Uw eerste keuze voor Revalidatie
Toestellen & Toebehoren

Revalidatiematerialen
Testen & Meten
Anatomische Modellen
Elektrotherapie
Bewegingstherapie
Warmte- en Koudetherapie
Sportzolen
Tapes & Verbanden

Revalidatiematerialen

Smart Handle

Zet een handgreep aan je oefenband
voor metingen, veiligheid en motivatie

Audio and visual alerts when ta et is reached

Week 1

Objectieve meting

 Digitaal display toont de kracht in pond of kilogram en geeft

meetbare resultaten, ideaal om de vorderingen van de patiënt
op te volgen en te documenteren.

Week 2

Meer veiligheid
TARGET

 Geef de herhalingen en een beoogde inspanning in als minimum-/

maximumdrempel voor de inspanning en het bewegingsbereik.
Dat maakt de oefeningen veiliger en efficiënter.

Week 3

Motiverende feedback
TARGET

 Helpt patiënten motiveren via onmiddellijke feedback in de

vorm van een waarde die hun vorderingen duidelijk aangeeft.

1

Revalidatietoestellen & Toebehoren

Revalidatiematerialen
Rolyan® Smart Handle
geeft real-time feedback over de uitgeoefende kracht en
herhalingen. Zorgt voor nauwkeurige metingen, motivatie,
doelstellingen en biedt meer mogelijkheden voor therapie met
een oefenband.

Rolyan Smart Handle

Rolyan Smart Handle App
Download de
GRATIS
app
in je favoriete
app store.

Smart Handle

Smart Handle Pro

Item 091549435 Item 091549427
Omvat:
Omvat:
Twee handgrepen
Lus aan uiteinde
Deuranker
Draagtas
USB-lader
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3600 Genk - België		

Twee handgrepen
Lus aan het uiteinde
Deuranker
Bluetooth-transmissie
Draagtas
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Geef de naam of het
ID van de patiënt in
en kies de details
van de oefening.
Herhalingen, instellen
beoogde kracht,
maximumbereik en
globaal gemiddelde
worden dan naar uw
apparaat gestuurd,
klaar voor export.
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Revalidatiematerialen

Het uitgebreide gamma producten van Rolyan is verkrijgbaar
in verschillende lengten en toenemend weerstandsniveau
en verbetert de kracht, het bewegingsbereik en de
coördinatie.

•
•
•

Oefenbanden van uitstekende kwaliteit voor een klein prijsje!
Weerstandsniveau aangeduid met kleurcode, gemakkelijk
te onthouden zonder fiche.
Ideaal voor gebruik thuis of in het ziekenhuis.

Rolyan Energising Exercise Bands

Een compleet gamma sterke oefenbanden in latex.
5.5m Lengte
AA9860
AA9861
AA9862
AA9863
AA9864

Kleur

Zwaarte

		
Geel 		
Licht
		Rood		Medium
		
Groen 		
Zwaar
		
Blauw		
X Zwaar
		
Zwart		
XX Zwaar

25m Lengte
003644 		
003645 		
003646 		
003647 		
003655 		

Kleur 		
Geel 		
Rood 		
Groen 		
Blauw		
Zwart		

Zwaarte
Licht
Medium
Zwaar
X Zwaar
XX Zwaar

46m Lengte
AA9865 		
AA9866 		
AA9867 		
AA9868 		
AA9869 		

Kleur 		
Geel 		
Rood 		
Groen 		
Blauw		
Zwart		

Zwaarte
Licht
Medium
Zwaar
X Zwaar
XX Zwaar

Exercise Band dispenser
Kwaliteitsvolle, lichte dispenser van gebeitst hout
voor Rolyan oefenbanden. Geschikt voor 5 grote rollen
in verschillende kleuren, op verwijderbare draaiende
assen. Geschikt voor wandmontage (bevestiging
bijgevoegd). Geleverd in platte verpakking Eenvoudig te
monteren.
091214287
091312867
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Enkel dispenser
Dispenser met 46m latex oefenband
in alle sterkten

