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Bestelnr. Lendepelotte
12184050050001

Bestelnr. Heiligbeenpelotte
12184040050001

SecuTec® Dorso
FUNCTIONELE ORTHESE VOOR EEN
GEDOSEERDE ONDERSTEUNING
VAN DE LENDENWERVELKOLOM
TOT AAN DE ONDERSTE
BORSTWERVELKOLOM
Anatomisch
gevormde
korsetbaleinen
Onderling
verbonden
staafbaleinen

Uitneembaar
overbruggings
frame

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Spondylolyse/spondylolisthese

• Het in anatomische vorm gebreide
weefsel garandeert een optimale
pasvorm.

• De acht tot tien circulair om de rug
gelegen korsetstaven zijn constructief
in een speciaal systeem gekoppeld.
Met het weefsel wordt een compressie
in de buikholte opgebouwd waardoor
de lumbale wervelkolom wordt
ontlast en een ondersteunend effect
optreedt tot aan het niveau van de
onderste thoracale wervelkolom.

• Discectomie
• Conservatief na prolaps
• Osteoporose
• Degeneratie of spierinsufficiëntie
van de wervelkolom
• Lumbale stabilisatie postoperatief

• Het LPT-bandensysteem (Low Power
Tension) maakt zonder grote
inspanning van de patiënt een grote
krachtuitoefening op de romp
mogelijk.
• Door de handige handgrepen kan
de bandage zonder grote
krachtsinspanning worden
aangedaan.

• De korsetbaleinen kunnen voor een
anatomisch juiste pasvorm indivi
dueel bijgebogen worden.

• Hoog draagcomfort door huid
vriendelijke,ademende en weinig
ruimte innemende materialen.

• Het gebruik van het overbruggingsframe kan een lumbale lordose
verminderen en rotatiebewegingen
beperken.

Maat		 1
Grootste lichaamsomvang in cm
75 – 85

2
85 – 95

3
95 – 105

4
5
6
105 – 115 115 – 125 125 – 135

Bestelnummer
1218474008000°

°= maat
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SecuTec® Lumbo
FUNCTIONELE ORTHESE VOOR
LORDOSEREDUCTIE

Buikpelotte
Uitneembaar
overbruggings
frame

Krachtsparend
LPT-bandensysteem

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Spondylolyse/spondylolisthese

• Door de extra buikpelotte wordt de
abdominale druk op de lenden
wervelkolom versterkt waardoor de
delordoserende werking van de
flexie-orthese groter wordt.

• Door de constructie van de SecuTec
Lumbo kan een lumbale lordose
gericht worden verminderd en worden
rotatiebewegingen beperkt.

• Discectomie
• Lumbale wervelkolomstenosen

• Het in anatomische vorm gebreide
weefsel zorgt samen met de LPT-
banden (Low Power Tension) voor
een optimale aanpassing aan het
lichaam.
• Een licht, compact CFK-frame
(met carbonﬁber versterkt kunststof)
kan individueel aangevormd worden.
• Deze orthese is comfortabel, heeft
een hoog draagcomfort en is d.m.v.
handige handgrepen zonder grote
krachtsinspanning aan te doen.

Maat
Grootste lichaamsomvang in cm

1

2

3

4

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

5

• De verstelbare buiksluiting maakt
samen met het LPT-bandensysteem
een individueel in te stellen
compressie van de buikholte mogelijk.

6

110 – 120 120 – 130

°= maat
Versies: Long > 170 cm lichaamslengte, Short < 170 cm lichaamslengte
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• Het LPT-bandensysteem maakt,
zonder grote krachtsinspanning van
de patiënt, een optimale ontplooiing
van het effect van het frame op het
lichaam door de hoge krachtover
brenging mogelijk.

Bestelnr. Short

Bestelnr. Long

1218460108100°

1218460108200°

SofTec® Lumbo volgens Prof. Harms
MULTIFUNCTIONELE ORTHESE
TER STABILISATIE VAN DE LUMBALE
WERVELKOLOM
35 cm
29 cm

Kracht
sparend
LPT-banden
systeem

Lange en korte versie van de kunststof
schaal voor de stabilisatiefase

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Spondylolyse/spondylolisthese

• Het aanpassen van de orthese kan
aan het bed bij een liggende patiënt
plaatsvinden.

• De modulaire samenstelling van de
SofTec Lumbo maakt een gerichte
therapie mogelijk volgens een indivi
dueel aan te passen behandelingsplan
in drie stappen.

• Fracturen (Lumbaalsyndroom)
• Tumoren (metastasen)
• Degeneratie of spierinsufficiëntie
van de wervelkolom
• Facetsyndroom
• Discectomie
• Conservatief na prolaps
• Spondylodese
• Lumbale wervelkolomstenosen

• Zonder grote krachtsinspanning door
de patiënt aan te doen door de
LPT-banden. Hoog draagcomfort.
• De bij de behandeling gebruikte
modules blijven ook na het afbouwen
van de orthese beschikbaar.
Afhankelijk van de indicatie blijft het
mogelijk om zowel het CFK-staven
systeem als de kunststofschaal
opnieuw op te bouwen.

Multifunctionaliteit
De modulaire opbouw van de SofTec
Lumbo maakt een behandelings
schema in 3 stappen mogelijk.
• Stap 1 (stabilisatiefase):
Voor een effectieve postoperatieve of
primair conservatieve fixatie van de
segmenten S1 tot L4 (“short“) dan wel
S1 tot L3 (“long“) wordt de orthese
met schaal gebruikt.
• Stap 2 (mobilisatiefase):
Bij het begin van de mobilisatie wordt,
bij voortschrijdende genezing, de
schaal verwijderd en het weefsel ter
plaatse van het te behandelen
lumbosacrale gebied met de CFK-
staven versterkt.
• Stap 3 (activiteitsfase):
Naarmate de mobiliteit van de patiënt
toeneemt, worden de CFK-staven door
korsetbaleinen vervangen en wordt zo
het externe ondersteunende effect
bereikt.

								
Bestelnummer
Maat		
1
2
3
4			 Short (maat 1 – 3)
Heupomvang in cm		
75 – 90
90 – 105 105 – 120 120 – 135			 1228480008100°

Bestelnummer
Long (maat 1 – 4)
1228480008200°

°= maat
Dorsale hoogte van de kunststofschaal: “Short“ = 29 cm; ”Long“ = 35 cm
Stabilisatie: Short = L5 – S1, Long = L3 – S1
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SofTec® Dorso volgens Prof. Harms
MULTIFUNCTIONELE ORTHESE
OM DE WERVELKOLOM TE STREKKEN
EN TE STABILISEREN

Oprichtende
schoudergordel
en banden

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Fracturen (tot TH 8)

• De SofTec Dorso is een hyper
extensieorthese ter stabilisatie van
de thoracolumbale overgang
(L2 – Th8) en voor het strekken van
de wervelkolom.

• Door de combinatie van het speciale
niet meerekkende weefsel met een
CFK-frame en daarnaast nog het
aanbrengen van een stabiliserend
kruis van koolstofvezel wordt een
bekken omvattend systeem gecreëerd.

• Spondylodese
• Tumoren (metastasen)
• Osteoporose
• Postoperatieve stabilisatie
• Ziekte van Scheuermann

• De CFK-staven (van met carbonﬁber
versterkt k unststof) liggen parallel
aan de richting van de wervelkolom,
zodat bij postoperatief gebruik geen
directe druk op het wondgebied
wordt uitgeoefend.
• De strekkende schouderbanden
maken zonder grote inspanning van
de patiënt een hoge intensiteit van
krachtuitoefening op de romp
mogelijk. Vooral zwakke en oudere
patiënten kunnen de orthese ook
door de vingerpockets comfortabel
en op krachtsparende wijze omdoen.

• Kyfosering wordt door de constructie
van de SofTec Dorso tegengegaan.
• De mate van flexibiliteit van het
CFK-frame is traploos regelbaar.
• De strekkende schouderband maakt
een continue, op de behoeften van de
patiënt afgestemde regelbare
krachtsoverdracht mogelijk.
• De SofTec Dorso dient individueel aan
de patiënt op deskundige wijze door
een orthopedisch instrumentmaker
aangepast te worden.