Revalidatiematerialen

Rolyan Energising Exercise Bands – Latexvrij

Een compleet gamma sterke oefenbanden, latex-, poeder- en
geurvrij, recycleerbaar.
5m Lengte 		
EX-05
EX-10
EX-15
EX-20
EX-25

XET141
XET142
XET143
XET144
XET145

Kleur 			

Zwaarte

		Geel 			Licht
		Rood 			Medium
		Groen 			Zwaar
		
Blauw 			
X Zwaar
		Zwart			XX Zwaar

50m Lengte

Kleur 			

Zwaarte

			Geel 			Licht
			Rood 			Medium
			Groen 			Zwaar
			Blauw 			X Zwaar
			Zwart			XX Zwaar

100m Lengte
EX-100
EX-110
EX-120
EX-130
EX-140

Veiligheidsbril

Zwaarte

			Geel 			Licht
			Rood 			Medium
			Groen 			Zwaar
			Blauw 			X Zwaar
			Zwart			XX Zwaar

25m Lengte

EX-50
EX-55
EX-60
EX-65
EX-70

Kleur 			

Kleur 			

Zwaarte

		Geel 			Licht
		Rood 			Medium
		Groen 			Zwaar
		
Blauw 			
X Zwaar
		Zwart			XX Zwaar

Voor sommige oefeningen met een
oefenband is een veiligheidsbril vereist.

Sterke, lichte en flexibele veiligheidsbril, voldoet
aan de ANSI Z87.1+ normen.
GGP11UID

Veiligheidsbril
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Revalidatiematerialen
1

1

•
•
•

Anti-Burst Exercise Therapy Balls
Nieuw gamma formaten
Veilig, duurzaam en gemakkelijk te gebruiken
Gratis handpomp

Een compleet assortiment van barst-resistente oefenballen
die geschikt zijn voor een breed scala aan spierversterkende
oefeningen, evenwichtsoefeningen, en behandelingen met
yoga en pilates. Helpt bij het verbeteren van de stabliliteit
van de wervelkolom en biedt een complete lichaamstraining.
Specificaties
Grootte Lichaamslengte
091339613
091339621
091339639
091326297
091535327

45
55
65
75
85

cm
cm
cm
cm
cm

< 153 cm		
152 - 165 cm		
168 - 180 cm
183 - 192 cm		
> 195 cm		

Kleur
Geel		
Rood
Groen		
Bleuw		
Zilver

Maximum gebruikersgewicht

2

2

Pedal Exerciser

Geschikt voor training van het boven- en onderlichaam.
Deze praktische pedaaltrainer heeft een uitstekende prijs-/
kwaliteitverhouding. Ideaal voor lichte oefeningen thuis en in
het ziekenhuis. Anti-slipvoeten en licht van gewicht om mee
te nemen. Vervaardigd van verchroomd staal. Met regelbare
weerstandsknop. Gewicht: 2kg.
AA9058
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1

Sammons Preston Shoulder Pulley

1

Deze eenvoudig te gebruiken oefenkatrol voor de schouder kan
in een deuropening of op een andere plaats boven het hoofd
worden gemonteerd. Dit betaalbare, gebruiksvriendelijke
apparaat helpt om het bewegingsbereik te vergroten,
het bovenlichaam te rekken en kan worden gebruikt voor
preventie van schouderverwondingen of revalidatie. Het is
geschikt voor gebruik thuis of in het ziekenhuis. Bestaat uit
katrollen, handgrepen, nylon koord, deuranker en handleiding
met illustraties.
091259555

2

Rolyan Reach’N Range Pulley

A

B

2

Eenvoudig te gebruiken katrolsysteem om verzwakte
schouders sterker te maken en het bewegingsbereik te
vergroten. Uitgerust met de innovatieve en gemakkelijk aan te
passen ROM stop om de bewegingspatronen te controleren.
De lengte kan snel en gemakkelijk worden aangepast aan de
patiënt. Licht en compact om mee te nemen. Geschikt voor
standaard- en dikke deuren.
A873623
A873624