• De SofTec Dorso biedt een zeer goed
draagcomfort, waardoor een hoge
acceptatiegraad bij de patiënten
wordt bereikt.

								
Bestelnummer
Maat
1
2
3
4
Short
Grootste lichaamsomvang in cm
75 – 90
90 – 105 105 – 120 120 – 135
1228490008100°
°= maat
Versies: Long > 170 cm lichaamslengte, Short < 170 cm lichaamslengte
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Bestelnummer
Long
1228490008200°

Spinova® Osteo
ORTHESE VOOR HET ACTIEF
OPRICHTEN EN STABILISEREN
VAN DE WERVELKOLOM SPECIAAL
BIJ OSTEOPOROSE

Vrij buik- en
thoraxgedeelte

Zonder gereedschap
aanpasbare reclinator

Indicaties

Kenmerken

Alle indicaties, waarbij een actieve
oprichting voor de ontlasting en
correctie van de lenden- en
borstwervelkolom nodig is,
evenals een bewegingsbeperking
op sagittaal niveau, zoals bijv.:

• Klittenbanden en bekkenbandage laten
thorax- en buikgedeelte vrij.

• Stabiele, osteoporotische
wervelfracturen
• Osteoporose
• Pijnlijke bolle rug
• Musculaire insufficiëntie

• De laagzittende bekkenbandage geeft
ondersteuning aan de reclinator.
• De aluminium reclinator is zonder
gereedschap aanpasbaar.

• De lengte van de banden en
schouderpolstering is individueel
aanpasbaar.

• Gemakkelijk aan te trekken dankzij
aantreklussen op de banden en
bekkenbandage.
• Met het trekgordelsysteem kan de
oprichtende kracht door de patiënt naar
behoefte worden bepaald.
Spinova® Osteo
Maat		 S2
Ruglengte in cm		
50 – 58
Bekkenomvang in cm		
80 – 90
°°-Nummer		 12

S3
50 – 58 	
90 – 100
13

Spinova® Osteo Reclinator deels gemonteerd
Maat		S
M
Ruglengte in cm		
50 – 58
59 – 67

• De reclinator wordt door het dubbel
gekruiste trekgordelsysteem
nauwsluitend tegen het lichaam
gedrukt. Zijn lange hefboom richt
passief op en stabiliseert de
borstwervelkolom. De stevige druk
zorgt voor een zelfstandige correctie
van de lichaamshouding en zorgt voor
een actieve oprichting.
Dat stimuleert en versterkt de spieren
van de bovenrug. Op die manier werkt
de orthese een kyfose tegen.
• De wervelkolom wordt door de
correctie effectief ontlast en
gestabiliseerd. Dat vermindert de pijn
en het gevoel van veiligheid neemt toe.

M3
M4
L4			 Bestelnummer
59 – 67 	  59 – 67 	 68 – 76
90 – 100 100 – 110 100 – 110			 122 8568 0000 0°°
23
24
34

L					
Bestelnummer
68 – 76					
122 8570 0000 00°

Tip: Kies bij tussenmaten een kleinere reclinator.

Spinova® Osteo Bekkenbandage deels gemonteerd
Maat		 1
2
3
Bekkenomvang in cm		
70 – 80
80 – 90
90 –100
°= Maat

Werkingsmechanisme

• De orthese is in 5 standaardmaten
beschikbaar. Door de deels gemonteerde
reclinator te combineren met de bekkenbandage zijn in totaal 18 maten mogelijk.

• De bandfixatie is in het lumbale gebied
in hoogte verstelbaar.

° S = 1, M = 2, L = 3

• Hoog draagcomfort door ademend
Spinova-netmateriaal van de bandage,
luchtkanalen in de reclinator,
schoudergordels met polstering en het
lichte gewicht van het gehele systeem.

4
100 –110

5
6		Bestelnummer
110 –120 120 –130		 122 8569 0000 00°

Tip: Kies bij tussenmaten een grotere bekkenbandage.
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Spinova® Stabi Classic
GEDEELTELIJKE ONTLASTING
EN STABILISATIE

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• (pseudo)radiculair lumbaal
syndroom/lumbo-ischialgie

• Het klassieke trekbandsysteem
garandeert een therapeutisch
correcte krachtinwerking en het
maakt het aantrekken voor de patiënt
comfortabel.

• De combinatie van constructief in het
systeem g
 ekoppelde baleinen en het
klassieke trekbandsysteem resulteert
in een therapeutisch correcte
krachtinwerking en ontlast op die
manier de lendenwervelkolom.

• na prolaps
• bij spondylodese

• Het elastische Spinova-netmateriaal
garandeert een optimale pasvorm en
biedt een uitstekend draagcomfort.
• De anatomisch voorgevormde
baleinen passen zich aan de indivi
duele lichaamsvorm aan.

• Het ondersteunende effect is
werkzaam tot en met het onderste
deel van de borstwervelkolom.

• Dankzij de dubbele klittenband
sluiting van de voorsluiting
gemakkelijk aan te passen aan de
anatomische vorm van het bekken.
• Spinova-voorsluiting met flexibele
boord voor hoog draagcomfort, ook
bij het zitten.
• Eenvoudig openen en sluiten van de
orthese door middel van grote
vingerpockets op de buiksluiting.
• De lengte van de klittenbanden is
individueel aanpasbaar.

Maat			 1
Grootste lichaamsomvang in cm		
70 – 80
°= maat
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2
80 – 90

3
90 – 105

4
5
6
105 – 115 115 – 125 125 – 140

Bestelnummer
1228561100000°

Spinova® Unload Plus
SNEL EN ZEKER DELORDOSEREN

Uitneembaar
overbruggingsframe
(verkrijgbaar in
short en long)

Optionele
buikpelotte

Indicaties

Kenmerken

• Spondylolyse/spondylolisthese
• Lumbosacraal (pseudo)radiculair
syndroom

• Dankzij een nieuwe sluiting aan het
bandensysteem is een gemakkelijke
basisinstelling van de individuele
omvang en voor de behandeling
vereiste krachtoverdracht mogelijk.

• Lumbale stenosen van het spinale
kanaal met paresen (conservatief,
postoperatief)

• Krachtoverdracht overeenkomstig de
indicatie direct aan de wervelkolom
door in hoogte verstelbare banden.

• Foramenstenosen, lateraal

• Dankzij de geïntegreerde aluminiumbaleinen kan de Spinova-rugcassette
aan het lichaam van de patiënt en
overeenkomstig de indicatie worden
aangepast.

• Facetsyndroom met hypermobiliteit

• Fracturen (lendenwervelkolom),
ontlasting achterzijde wervelkolom
• Postoperatief gedurende een dag/
een aantal dagen (bijv. spondylodese)

• Het elastische Spinova-netmateriaal
garandeert een optimale pasvorm en
biedt een uitstekende draagcomfort.
• Het overbruggingsframe past zich aan
de lichaamsvorm aan. De aluminiumbaleinen van het frame kunnen zonder
gereedschap worden gevormd.
• Door de extra buikpelotte wordt de
abdominale druk op de lenden
wervelkolom versterkt waardoor de
delordoserende werking van de
flexie-orthese groter wordt
(naar voren hellen van de romp, naar
achteren kantelen van het bekken).
• Dankzij de dubbele klittenbandsluiting
van de voorsluiting gemakkelijk aan
te passen aan de a
 natomische vorm
van het bekken.

• Orthese is gemakkelijk te openen en
sluiten met behulp van de grote
vingeropeningen op de voorsluiting.
• Spinova-voorsluiting met flexibele
rand voor hoog draagcomfort, ook bij
het zitten.
• Comfortabel aanleggen voor de patiënt
zonder grote krachtsinspanning
dankzij het Spinova-bandensysteem
(geïntegreerd katrolsysteem).
• De anatomisch voorgevormde
baleinen passen zich aan de indivi
duele lichaamsvorm aan.
Werkingsmechanisme
• Door de constructie van de nieuwe
Spinova Unload Plus kan een lumbale
lordose worden verminderd en
kunnen rotatiebewegingen worden
beperkt.
• Dankzij de gerichte krachtoverdracht
van het Spinova-bandensysteem is
een optimale werking van het overbruggingsframe mogelijk.
• Door de ondersteunende buikpelotte
wordt de abdominale druk op de
lendenwervels verhoogd en daarmee
de overbruggende, delordoserende
werking van de orthese versterkt.