3

A
B

Met spanband
Met metalen beugel

Rolyan Reach’N Range Overhead Pulley

3

Eenvoudig te gebruiken om spieren weer te verstevigen
en het bewegingsbereik te vergroten. Dubbele katrol biedt
extra stabiliteit en kan worden gebruikt met gewichten aan
een handgreep als tegengewicht voor de kracht aan het
andere uiteinde. Er kunnen gewichten worden toegevoegd
(niet meegeleverd) naarmate de kracht toeneemt.
Overheadsysteem plaatst de patiënt weg van de deur om
vrijere bewegingspatronen, zoals PNF-patronen, mogelijk te
maken, Geschikt voor gebruik thuis of in het ziekenhuis.
A873620

4

Exercise Mirror

4

Oefenspiegeltherapie:
Het oproepen van een visuele illusie met een spiegel kan
een therapeutisch effect hebben. Herhaald oefenen leidt
tot vermindering van fantoompijn en fantoomspasmen.
Het mechanisme achter de werking van spiegeltherapie is
de visuele ondersteuning van “mental imaging” of “motor
imaging”; de mentale voorstelling van het uitvoeren van
bewegingen.
•
•
•
•

Behandeling van CVA’s, zenuwlaesies & pijnbestrijding
Draagbare spiegel met afscherming
Licht & compact opvouwbaar
Eenvoudig op te zetten

ME-0001
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1

1

2

Mobilis Rolyan Therapy Putty

Schone, niet-toxische, niet vette pasta die niet uitloopt.
Laat geen kleur of resten achter op de handen. Verkruimelt
niet, breekt niet en kleeft niet aan de huid. Zes verschillende
kleuren geven de standaard weerstandsoefeningen aan en
de evolutie in de weerstand van zeer zacht tot zeer stevig.
De pasta is geschikt voor diverse verstevigingsoefeningen,
de patiënt kan hem samenknijpen, uitrekken, draaien of erin
knijpen. Combineer de kleuren om weerstand op maat van
de patiënt te creëren. Opgelet: contact met materialen
zoals stoffen, papier, vermijden.
Latexvrij.

2

Mobilis Rolyan Micro-Fresh Therapy Putty

Dankzij de Ultra-Fresh antibacteriële stof gaat de MicroFresh oefenpasta langer mee dan standaardoefenpasta en
wordt geurvorming vermeden. Deze antibacteriële stof
voorkomt de groei van microben die de pasta aantasten
en geuren afgeven. Ultra-Fresh is een EPA-geregistreerde
antibacteriële en schimmelwerende stof. Micro-Fresh
pasta is niet-toxisch, schoon en niet vet. Geschikt voor
diverse verstevigingsbehoeften voor handen en voeten: de
patiënt kan hem samenknijpen, uitrekken, draaien of erin
knijpen. Vijf verschillende kleuren geven geven de standaard
weerstandsoefeningen weer, maar de patiënten kunnen de
kleuren ook combineren om weerstand op maat te creëren.
Latexvrij.

3

3

Exercise Putty Information

Deze instructiefiche is een
illustratieve gids voor
verschillende duim-, vinger- hand- en polsoefeningen.
091523877

7
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1

Rolyan Colour-Coded Latex Free Rubber Bands

1

Pakjes met 85g gekleurde elastiekjes voor de Rolyan
Ergonomische handtrainers. Elk zakje bevat één kleur. Alle
elastiekjes zijn 8.9cm lang. Zakje 85g. Latexvrij. Ongeveer
134 per zakje.
		

Kleur		

Geel		
Rood		
Groen		
Blauw		

A3482
A3483
A3484
A3485

2

Breedte

3.2
6.4
9.5
13

mm
mm
mm
mm

Rolyan Graded Pinch Exerciser

2

Specifiek ontworpen voor progressieve weerstandsoefeningen
om de knijpkracht en coördinatie te versterken. Bevat vijf
veren in roestvrij staal met verschillende sterkte in gekleurde
wasknijpers. De weerstand bedraagt ongeveer 0.45kg, 0.9kg,
1.8kg, 2.7kg en 3.6kg. Drie metalen staven met een verschillende
diameter passen in de openingen van de wasknijpers. De
doos bevat een verticale metalen staaf van 95cm hoog om
bewegingsoefeningen van de bovenste ledematen ter hoogte
van de schouder te combineren met knijpoefeningen. Bevat
ook 35 wasknijpers met veren van verschillende sterkte, 7 van
elke sterkte. Hoogte: 22cm. Lengte: 33cm. Breedte: 32cm.
A1966		

3

Vervanging progressieve wasknijpers ‑ Set van 7
		 Kleur		
Weerstand

Geel		
Rood		
Groen		
Blauw		
Zwart		

A196100
A196200
A196300
A196400
A196500

3

0.45 kg
0.9 kg
1.8 kg
2.7 kg
3.6 kg

Rolyan R-Lite Resistive Foam Blocks

Oefenblokken om de vingers en handen te versterken na een
ongeval of operatie. Ideaal voor mensen met artritis. Vervaardigd
van traagschuim – de snelheid van de oefening wordt bepaald door
de tijd die het schuim nodig heeft om zijn oorspronkelijke vorm
weer aan te nemen. Dit voorkomt dat enthousiaste patiënten hun
spieren overbelasten. Vier weerstandsniveaus voor verschillende
krachtniveaus en om progressieve oefeningen mogelijk te maken. De
blokken meten 4.4×4.4×7.6cm. Wassen in warm water met zachte
zeep en laten drogen in de lucht. Doos van 32 stuks.
A9085
A9086
A9087
091160480
A9088

4

4

Geel (Super-Zacht)
Roze (Zacht)
Blauw (Medium)
Groen (Stevig)
Set van 12 (3 blokken van elke kleur)

Gel Ball Hand Exerciser

Gekleurde gelballen voor variabele weerstandstraining voor de
handen, vingers en voorarmen. De ballen voelen aangenaam
aan en nemen na het knijpen weer hun oorspronkelijke vorm
aan. Perfect voor gebruik in het ziekenhuis of thuis.
		Kleur		Weerstand
AA9800
Roze		
X-Zacht
AA9801
Blauw		
Zacht
AA9802
Groen		
Medium
AA9803
Oranje		
Stevig
AA9804
Zwart		
X-Stevig
AA9805
Set van 5 - een van elke kleur
SproFit bvba
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Revalidatiematerialen

Ontworpen om de revalidatie van elke vinger apart
en de gehele hand en voorarm te verbeteren en te
versterken.

Nieuw ontworpen handpalmstaaf plaatst het apparaat correct
en stevig in uw hand en zorgt voor een evenwichtig verdeling
van de druk. De inkeping in het midden voorkomt dat de duim
beweegt tijdens de oefening.
dubbel duimaccessoire voor meer doeltreffende
oefening voor buiging van de duimtop en folder met oefeningen.
Omvat:

091550409
091550417
091550425
091550433
091550441
091550458
091550474
091550482

Geel
0.68 kg
Rood		
1.4 kg
Groen
2.3 kg
Blauw
3.2 kg
Zwart
4.1 kg
Set van vijf
Vervanging vingerkussen
Alleen displayrek

Nieuw en verbeterd handtrainingssysteem met drie
unieke, onderling verwisselbare accessoires die de
ondersteuning, het comfort en de controle verbeteren.

•
•

•

Met de handige stoppers met veren kunt u het
bewegingsbereik gemakkelijk aanpassen, instellen en
registreren.
Nieuwe handpalmstaaf plaatst het apparaat correct en
stevig in uw hand, verdeelt de druk evenwichtig en kan met
een druk op de knop worden verwijderd om de kaders te
verwisselen.
Innovatieve gebogen vorm imiteert de neutrale rustpositie
van de hand.

Omvat:

Boekje met oefeningen en latexvrije elastiekjes.

091550359
091550367
091550383
091550391

9

Rood		
Met rollers
Groen		
Met knijpstaaf
Geel		
Met schuimroller
Set van drie inserts
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INNOVATIEF

Innovatie gebogen vorm imiteert de neutrale
rustpositie van de hand.

NIEUW DESIGN

Nieuw vingertopdesign is comfortabel voor de
vingers en biedt steun, geeft meer controle en
voorkomt onjuiste bewegingen.