								
Bestelnummer
Maat
1
2
3
4
5
6
7
Short
Grootste lichaams- 70 – 80 80 – 90 90 – 100 100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 – 140 1228543100100°
omvang in cm

Bestelnummer
Long
1228543100200°

°= maat
Versies: Long > 170 cm lichaamslengte, Short < 170 cm lichaamslengte
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Spinova® Unload Classic
SNEL EN VEILIG DELORDOSEREN

Uitneembaar
overbruggingsframe
(verkrijgbaar in
short en long)

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Spondylolyse/spondylolisthesis

• Het klassieke trekbandsysteem
garandeert een therapeutisch
correcte krachtinwerking en het
maakt het aantrekken voor de patiënt
comfortabel.

• Het overbruggingsframe kan een
lumbale lordose verminderen en
rotatiebewegingen beperken.

• Radiculair lumbaal syndroom/
lumbo-ischialgie
• Lumbale spinaalkanaalstenosen
met paresen
• Foramenstenosen, lateraal
• Fracturen in matige vorm
(lendenwervelkolom) ontlasting van
de achterzijde van de wervels
• Discectomie

• Het bewegelijke overbruggingsframe
past zich aan de lichaamsvorm aan.
De aluminiumbaleinen van het frame
kunnen zonder gereedschap worden
aangevormd.
• Het elastische Spinova-netmateriaal
garandeert een optimale pasvorm en
biedt een uitstekende draagcomfort.
• Dankzij de dubbele klittenband
sluiting van de voorsluiting
gemakkelijk aan te passen aan de
anatomische vorm van het bekken.

• De combinatie van constructief in het
systeem gekoppelde baleinen (8 – 10)
en het klassieke trekbandsysteem
realiseert een doelgerichte kracht
inwerking en garandeert zo een
optimale werking van het over
bruggingsframe.
• Door de compressie van de buik wordt
de lendenwervelkolom ontlast.
• Het ondersteunende effect is
werkzaam tot en met het onderste
deel van de borstwervelkolom.

• De orthese is gemakkelijk te openen
en sluiten met behulp van de grote
vingerpockets op de voorsluiting.
• Spinova-voorsluiting met flexibele
boord voor hoog draagcomfort, ook
bij het zitten.
• De anatomisch voorgevormde
baleinen passen zich aan de indivi
duele lichaamsvorm aan.

								
Bestelnummer Bestelnummer
Maat
1
2
3
4
5
6		 Short
Long
Grootste lichaams- 70 – 80
80 – 90
90 – 105 105 – 115 115 – 125 125 – 140		
1228562100100° 1228562100200°
omvang in cm
°= maat
Versies: Long > 170 cm lichaamslengte, Short < 170 cm lichaamslengte
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Multifunctionaliteit
• De modulaire opbouw van de Spinova
Unload Classic maakt een
behandelingsplan mogelijk waarbij
de twee stappen aan de patiënt
worden aangepast.
• Stap 1: (stabilisatiefase)
De orthese wordt samen met het
overbruggingsframe gebruikt om de
segmenten effectief te s tabiliseren/
corrigeren na een operatie of bij
aanvang van een niet-operatieve
behandeling.

+

• Stap 2: (mobilisatiefase)
Wanneer het genezingsproces vordert,
wordt het overbruggingsframe
verwijderd om de patiënt te
mobiliseren. Bij stabilisatie conform
de indicatie bieden de zich in de
orthese bevindende baleinen de
hoogste mate van bewegingsvrijheid.

•	De Spinova Unload Classic kan altijd
weer opnieuw in elkaar worden gezet,
als dat gezien de indicatie nodig
mocht zijn.
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Spinova® Immo Plus
MOBILISEREN MET SYSTEEM

Schaalsysteem
(verkrijgbaar in
short en standard)

Optionele
buikpelotte

Indicaties

Kenmerken

• Spondylolyse/spondylolisthese

• Dankzij een nieuwe sluiting aan het
bandensysteem is een gemakkelijke
basisinstelling van de individuele
omvang en voor de behandeling
vereiste krachtoverdracht mogelijk.

• Facetsyndroom met hypermobiliteit/
spondylitis
• Spondylartrose
• Lumbosacraal (pseudo) radiculair
syndroom
• Lumbale stenosen van het spinale
kanaal met paresen (conservatief,
postoperatief)
• Foramenstenosen, lateraal
• Fracturen (lendenwervelkolom)
• Tumoren (metastasen)
• Degeneratie/spierinsufficiëntie van
de wervelkolom
• Na prolaps
(conservatief/postoperatief)
• Discectomie
• Postoperatief gedurende een dag/
een aantal dagen (bijv. spondylodese/
kyfoplastiek)
• Osteochondrose

• Krachtoverdracht overeenkomstig de
indicatie direct aan de wervelkolom
door in hoogte verstelbare banden.
• Anatomisch gevormde kunststof
schalen zijn g
 emakkelijk aan te
passen aan de individuele vorm van
het bekken.
• Dankzij de geïntegreerde aluminiumbaleinen kan de Spinova-rugcassette
aan het lichaam van de patiënt en
overeenkomstig de indicatie worden
aangepast.

• Spinova-voorsluiting met flexibele
rand voor hoog draagcomfort, ook bij
het zitten.
• Comfortabel aanleggen voor de
patiënt zonder grote krachts
inspanning dankzij het Spinova-
bandensysteem (geïntegreerd
katrolsysteem).
Werkingsmechanisme
• De combinatie van het Spinova-
bandensysteem en de kunststofschalen zorgen voor stabilisatie
een ontlasting van de wervelkolom.
Bewegingen die schadelijk zijn voor
de wervelkolom, worden letterlijk aan
banden gelegd.

• Het elastische Spinova-netmateriaal
garandeert een optimale pasvorm en
biedt een uitstekend draagcomfort.
• Dankzij de dubbele klittenbandsluiting van de voorsluiting gemakkelijk
aan te passen aan de anatomische
vorm van het bekken.
• Orthese is gemakkelijk te openen en
sluiten met behulp van de grote
vingerpockets op de voorsluiting.

								
Bestelnummer Bestelnummer
Maat
1
2
3
4
5
6
7
Short
Standard
Grootste lichaams- 70 – 80 80 – 90 90 –100 100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 – 140
1228541100100° 1228541100000°
omvang in cm
°= maat
Versies: Standard > 170 cm lichaamslengte, Short < 170 cm lichaamslengte
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Multifunctionaliteit
• De modulaire opbouw van de
Spinova Immo Plus maakt een
behandelingsplan mogelijk waarbij de
drie stappen aan de patiënt worden
aangepast.
• Stap 1: (stabilisatiefase)
De orthese wordt samen met de schaal
gebruikt om de segmenten effectief te
stabiliseren na een operatie of bij
aanvang van een niet-operatieve
behandeling.

+

• Stap 2: (mobiliteitsfase)
Wanneer het genezingsproces vordert,
wordt de schaal verwijderd om de
patiënt weer mobielerte maken.
De baleinen in de orthese en de
aluminiumbaleinen in de Spinova-
rugcassette zorgen voor de grootst
mogelijke beweeglijkheid bij g
 elijktijdige
stabilisatie overeenkomstig de indicatie.

• Stap 3: (activiteitsfase)
Naarmate de patiënt mobieler wordt,
worden de aluminiumbaleinen uit de
rugcassette verwijderd. De baleinen in
de orthese blijven zitten en zorgen voor
externe ondersteuning.
• De Spinova Immo Plus kan altijd weer
opnieuw in elkaar worden gezet, als dat
gezien de indicatie nodig mocht zijn.
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Spinova® Immo Plus Classic
MOBILISEREN MET SYSTEEM

Schaalsysteem
(verkrijgbaar in
short en standard)

Optionele
buikpelotte

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Spondylolyse/spondylolisthesis

• Anatomisch gevormde kunststof
schaalhelften zijn gemakkelijk aan te
passen aan de individuele vorm van
het bekken.

• De functionele eenheid van klassiek
trekbandsysteem en een schaal met
circulair bekkenframe dat de romp
omvat, stabiliseert en ontlast de
lendenwervelkolom.