AFNEEMBAAR

Door de afneembare knoppen kan het
duimaccessoire gemakkelijk worden bevestigd
voor meer comfort en controle tijdens
duimoefeningen.

1. ROOD

Kader met vier aparte rollers past zich
automatisch aan aan de grootte van de hand
en de positie van de vingers tijdens de oefening.

2. GROEN
Kader met knijpstaaf maakt totaal nieuwe
oefeningen mogelijk met dit type apparaat.

3. GEEL

Kader met schuimroller helpt
grijpoefeningen beter uit te voeren.

om

de
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1

Incline Board Rolyan

1

Plastic bord, kan permanent op een tafelblad worden
gemonteerd of tijdelijk vastgeklemd. Het bord kan in
verschillende hoeken opgesteld worden voor verschillende
graden van schouderextensie. Afmetingen: 79cm hoog,
22cm breed, met een basis van 61cm. Te gebruiken met
beide handgrepen of één handgreep voor een eenhandige
oefening. Het gedeelte met de handgrepen is een doos van
7×14×22cm waarin gewichten kunnen worden geplaatst
om de weerstand te verhogen. Latexvrij.
A4101

2

2

E-Z Exer Board

Geschikt voor vingers buigen met weerstand, extensie
en zijdelings grijpen, voorarmsupinatie en –pronatie en
pols buigen en strekken. Gebruik de strook met haken van
2.5cm en een klein object voor beweging met toenemende
weerstand. Zuignapvoetjes zorgen voor stabiliteit tijdens
de oefening. Handig voor oefenprogramma’s om thuis uit te
voeren.
A7251

3

Rolyan Climbing Board and Bar

3

Kader met 7 rubberen tappen aan elke kant op 10cm van
elkaar. Vervaardigd van gehard aluminium. De staaf van
het klimbord (96.5cm) heeft handgrepen die de handen
beschermen wanneer er gewichten aan de staaf worden
bevestigd en die meer grip en comfort bieden. Het klimbord
is 91cm hoog x 62cm lang. In de basis zijn twee gaatjes
geboord om het bord permanent op een oefentafel te
bevestigen, of het apparaat kan tijdelijk worden bevestigd
met C-klemmen of spanschroeven (niet meegeleverd).
A3591

4

Rolyan Semi-Circular Peg Board

4

Voor personen met handkwetsuren, neurologische stoornissen
of orthopedische kwetsuren. Dient om het bewegingsbereik,
de kracht, coördinatie en het uithoudingsvermogen van de
bovenste ledematen te verhogen en de cognitieve en visuele
vaardigheden te verbeteren. Afmetingen: 66cm lang x 36cm
breed x 5cm hoog. Bestaat uit drie rijen waarin 43 pennen
passen. Bakje met deksel in het midden om de pennen in
te bewaren. De pennen hebben een diameter van 6.4mm,
1.3cm en 1.6cm - per diameter zijn er twee lengten, van 2.5
tot 9.5cm. Alle onderdelen zijn vervaardigd van duurzaam,
afwasbaar plastic.

A4057
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1

1

Rolyan Vertical Ring Tree

Kan worden gebruikt om het bewegingsbereik, de coördinatie
hand-oog, het uithoudingsvermogen en de opeenvolging van
de bewegingen te verbeteren. De basis is 55cm lang, 37cm
breed en 4cm diep. Bevat zes plastic staven – drie van 46cm
hoog en drie van 33cm hoog. De diameter van de staven
varieert van 6.4mm tot 25mm. Bevat 12 ringen voor elke
plastic staaf. Kan worden gedemonteerd en in de basis met
deksel worden bewaard. Latexvrij.
A4142

2

2

Set

Rolyan Horizontal Ring Tree

Voor personen met neurologische stoornissen, brandwonden
en orthopedische problemen. De gebruikers kunnen zittend of
rechtstaand het bewegingsbereik, de kracht, het evenwicht
en de perceptuele motorvaardigheden verhogen. De drie
horizontale metalen staven zijn 30cm, 61cm en 91cm lang.
Kunnen in een van de zes openingen van de rechtopstaande
paal van 72cm worden geplaatst. De basis is 91cm lang en
kan permanent of tijdelijk aan een tafel worden bevestigd. De
doos bevat 36 plastic ringen, telkens 12 met een diameter
van 3cm, 4cm en 5cm. Latexvrij.
A4055