• Facetsyndroom
• Spondylartrose
• (Pseudo)radiculair lumbaal
syndroom/lumbo-ischialgie
• Lumbale stenosen van het spinale
kanaal met paresen (conservatief,
postoperatief)
• Foramenstenosen, lateraal
• Stabiele fracturen (tot T 10),
ontlasting van voor- en/of
achterzijde wervels
• Tumoren/metastasen

• Het klassieke trekbandsysteem
garandeert een therapeutisch
correcte krachtinwerking en het
maakt het aantrekken voor de patiënt
comfortabel.

• Bewegingen die schadelijk zijn voor
de wervelkolom, worden letterlijk aan
banden gelegd.

• De anatomisch voorgevormde
baleinen passen zich aan de
individuele lichaamsvorm aan.
• Het elastische Spinova-netmateriaal
garandeert een optimale pasvorm en
biedt een uitstekende draagcomfort.
• Dankzij de dubbele klittenband
sluiting van de voorsluiting
gemakkelijk aan te passen aan de
anatomische vorm van het bekken.

								
Bestelnummer
Maat
1
2
3
4
5
6
Short
Grootste lichaams- 70 – 80
80 – 90
90 – 105 105 – 115 115 – 125 125 – 140
1228564100100°
omvang in cm
°= maat
Versies: Standard > 170 cm lichaamslengte, Short < 170 cm lichaamslengte
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Bestelnummer
Standard
1228564100000°

Multifunctionaliteit
• De modulaire opbouw van de Spinova
Immo Plus Classic maakt een
behandelingsplan mogelijk waarbij
de twee stappen aan de patiënt
worden aangepast.
• Stap 1: (stabilisatiefase)
De orthese wordt samen met de
schaal gebruikt om de segmenten
effectief te stabiliseren na een
operatie of bij aanvang van een
niet-operatieve behandeling.

+

• Stap 2: (mobilisatiefase)
Wanneer het genezingsproces
vordert, wordt de schaal verwijderd
om de patiënt te mobiliseren. De zich
in de orthese bevindende baleinen
bieden de hoogste mate van
bewegingsvrijheid bij stabilisatie
conform de indicatie.
• Er kunnen altijd weer elementen aan
de Spinova Immo Plus Classic
worden toegevoegd als dat gezien de
indicatie nodig mocht zijn.
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Spinova® Support Plus
ONDERSTEUNING EN ONTLASTING
VAN DE WERVELKOLOM

Uitneembare
overbruggingspelotte

Optionele
buikpelotte

Indicaties

Kenmerken

• Spondylolyse/spondylolisthese

• Dankzij een nieuwe sluiting aan het
bandensysteem is een gemakkelijke
basisinstelling van de individuele
omvang en voor de behandeling
vereiste krachtoverdracht mogelijk.

• Facetsyndroom
• Lumbosacraal (pseudo)radiculair
syndroom
• Lumbale stenosen van het spinale
kanaal (conservatief, postoperatief)
• Fracturen (lendenwervelkolom),
ontlasting voorzijde wervelkolom
• Degeneratie/spierinsufficiëntie van
de wervelkolom
• Na prolaps
(conservatief/postoperatief)
• Discectomie
• Postoperatief gedurende een dag/
een aantal dagen (bijv. spondylodese)
• Osteoporose

• Krachtoverdracht overeenkomstig de
indicatie direct aan de wervelkolom
door in hoogte verstelbare banden.
• Dankzij de geïntegreerde aluminiumbaleinen kan de Spinova-rugcassette
aan het lichaam van de patiënt en
overeenkomstig de indicatie worden
aangepast.
• Het elastische Spinova-netmateriaal
garandeert een optimale pasvorm en
biedt een uitstekend draagcomfort.
• De anatomisch voorgevormde
baleinen passen zich aan de
individuele lichaamsvorm aan.
• De overbruggingspelotte past zich
aan de rugvorm aan. De polstering
aan de binnenzijde zorgt voor een
hoog draagcomcort.

• Spinova-voorsluiting met flexibele
rand voor hoog draagcomfort, ook bij
het zitten.
• Comfortabel aanleggen voor de patiënt
zonder grote krachtsinspanning
dankzij het Spinova-bandensysteem
(geïntegreerd katrolsysteem).
Werkingsmechanisme
• De combinatie van het Spinova-
netmateriaal, het bandensysteem en
de overbruggingspelotte zorgen voor
stabilisatie en ontlasting van de
wervelkolom. Bewegingen die
schadelijk zijn voor de wervelkolom,
worden letterlijk aan banden gelegd.
• De instelbare koppelsluiting zorgt
samen met het Spinova-banden
systeem voor een individueel
aangepaste compressie van de buik.
• Door de extra buikpelotte wordt de
abdominale druk op de lendenwervelkolom vergroot.

• Dankzij de dubbele klittenband
sluiting van de voorsluiting
gemakkelijk aan te passen aan de
anatomische vorm van het bekken.

								
Bestelnummer Bestelnummer
Maat
1
2
3
4
5
6
7
Short
Standard
Grootste lichaams- 70 – 80 80 – 90 90 – 100 100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 – 140
1228542100100° 1228542100000°
omvang in cm
°= maat
Versies: Long > 170 cm lichaamslengte, Short < 170 cm lichaamslengte
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Multifunctionaliteit
• De modulaire opbouw van de Spinova
Support Plus maakt een
behandelingsplan mogelijk waarbij
de twee stappen aan de patiënt
worden aangepast.
• Stap 1: (stabilisatiefase)
De orthese wordt samen met de
overbruggingspelotte gebruikt om de
segmenten effectief te stabiliseren na
een operatie of bij aanvang van een
niet-operatieve behandeling.

+

• Stap 2: (mobiliteitsfase)
Naarmate de patiënt mobieler wordt
en het g
 enezingsproces vordert, wordt
de overbruggingspelotte verwijderd
en worden de aluminiumbaleinen uit
de Spinova-rugcassette gehaald.
De baleinen in de orthese blijven
zitten en zorgen voor externe ondersteuning.
• De Spinova Support Plus kan altijd
weer opnieuw in elkaar worden gezet,
als dat gezien de indicatie nodig
mocht zijn.
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Spinova® Support Plus Classic
ONDERSTEUNING EN ONTLASTING
VAN DE WERVELKOLOM

Uitneembare
lumbale pelotte

Optionele
buikpelotte

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Spondylolyse

• Het klassieke trekbandsysteem
garandeert een therapeutisch
correcte krachtinwerking en het
maakt het aantrekken voor de
patiënt comfortabel.

• De combinatie van het Spinova-
netmateriaal, het klassieke
trekbandsysteem en de lumbale
pelotte zorgen voor stabilisatie en
ontlasting van de wervelkolom.

• Het elastische Spinova-netmateriaal
garandeert een optimale pasvorm en
biedt een uitstekende draagcomfort.

• Ingewerkte staven van veerstaal voor
extra stabilisatie en oprichting zoals
het Lindemann- resp. baleinenkorset.

• De anatomisch voorgevormde
baleinen passen zich aan de
individuele lichaamsvorm aan.

• Door de extra buikpelotte wordt de
abdominale druk op de lendenwervelkolom vergroot.

• Facetsyndroom (matige vorm)
• (Pseudo)radiculair lumbaal s yndroom
• Lumbale stenosen van het spinale
kanaal (conservatief, postoperatief)
(matige vorm)
• Degeneratie/spierinsufficiëntie
van de wervelkolom
• Na prolaps (conservatief/
postoperatief) (matige vorm)
• Discectomie (matige vorm)
• Postoperatief bijv. spondylodese
– gedurende een dag/meerdere
dagen

• De overbruggingspelotte past zich
aan de rugvorm aan. De polstering
aan de binnenzijde zorgt voor een
hoog draagcomcort.
• Dankzij de dubbele klittenband
sluiting van de voorsluiting
gemakkelijk aan te passen aan de
anatomische vorm van het bekken.
• Spinova-voorsluiting met flexibele
boord voor hoog draagcomfort, ook
bij het zitten.
• Mobilisatiefunctie door het
verwijderen van de pelotte en/of
de aluminium staven.

Maat		
Grootste lichaamsomvang in cm
°= maat
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1
70 – 80

2
80 – 90

3
90 – 105

4
5
6
105 – 115 115 – 125 125 – 140

Bestelnummer
1228563100000°

Multifunctionaliteit
• De modulaire opbouw van de Spinova
Support Plus Classic maakt een
behandelingsplan mogelijk waarbij
de twee stappen aan de patiënt
worden aangepast.
• Stap 1: (stabilisatiefase)
De orthese wordt samen met de
lumbale pelotte gebruikt om de
segmenten effectief te stabiliseren na
een operatie of bij aanvang van een
niet-operatieve behandeling.

+

• Stap 2: (mobilisatiefase)
Wanneer het genezingsproces vordert,
wordt de lumbale pelotte verwijderd
om de patiënt te mobiliseren.
Bij stabilisatie conform de indicatie
bieden de zich in de orthese
bevindende baleinen de hoogste mate
van bewegingsvrijheid.
• Er kunnen altijd weer elementen aan
de Spinova Support Plus Classic
worden toegevoegd als dat gezien de
indicatie nodig mocht zijn.
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CerviLoc®
CerviLoc® S
STABILISERENDE ORTHESE VOOR
DOELGERICHTE ONTLASTING VAN DE
HALSWERVELKOLOM

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

CerviLoc

• CerviLoc / CerviLoc S ontlast en
stabiliseert de halswervelkolom
(HWK) speciaal na trauma (posttraumatisch), bij slijtageverschijnselen
(degeneratieve veranderingen) of
pijn in het gebied van de HWK.

• CerviLoc / CerviLoc S voorkomt
bewegingen die pijn veroorzaken en
ontlast de halswervelkolom.

• Pijn aan de halswervelkolom
(cervicaal syndroom)
• Whiplash
CerviLoc S
• Hevige pijn aan de halswervelkolom
(ernstig cervicaal syndroom)
• Middelzware whiplash
• Blokkades
• Nekhernia

• CerviLoc / CerviLoc S hebben een
verwarmende en daardoor een
spierontspannende werking.

• CerviLoc / CerviLoc S met een uit
sparing voor kin en strottenhoofd zijn
anatomisch gevormd ten behoeve van
een groot draagcomfort. De gebruikte
materialen zijn licht, aangenaam
zacht en ademend. Zij garanderen
uitstekende draageigenschappen.
• CerviLoc / CerviLoc S zijn gemakkelijk
aan- en uit te trekken en eenvoudig te
reinigen.
CerviLoc S
• CerviLoc S ondersteunt de HWK in
hogere mate door de geïntegreerde,
flexibele kunststof versterking.

Maat
Hoogte in cm
Halsomvang in cm
°= maat
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1
6,5
32 – 38

2
8,5
34 – 40

3
10
34 – 40

4
6,5
36 – 44

5
8,5
36 – 44

6
10
38 – 48

Bestelnummer

Bestelnummer (S)

1209590001000°

1209591001000°

ManuTrain®
ACTIEVE BANDAGE TER
ONDERSTEUNING VAN HET
POLSGEWRICHT

Pelotten ter ontlasting
van de zenuwen en
bloedvaten van de pols

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Artralgieën
(degeneratief, reumatisch of reactief)

• Zeer elastisch weefsel van ademend
materiaal zorgt voor effectieve
compressie en een uitstekend
draagcomfort.

• Stabilisatie van de pols.

• Tendovaginitis
• Gevoel van instabiliteit

• De circulaire compressie versnelt de
genezing van irritaties van de weke
delen.

• ManuTrain is een actieve bandage.

• Posttraumatisch

• Drukontlasting van zenuwen en
bloedvaten door pelotten.

• De bandage is in een anatomische
vorm gebreid.
• Door de vervormbare staaf aan de
palmaire zijde kan de stand van de
hand aan de indicatie worden
aangepast.
• Een extra klittenband ondersteunt de
stabiliserende werking van de staaf
aan de palmaire zijde.
• Er bevinden zich twee geïntegreerde
pelotten.
• Verschillende uitvoeringen voor
rechts en links.
• Aantrekhulp bijgesloten.

Maat		 1
Omvang van het polsgewricht in cm
14 – 15
*1 = natuur

*7 = zwart

2
15 – 16

3
16 – 17

4
17 – 18

5
18 – 19

6
19 – 20

Bestelnummer
110515030*0+0°

*8 = titaan +6 = rechts, +7 = links, °= maat
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ManuLoc® | ManuLoc® long
ORTHESE TER STABILISATIE VAN HET
POLSGEWRICHT

ManuLoc
long

Aan weerszijden
staven met
middenhandsspalk

Rechts en links
universeel
draagbaar

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

ManuLoc

• ManuLoc is een stabiliserende
orthese voor het polsgewricht.

• De geïntegreerde aluminium staven
zijn anatomisch gevormd en
immobiliseren het polsgewricht.

• Pre- en postoperatieve
immobilisatie
• Posttraumatisch
• Zenuwirritatie in de pols (lichte
vorm carpaal tunnelsyndroom)
• Tendovaginitis
ManuLoc long
• Pre- en postoperatieve
immobilisatie
• Posttraumatisch
• Carpaal tunnelsyndroom
• Tendovaginitis

• ManuLoc Long biedt meer steun
aan de onderarm en daarmee een
grotere stabiliteit.

• De orthese voorkomt ongewenste
bewegingen distaal en proximaal van
het polsgewricht.

• De anatomisch gevormde staven
stabiliseren de pols in een
functionele houding.

• Laterale staven beperken de radiale
en ulnaire beweging.

• De constructie van de spalken maakt
een functionele grijpbeweging
mogelijk; behoud van mobiliteit.
• Ademende, vochtafvoerende
materialen en de hoogwaardige
afwerking (zonder naden) zorgen
voor een hoog draagcomfort.
• Klittenbandsluitingen maken het
aan- en afdoen van de orthese
gemakkelijk.

• Arthrose

• Indentieke uitvoering voor rechts
en links.

ManuLoc
Maat		 0
Omvang van het polsgewricht in cm*
12 – 15

1
14 – 18

2
17 – 21

3			 Bestelnummer
20 – 26			
1205340208000°

°= maat * Bij tussenmaten moet op basis van handbreedte worden geselecteerd.

ManuLoc long
Maat		 0
Omvang van het polsgewricht in cm*
12 – 15

1
14 – 18

2
17 – 21

3			 Bestelnummer
20 – 26			
1205340208200°

°= maat * Bij tussenmaten moet op basis van handbreedte worden geselecteerd.
A ≥ 21 cm
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ManuLoc® long Plus
ORTHESE TER STABILISATIE
VAN HET POLSGEWRICHT MET AFNEEMBARE
VINGERSTEUN

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Posttraumatisch

• ManuLoc Long Plus stabiliseert
onderarm, polsgewricht en vingers
(met uitzondering van de duim).

• De geïntegreerde aluminium staven
zijn anatomisch gevormd en immobiliseren het polsgewricht.

•	De anatomisch gevormde staven
stabiliseren het polsgewricht
en kunnen persoonlijk worden
aangepast.

• Laterale staven beperken de radiale
en ulnaire beweging.

• Pre- en postoperatieve immobilisatie
(Ziekte van Dupuytren)
• Nachtspalk CTS
• Conservatieve behandeling
tendovaginitis

• De orthese voorkomt ongewenste
bewegingen distaal en proximaal van
het polsgewricht.

•	Vingersteun wordt in neutrale
stand geleverd en is snel zonder
gereedschap aanpasbaar
(intrinsic-plus).

• Plaatsing van de vingers in intrinsic-
plus positie vermijdt immobilisatie
schade.

•	Afneembare vingersteun ondersteunt
de fysiotherapie en mobilisatie in het
revalidatieproces.

• De spieren en pezen worden ontlast
door de vingers die in een vaste
positie worden gehouden.

•	Ademende, vochtafvoerende
materialen en de hoogwaardige
afwerking (zonder naden) zorgen
voor een hoog draagcomfort.
•	Eenvoudig te openen klittenband
sluitingen maken het aan- en
uittrekken van de orthese
gemakkelijk.
• Indentieke uitvoering voor rechts
en links.