3

3

Rolyan Forearm-Based Skateboard

Heeft een stabiele basis om kantelen te voorkomen. De
verplaatsbare handsteun zorgt voor een neutrale positie van
de hand om de rechter- of linkerhand comfortabel te
ondersteunen. De banden houden de hand en voorarm in de
juiste positie.
A4062

4

4

Rolyan Stacking Cone Pattern Board

Dit bord van 61×91cm van duurzaam plastic heeft 54
plaatsen waarin 6 kegelbasissen kunnen vastgeschroefd
worden. Bevat I42 patronen in 7 kleuren om diverse
stapelpatronen te creëren. Ideaal om het bewegingsbereik
van de bovenste ledematen te oefenen, in PNF-patronen te
werken of eenzijdige neglect of hemianopsie te compenseren.
Met dit veelzijdige kegelbord kan men opeenvolgende taken
in de stapelactiviteiten integreren of ze volgens eenvoudige
instructies laten uitvoeren. De kegelbasissen passen bij
de Rolyan Stapelkegels (A5001). Bevat zes kegelbasissen.
Latexvrij.
A5002
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Height Adjustable Folding Parallel Bars

1

Deze parallelle stangen zijn zeer stabiel en uitzonderlijk
robuust. De stangen zijn bekleed met een antislipcoating van
kunststoflaminaat en de basis is van slijtvast poedergecoat
staal en chroom met hoge duurzaamheid. De stangen
mogen worden opgevouwen om ze op te bergen en zijn dus
ideaal voor een multifunctionele therapieruimte of gymzaal.
Hoogte aanpasbaar van 69 tot 100cm met gemakkelijk aan
te brengen vergrendelingspennen. Hoogte 69 to 100cm.
Lengte 230cm. Breedte 66cm. Diameter leuning 45mm.
AA9562

Maximum gebruikersgewicht

2 Junior - Height Adjustable Folding Parallel Bars
Zelfde design als de parallelle stangen hierboven, maar met
met kleinere uitvoering voor kinderen. Hoogte 40 tot 65cm.
Lengte 186cm. Breedte 36cm. Diameter leuning 25mm.

2

AA9513

Maximum gebruikersgewicht

3

Width and Height Adjustable Parallel Bars

Zowel de hoogte als de breedte van deze parallelle stangen
kan worden aangepast en ze kunnen worden opgevouwen
om ze op te bergen. Kunnen aan de vloer worden bevestigd.
Stabiel en uitzonderlijk robuust, bekleed met een
antislipcoating van kunststoflaminaat. Hoogte kan worden
aangepast van 69 tot 100cm met eenvoudig aan te brengen
vergrendelingspennen. Breedte aanpasbaar van 40 tot
61cm. Lengte 230cm. Diameter leuning 45mm.
AA9517

Maximum gebruikersgewicht
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1

Homecraft Conventional Steps

Deze conventionele trap van hoge kwaliteit heeft drie treden
aan de ene en vier aan de andere zijde. Aan de zijde met drie
treden zijn de treden 20cm diep, aan de andere zijde zijn
ze 15cm diep. De leuningen zijn onafhankelijk van elkaar in
hoogte aanpasbaar van 40 tot 90cm. Basis: 193×65cm.
Hoogte 58cm. De trap is verkrijgbaar met tapijtbekleding of
een antislip gladde bekleding.
AA9568

Met tapijtbekleding

Maximum gebruikersgewicht

2

Corner Steps

Hardhouten trap van uitstekende kwaliteit, bekleed met
tapijt om de veiligheid en de duurzaamheid te verhogen. Deze
hoektrap heeft vier treden van 15cm diep aan de ene zijde
en drie treden van 20cm diep aan de andere zijde. De hoogte
van de leuning kan worden aangepast van 40 tot 90cm.
Afmetingen: Lengte 145cm. Breedte 120cm. Hoogte 58cm.