Maat		 0
Omvang van het polsgewricht in cm*
12 – 15

1
14 – 18

2
17 – 21

3			 Bestelnummer
20 – 26			
1285341008000°

°= maat * Bij tussenmaten moet op basis van handbreedte worden geselecteerd.
A ≥ 21 cm
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RhizoLoc®
ORTHESE TER STABILISATIE VAN HET
DUIMZADEL- EN DUIMBASISGEWRICHT

Verstelbare
pelotte

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Rhizartrose

• RhizoLoc is een stabiliserende
orthese.

• Stabilisatie van het duimzadel- en
duimbasisgewricht.

• Stabiliteit wordt verkregen door een
individueel aanpasbare aluminium
beugel.

• Limiteerbare release van
beweging in het duimbasisgewricht
(dynamisch).

• Skiduim (MCP I letsel)

• Instelbare bewegingsbegrenzing van
het duimbasisgewricht.
• De pols blijft beweeglijk door de
smalle polsband met draaibare
passant.
• De nieuwe klittenbandsluiting
vereenvoudigt het aan- en afdoen
van de s tabilisatie-orthese.
• Het nieuwe klittenbanduiteinde zorgt
ervoor dat de orthese goed blijft
zitten en makkelijk met één hand
aan te trekken is.

Maat			1		2			 Bestelnummer
Omvang van het polsgewricht in cm		
12,5 – 16		
16 – 20			
12053301080+0°
Omvang duim in cm			
5 – 7		
6,5 – 9
+6 = rechts, +7 = links, °= maat
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ManuLoc® Rhizo
ManuLoc® Rhizo long
ORTHESE TER STABILISATIE VAN DE POLS
MET DUIMFIXATIE

ManuLoc Rhizo long

Verstelbare duimfixatie

Aan weerszijden
staven met
middenhandsspalk

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

ManuLoc Rhizo

• ManuLoc Rhizo is een orthese ter
stabilisatie van de pols met duim
fixatie in functionele positie.

• De geïntegreerde, anatomisch
voorgevormde en individueel
aanpasbare aluminiumstaven
zorgen voor een optimale onder
steuning.

• Acute, posttraumatische en
postoperatieve irritatie van pols- en
duimzadelgewricht
• Preoperatief
• Rhizarthrose
• Radiaalzijdige tendovaginitis
(de Quervain)
• Gecombineerd letsel pols- en
duimzadelgewricht
ManuLoc Rhizo long
• Posttraumatische en postoperatieve
irritatie van pols- en duimzadel
gewricht
• Preoperatief
• Radiaalzijdige tendovaginitis
(de Quervain)
• Zwaar gecombineerd letsel polsen duimzadelgewricht
• Rhizarthrose
• Arthrose aan het polsgewricht in
combinatie met rhizarthrose

• ManuLoc Rhizo Long ondersteunt
ook de onderarm en biedt daardoor
een hogere stabiliteit.
• Anatomisch gevormde aluminium
staven stabiliseren het pols- en
duimgewricht.
• In de lengte verstelbare en
afneembare duimfixatie, afneembaar
in een later stadium van de revalidatie
(meer bewegingsvrijheid).

• Stabilisatie van het pols- en
duimbasisgewricht.
• De orthese voorkomt ongewenste
bewegingen (distaal en proximaal)
van de pols en van het duimzadelen duimbasisgewricht.

• Instelbare bewegingsbegrenzing met
behulp van de klittenbandsluiting.
• De constructie van de orthese zorgt
ervoor dat grijpbewegingen mogelijk
blijven (meer bewegingsvrijheid door
grotere duimopening).
• Ademend materiaal zorgt voor een
hoog draagcomfort
• De klittenbandsluitingen vereenvoudigen
het aan- en uitdoen van de orthese.

ManuLoc Rhizo
Maat		 0
Omvang van het polsgewricht in cm*
12 – 15

1
14 – 18

2
17 – 21

3			 Bestelnummer
20 – 26			
12053450080+0°

+6 = rechts, +7 = links, °= maat * Bij tussenmaten moet op basis van handbreedte worden geselecteerd.

ManuLoc Rhizo long
Maat		 0
Omvang van het polsgewricht in cm*
12 – 15

1
14 – 18

2
17 – 21

3			 Bestelnummer
20 – 26			
12053450082+0°

+6 = rechts, +7 = links, °= maat * Bij tussenmaten moet op basis van handbreedte worden geselecteerd.
A ≥ 21 cm
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ManuLoc® Rhizo long Plus
ORTHESE TER STABILISATIE VAN DE POLS
MET DUIMFIXATIE EN AFNEEMBARE VINGERSTEUN

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Posttraumatisch

• ManuLoc Rhizo Long Plus is een
orthese met duimfixatie ter
stabilisatie van de onderarm, pols
en vingers.

• De geïntegreerde aluminium staven
zijn anatomisch gevormd en
immobiliseren het polsgewricht.

• Pre- en postoperatieve
immobilisatie
• Gecombineerd letsel pols- en
duimzadelgewricht
• Verlammingen (ulnair)

• Laterale staven beperken de radiale
en ulnaire beweging.

•	De anatomisch gevormde staven
stabiliseren het polsgewricht en
kunnen persoonlijk worden aan
gepast.
•	Vingersteun wordt in neutrale stand
geleverd en is snel zonder gereedschap aan te passen (intrinsic-plus).
•	Afneembare vingersteun en
duimfixatie ondersteunen de
fysiotherapie en mobilisatie in het
revalidatieproces.

• De orthese voorkomt ongewenste
bewegingen distaal en proximaal van
het pols-, duimzadel- en duim
gewricht.
• Plaatsing van de vingers in intrinsic-
plus positie vermijdt immobilisatie
schade.
• Spieren en pezen worden ontlast door
de vingers die in een vaste positie
worden gehouden.

•	Snelle aanpassingen mogelijk zonder
gereedschap door middel van
aluminium componenten.
•	Ademende, vochtafvoerende
materialen en de hoogwaardige
afwerking (zonder naden) zorgen
voor een hoog draagcomfort.
•	Instelbare bewegingsbegrenzing in
het duimbasisgewricht met behulp
van de klittenbandsluiting.

Maat		 0
Omvang van het polsgewricht in cm*
12 – 15

1
14 – 18

2
17 – 21

3			 Bestelnummer
20 – 26			
12853470080+0°

+6 = rechts, +7 = links, °= maat * Bij tussenmaten moet op basis van handbreedte worden geselecteerd.
A ≥ 21 cm
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EpiTrain®
ACTIEVE BANDAGE VOOR
GERICHTE COMPRESSIE ROND
DE ELLEBOOG

Elleboogpelotten

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Artrose

• De gedoseerde compressie verzacht
de pijn en helpt spanning te
verminderen.

• Posttraumatisch

• Zeer elastisch weefsel van ademend
materiaal zorgt voor effectieve
compressie en een uitstekend
draagcomfort.

• Epicondylitis humeri
(medialis en lateralis)

• In anatomische vorm gebreid voor
slipvrije pasvorm.

• Postoperatieve irritatie

• De pelotten zorgen voor verplaatsing
van de compressie van de epicondylen
op de omliggende weke delen.

• Ontlasting van drukpunten door
visco-elastische pelotten en een
zekere positionering van de bandage.
• Verminderde compressie aan de rand
van de bandage reduceert de kans op
circulatiestoornissen.

• Zowel radiaal als ulnair zorgen de
siliconen pelotten door intermitterende
compressie voor een verbeterde
stofwisseling.

• Identieke uitvoering voor rechts
en links.

Maat
Omvang in cm
*1 = natuur

0
17 – 19
*7 = zwart

1
19 – 21

2
21 – 23

3
23 – 25

4
25 – 27

5
27 – 29

6
29 – 31

Bestelnummer
110616030*000°

*8 = titaan °= maat

Maatwerk: Raadpleeg voor de juiste meetpunten ons maatwerkformulier.
Verkrijgbaar in natuur en titaan.
12 cm
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EpiPoint®
ORTHESE VOOR DE BEHANDELING
VAN DE TENNISELLEBOOG

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Epicondylitis humeri
(medialis en lateralis)

• EpiPoint is een stabiliserende orthese
voor doelgerichte en gedoseerde
compressie op de onderarm.

• Door de visco-elastische pelotte kan
precies op de goede plaats druk op de
spieren worden gegeven ter ontlasting
van de spieraanhechting.