2

AA9567

Met tapijtbekleding

Maximum gebruikersgewicht

3

Nesting Step Stools

Deze set houten treden is ideaal voor training van de motoriek
en de houding terwijl men staat, om te gebruiken aan een
bureau of tijdens zittende activiteiten. Antislipbekleding van
rubber voorkomt uitglijden. passen in elkaar om ze op te
bergen. Eenvoudig te reinigen. Set van vier in de volgende
formaten:

3

Hoogte

Breedte

Diepte

20cm		
50cm		
45cm
15cm		
45cm		
40cm
10cm		
40cm		
35cm
5cm		35cm		30cm
AA9552

Maximum gebruikersgewicht
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Testen & Meten
1

JAMAR® Hydraulic Hand Dynamometer

1

Ideaal voor routineonderzoek van de grijpkracht en initiële
en regelmatige evaluatie van patiënten met handtrauma
en disfunctie van de hand. Wordt geleverd met draag-/
opbergtas, kalibreringscertificaat, meertalige handleiding
en een polsband om schade te voorkomen als het apparaat
zou vallen. Een jaar garantie. De garantie dekt geen
kalibratie. Latexvrij
Eigenschappen:

•
•
•

Dubbele schaal toont de isometrische grijpkracht in
kilogram en pond, van 0 tot 90kg.
De piekwaardenaald geeft automatisch de hoogste
waarde weer tot de naald wordt gereset.
Handgreep gemakkelijk in te stellen in vijf greepposities,
van 35 tot 87mm, in stappen van 13mm.

5030J1

KALIBRERING
Jaarlijkse kalibratie en bijregeling is aanbevolen om de
nauwkeurige werking van het apparaat op lange termijn
te garanderen. Neem contact op met de klantendienst
als u meer informatie wenst over deze service.

2

2

JAMAR® Plus+ Digital Hand Dynamometer

We hebben het hydraulische systeem in andere
dynamometers vervangen door een printplaat en
elektronische ladingsensoren. Dankzij die geavanceerde
technologie beschikt u over een meer accuraat toestel
om de handkracht te meten bij patiënten met een
handtrauma en -dysfunctie. Door alle interne bewegende
delen te verwijderen en de elektronische componenten in
een stevige aluminium behuizing met krasbestendige UVcoating onder te brengen, hebben we de duurzaamheid
van de dynamometer ook verhoogd. Werkt met twee
AAA batterijen (bijgevoegd). Wordt geleverd met draag-/
opbergtas, kalibreringscertificaat, meertalige handleiding
en een polsband om schade te voorkomen als het apparaat
zou vallen. Een jaar garantie. De garantie dekt geen
kalibratie. Latexvrij.
Eigenschappen:

•
•
•
•
•

Meetwaarden tonen isometrische knijpkracht van 0 tot
90Kg.
Gemakkelijk af te lezen LCD-scherm dat op pond of
kilogram kan worden ingesteld.
Automatische
berekening
van
gemiddelde,
standaardafwijking en variatiecoëfficiënt.
Registreert tot vijf pogingen voor de linker- en rechter
hand.
Automatische uitschakeling na tien minuten spaart de
batterij.

091178458

Zie ook pg. 19: Jamar® SMART Digital Hand Dynamometer
(Digitale Hand Dynamometer waarmee u kan werken vanop een
tablet)
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Testen & Meten
1

1

JAMAR® Normative Data Wall Chart

Deze wandplaat is een handig hulpmiddel voor elk ziekenhuis.
Bevat
een
duidelijke
tabel
met
de
normatieve
grijpkrachtgegevens voor personen van 6 tot 75+,
verzameld door Virgil Mathiowetz, et al. met een JAMAR
handdynamometer. Ook de instructies voor de correcte
testprocedures zijn vermeld. Gelamineerd dik papier van
goede kwaliteit met metalen oogjes in de bovenhoeken voor
jarenlang gebruik. Afmetingen: 46×61cm.
Normen weergegeven in kilogram.
091159490

2

2

JAMAR® Hand Evaluation Kit

Alles wat u nodig hebt voor hand- en vingerkrachtmeting in
één handige set. De set bevat:
•
•
•