• Chronische of recidiverende
epicondylitis

• Inzetbaar bij irritatie aan de spieren
en pezen rondom het elleboog
gewricht.
• De druk kan dynamisch worden
aangepast door een rekbare
instelband.
• Een rood vlak op de band verschijnt
indien de druk te hoog wordt
ingesteld.
• De draaibare pelotte maakt het
dragen aan linker en rechter
onderarm mogelijk.
• Identieke uitvoering voor rechts
en links.

Maat			
universeel					
Omvang van de onderarm in cm		
22,5 – 33					
*7 = zwart
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*8 = titaan

Bestelnummer
120635010*0000

OmoTrain®
ACTIEVE BANDAGE VOOR EEN
FUNCTIONELE BEHANDELING
VAN HET SCHOUDERGEWRICHT

Functionele
schouderpelotte

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Artrose

• OmoTrain is een actieve bandage
voor de b
 ehandeling van het
schoudergewricht.

• De bandage centreert het
glenohumerale gewricht.

• Postoperatieve irritatie
• Posttraumatisch

• De gewrichtspositionering wordt
verbeterd.

• Het in anatomische vorm gebreide
weefsel maakt een optimale
aanpassing aan de lichaamsvorm
mogelijk en garandeert een hoog
draagcomfort.

• Tijdens het bewegen veroorzaakt de
pelotte een plaatselijk massage-effect
op de weke delen van de schouder.

• Indien gewenst kan nog een visco-
elastische pelotte worden vastgeklit
en naar behoefte worden gepositio
neerd.
• Het speciale bandensysteem houdt
het borstgedeelte vrij.
• Breiwerk en bandensysteem zijn
gemaakt van huidvriendelijke en
ademende materialen.
• Identieke uitvoering voor rechts
en links.

Maat
Omvang in cm

0
20 – 22

1
22 – 24

2
24 – 26

3
26 – 29

4
29 – 32

5
32 – 36

6
36 – 40

Bestelnummer
1107170208000°

°= maat

69

OmoTrain® S
ACTIEVE BANDAGE TER
ONDERSTEUNING VAN HET
SCHOUDERGEWRICHT BIJ
ACTIVITEITEN

Functionele
schouderpelotte

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Artrose

• OmoTrain S is een actieve bandage
voor de behandeling van het
schoudergewricht.

• Het gecomprimeerde breiwerk en de
kracht van het bandensysteem
verbeteren de coadaptatie van de
humeruskop naar het glenoïd.

• Postoperatieve irritatie
• Posttraumatisch
• Ondersteuning bij sportieve
activiteiten

• Het driedimensionale Train-Aktiv
breiwerk past zich optimaal aan de
lichaamsvorm aan en zorgt voor een
hoog draagcomfort.
• De visco-elastische Delta-pelotte met
frictienoppen kan naar keuze met een
klittenband worden versterkt en naar
behoefte worden aangebracht.

• Bij beweging masseert de Delta-
pelotte 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.

• Door de directe bandgeleiding kan de
bandage snel en eenvoudig worden
aangelegd.
• Breiwerk en bandensysteem zijn van
huidvriendelijk, ademend materiaal.

Maat
Omvang in cm
titaan
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0
20 – 22

1
22 – 24

+6 = rechts, +7 = links, °= maat

2
24 – 26

3
26 – 29

4
29 – 32

5
32 – 36

6
36 – 40

Bestelnummer
11071710080+0°

OmoLoc®
STABILISERENDE ORTHESE VOOR DE
IMMOBILISATIE VAN
HET SCHOUDERGEWRICHT

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• Immobilisatie van het
schoudergewricht, bijv. na een
schouderoperatie

• Brede sluiting met handgrepen
maakt eenvoudig zelfstandig aanen uittrekken mogelijk.

• Schouderluxatie

• Door de banden is de bekken
omvangsdruk na het aantrekken van
de orthese individueel in te stellen.

• Immobilisatie van het schouder
gewricht bij een abductiehoek van
0 graden, bijvoorbeeld om het
resultaat van de operatie zeker te
stellen.

• De armsteun steunt op de bekkenband; daardoor is er geen schoudergordel nodig.
• Brede armlussen zorgen voor
ondersteuning van een groot g
 edeelte
van de arm.

• Daartoe wordt de onderarm in de
vereiste gebogen stand van 90 – 100°
gefixeerd.
• Vermindering van de pijn door het
beperken van de beweging.

• De armlussen kunnen desgewenst op
de buik worden gepositioneerd;
dat helpt bij de aanpassing aan de
patiënt, biedt een groot draagcomfort
en optimale stabilisatie.
• De extra passant voor de bovenarm
zekert de schouderin de medisch/
therapeutisch vereiste positie;
deze constructie maakt lichaams
verzorging, vooral in het letselgebied,
eenvoudiger.
• Zacht materiaal zorgt voor een groot
en aangenaam draagcomfort.

Maat
Lichaamsomvang in cm

1		2					 Bestelnummer
tot 100 		
100 – 130					 12073601120+0°

+6 = rechts, +7 = links, °= maat
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SecuTec® Omo
FUNCTIONELE STABILISERENDE
ORTHESE VOOR DE IMMOBILISATIE
VAN HET SCHOUDERGEWRICHT

Indicaties

Kenmerken

Werkingsmechanisme

• postoperatief, bijv. bij ruptuur van
de rotatorenmanchet, implantatie
van schouderprotheses, subcapitale
humerusfractuur, SLAP-laesie,
AC-ruptuur

• SecuTec Omo is een stabiliserende
orthese voor de immobilisatie van het
schoudergewricht in f unctionele positie.

• Immobilisatie van het schouder
gewricht in vrij te kiezen abductiehoek
ter ontlasting van de peesbanden.

• Individuele instelling van de abductiehoek tot 60°; houdt rekening met de
verschillende operatiemogelijkheden
en biedt de gewenste abductiehoek.

• Vermindering van de pijn door het
beperken van de beweging.

• posttraumatisch
(bijv. schouderluxatie)

• De binnenrotatie kan bij elke abductiehoek met een druk op de knop worden
ingesteld; maakt snel een comfortabele
liggende positie mogelijk.

• Mobilisering van de binnen- en
buitenrotatie is mogelijk door één
druk op de knop.

• De buighoek van de armsteun past zich
aan de a
 bductiehoek aan.
• De armsteun steunt op het
bekkenframe. Een schoudergordel is
niet noodzakelijk.
• Gemakkelijk aan te passen aan de
patiënt door eenvoudig inkorten van de
buikband; er is slechts één maat nodig.
• De bekkenomvangsdruk kan na het
aanleggen van de orthese met banden
individueel worden ingesteld.
• De patiënt kan de orthese eenvoudig en
met één hand aanleggen.
• Verschillende uitvoeringen voor rechts
en links.

Maat			
universeel					 Bestelnummer
Grootste lichaamsomvang in cm			
70 – 140					 12175050120+01
+6 = rechts, +7 = links
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73

Bandage voor
musculaire
stabilisatie van
het enkelgewricht

Beschrijving

Toenemende
stabilisatie

Conservatieve therapie bij enkeldistorsies

Lichte distorsies

Enkelbandinsufficiëntie

Achillodynie/nabehandeling
bij achillespeesrupturen

Irritatie (posttraumatisch/postoperatief)

Artrose/artritiden

Complexe instabiliteit

Chronische bandinstabiliteit

Conservatieve behandeling van
band- en kapselletsels

Supinatiepreventie, vooral bij
sportieve activiteiten

Postoperatieve bescherming
na bandhechting of -reconstructie

Vroege functionele therapie bij letsel
van de buitenste enkelbanden

Stabilisatie als ook het onderste
enkelgewricht betrokken is

Indicaties

MalleoTrain®

Producten

Actieve bandage voor
een verhoogde
stabiliteit en zekerheid
van het enkelgewricht
tijdens de beweging

MalleoTrain® S/
S open heel
Actieve bandage
voor een verhoogde
stabiliteit en
zekerheid van het
enkelgewricht

MalleoTrain® Plus

INDICATIEHANDLEIDING VOETTHERAPIE

Orthese voor
de laterale
stabilisatie
van het enkelgewricht

MalleoLoc® L
Afneembare
orthese voor de
laterale stabilisatie
van het enkelgewricht

MalleoLoc® L3
Orthese ter
stabilisatie
van het enkelgewricht

AirLoc®
Stabiliserende
orthese voor
het enkelgewricht

MalleoLoc®
Orthese voor
partiële immobilisatie van het
enkelgewricht

CaligaLoc®
Actieve bandage
ter ontlasting
van de
achillespees

AchilloTrain®

Actieve bandage
met verlengde
frictiepelotte

AchilloTrain® Pro
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Toenemende
stabilisatie

Kniepeesontsteking

Conservatieve en postoperatieve therapie
na een fractuur van de knieschijf

Patella femoraal pijnsyndroom

Patellalateralisatie

(Degeneratieve) instabiliteit van de knie

Complexe instabiliteiten, b.v. “Unhappy Triad“

Voorste/achterste kruisbandruptuur

Letsels van de ligamenten collaterale

Meniscusletsels

Genu recurvatum

Gonartrose/artritiden

Varus-/valgusstandafwijkingen

Correctie-osteotomieën

Irritaties, b.v. na trauma of operatie

Indicaties

Bandage ter
Actieve
ontlasting van bandage ter
de kniepees
ontlasting en
stabilisatie
van het kniegewricht

Beschrijving

Actieve bandage
voor het
optimaal
sporen van de
knieschijf
Actieve bandage
voor de
behandeling
van knieklachten

GenuTrain® GenuTrain® P3 GenuTrain®A3

GenuPoint®

Producten

INDICATIEHANDLEIDING KNIETHERAPIE
Actieve
bandage met
kniescharnieren

Actieve bandage
met instelbare
kniescharnieren
voor zijdelingse
stabilisatie
Multifunctionele
orthese ter
stabilisatie
van het kniegewricht

GenuTrain® S GenuTrain® S Pro SofTec® Genu
Functionele
orthese ter
stabilisatie van
het kniegewricht

SecuTec® Genu
Orthese ter
ontlasting en
stabilisatie
van het kniegewricht

SecuTec® OA
Functionele
orthese ter
stabilisatie
van het kniegewricht

MOS-Genu
Multifunctionele orthese
ter ontlasting
van het
mediale knie
compartiment

SofTec® OA

Stabiliserende
kniespalk
voor immobilisatie van het
kniegewricht

GenuLoc®
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Actieve bandage ter
ondersteuning van het
polsgewricht

Beschrijving

Verlammingen (ulnair)

Fracturen (hand, pols)

Gecombineerd letsel van
pols en duimzadelgewricht

Skiduim

Artrose

Tendovaginitis

Rhizartrose

Preoperatief

Carpaaltunnelsyndroom (‘s nachts)

Carpaaltunnelsyndroom

Posttraumatisch

Postoperatieve irritatie

Indicaties

ManuTrain®

Producten

Spieractiverend

Orthese ter
stabilisatie van het
duimzadel- en duimbasisgewricht

RhizoLoc®
Orthese ter stabilisatie
van het polsgewricht

ManuLoc®

INDICATIEHANDLEIDING ARMTHERAPIE (1)

Orthese ter
stabilisatie van het
polsgewricht

ManuLoc® long
Orthese ter stabilisatie
van het polsgewricht met
afneembare vingersteun

ManuLoc® long Plus

Stabiliserend

Orthese ter
stabilisatie van de
pols met duimfixatie

ManuLoc® Rhizo
Orthese ter
stabilisatie van de pols
met duimfixatie

ManuLoc® Rhizo long

Orthese ter stabilisatie
van de pols met duimfixatie
en afneembare vingersteun

ManuLoc® Rhizo long Plus
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Actieve bandage voor
gerichte compressie rond
de elleboog

Beschrijving

Implantatie van schouderprothese

AC-ruptuur

SLAP-laesie

Subcapitale humerusfractuur

Ruptuur van de rotatorenmanchetten

Schouderluxatie

Immobilisatie van het schoudergewricht

Epicondylitis humeri

Rhizartrose

Preoperatief

Posttraumatisch

Postoperatieve irritatie

Indicaties

EpiTrain®

Producten
Actieve bandage voor een
functionele behandeling
van het schoudergewricht

OmoTrain®

Spieractiverend

INDICATIEHANDLEIDING ARMTHERAPIE (2)

Actieve bandage ter
ondersteuning van het
schoudergewricht bij activiteiten

OmoTrain® S
Stabiliserende orthese voor
de immobilisatie van
het schoudergewricht

OmoLoc®
Functionele stabiliserende
orthese voor de immobilisatie
van het schoudergewricht

SecuTec® Omo

Stabiliserend

Orthese voor de behandeling
van de tenniselleboog

EpiPoint®

Ontlastend
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Actieve bandage
voor musculaire
stabilisatie
van de lumbale
wervelkolom

Beschrijving

Stabiliserende
orthese ter
ontlasting van
de lendenwervelkolom

LordoLoc®

Hoofdindicatie,

Secundaire indicatie

Pijnlijke bolle rug

Spondylodese

Tumoren (metastasen)

Osteoporose

Lumbale wervelkolomstenosen

Fracturen

Toestand na operatie van de tussenwervelschijven

Lumbosacraal radiculair of pseudo-radiculair syndroom

Lumbo-ischialgie met uitval van spieren en bij aanzienlijke
prolaps van de nucleus pulposus van tussenwervelschijven

Bij structuuranomalieën na spondylodese
van de lumbale wervelkolom

Symfyseruptuur en -symfysiolyse

Preventie van recidiverende
iliosacraalblokkeringen en myotendopathieën

Bekkeninstabiliteit

Myalgieën en tendopathieën in het bekkengebied

Iliosacraalsyndroom, Artrose,
Instabiliteit, Blokkering van iliosacrale gewrichten

Conservatief na prolaps

Discectomie

Spondylolyse/spondylolisthese

Facetsyndroom

Degeneratie of spierinsufficiëntie
van de wervelkolom

Lumbaalsyndroom

Indicaties

LumboTrain®/Lady

Producten
Stabiliserende
orthese ter
ontlasting van
de lendenwervelkolom

LumboLoc®
Stabiliserende
orthese ter optimalisering van de
houding op de
wervelkolom en ter
ontlasting van de
lendenwervelkolom

LumboLoc® Forte

INDICATIEHANDLEIDING RUGTHERAPIE (1)
Orthese ter
stabilisatie en
ontlasting van
het bekken en
de iliosacrale
gewrichten

SacroLoc®
Functionele
orthese voor een
gedoseerde
ondersteuning van
de lendenwervelkolom tot aan de
onderste borstwervelkolom

SecuTec® Dorso
Functionele
orthese voor
lordosereductie

SecuTec® Lumbo
Multifunctionele
orthese ter
stabilisatie van
de lumbale
wervelkolom

SofTec® Lumbo
Orthese voor het
actief oprichten
en stabiliseren
van de wervelkolom speciaal
bij osteoporose

Spinova® Osteo

Multifunctionele
orthese om de
wervelkolom te
strekken en te
stabiliseren

SofTec® Dorso
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Indicatie:

zwaar

Osteoporose

Osteochondrose

Spondylodese

Discectomie

Na prolaps

gemiddeld

Degeneratieve afwijkingen

Tumoren

Fracturen

Foramenstenose

Lumbale spinaalkanaalstenose

Lumbaalsyndroom

Artrose

Facetsyndroom

Spondylolyse/spondylolisthesis

Immobilisatie van de wervelkolom

licht

Overbruggingsorthese

Orthese ter
ondersteuning van
het lumbale gebied

Beschrijving

Indicaties

Spinova®
Unload Classic

Spinova®
Stabi Classic

Producten
Delordoseringsorthese
met mogelijkheid
tot mobiliseren

Spinova®
Unload Plus

INDICATIEHANDLEIDING RUGTHERAPIE (2)

Overbruggingsorthese
met mogelijkheid
tot mobiliseren

Spinova®
Support Plus Classic
Overbruggingsorthese
met mogelijkheid tot
mobiliseren

Spinova®
Support Plus
Multifunctionele
orthese met mogelijkheid
tot mobiliseren

Spinova®
Immo Plus Classic

Multifunctionele
orthese met mogelijkheid
tot mobiliseren

Spinova®
Immo Plus
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