JAMAR Hydraulische handdynamometer
JAMAR Hydraulische vingerkrachtmeter
JAMAR 140mm Stalen vingergoniometer

Met handige opberg-/draagtas met een apart vak voor elk
instrument.
5030KIT

3

3

JAMAR® Hand Evaluation Kit

Kit bevat:
•
•
•

JAMAR Plus+ Digitale Handdynamometer
JAMAR Digitale vingerkrachtmeter
JAMAR 150mm Vingergoniometer

Met handige opberg-/draagtas met een apart vak voor elk
instrument.
091536697
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Testen & Meten
1

JAMAR® Hand Evaluation Kit II

1

Al uw favoriete Jamar-instrumenten voor handkrachtmeting
zijn nu verkrijgbaar in één handige set. De Jamar
hydraulische handdynamometer is al tientallen jaren de
klinische standaard voor het meten van de grijpkracht. Dit
betrouwbare instrument heeft een dubbele schaal die de
isometrische kracht toont van 90 kg.De piekwaardenaald
geeft automatisch de hoogste waarde weer tot de naald
wordt gereset. Handgreep gemakkelijk in te stellen in vijf
greepposities, van 35 tot 87mm, in stappen van 13mm.
De Jamar vingerkrachtmeter geeft isometrische knijpkracht
van de vingertop, de zijdelingse en palmknijpkracht accuraat
weer. Meet in pond en kilogram. Een rode naald geeft de
maximale knijpkracht van de patiënt aan.
Met de Jamar Deluxe Goniometer voor kleine gewrichten kunt
u gemakkelijk ROM-metingen uitvoeren van de metacarpale,
falangeale en interfalangeale gewrichten. Aan beide zijden van
de gradenboog zijn in tegengestelde richting lineaire inch- en
centimetermarkering aangebracht. De gradenboog meet 0°
tot 150° in stappen van 5°. Vervaardigd van roestvrij staal.
De drie instrumenten zitten in een handige draagtas met in
vorm gesneden schuim, zodat u ze gemakkelijk vindt als u ze
nodig hebt.

091555119
091555135
091555143

2

met 14 kg Vingerkrachtmeter
met 20 kg Vingerkrachtmeter
met 27 kg Vingerkrachtmeter

JAMAR® Smedley Hand Dynamometer

2

Draaiende handgreep verhoogt en verlaagt de knijpkracht
wanneer nodig. Graadverdeling blijft staan op de maximale
gelezen waarde. Gekalibreerd tot 100kg.
Inclusief instructies, normen en fiches met klantgegevens.
Geleverd met fraaie draag-/opbergtas. Latexvrij.
AA964901
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Testen & Meten

Nauwkeurig testen
van de grijpkracht
nu makkelijker dan ooit!
smart
De eerste elektronische handdynamometer die
draadloos werkt met een app.
“Smart” font is ShareTechMono-Regular

Download de Jamar® Smart app en bedien uw
Jamar® Slimme handdynamometer vanop uw tablet.
De app versnelt en verbetert de patiëntenevaluaties
zodat u de resultaten snel kunt herhalen,
bewerken en opslaan.

Voer grijpkrachtmetingen uit vanop uw tablet!

De eenvoudige, intuïtieve interface versnelt
het testen.

17
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Automatische grafieken om de resultaten
sneller en gemakkelijker te analyseren.

Testen & Meten

Maak uw keuze uit Standaardtest,
5-positietest, Snelle test en Langdurige
grijptest.

Sla de gegevens en de testresultaten van
de patiënt op.
De gratis app bevat de standaard grijptest, waarmee u:
•
Het aantal herhalingen kunt instellen van 1 tot 5
•
Kunt bepalen welke hand er moet worden getest en welke hand
het eerst wordt getest
•
De grijppositie in de Jamar kunt registreren
•
Elke test gemakkelijk kunt uitvoeren of overdoen
•
Het gemiddelde, de standaardafwijking en de variatiecoëfficiënt
kunt berekenen
•
De resultaten kunt vergelijken met normen op basis van het
geslacht en de leeftijd van de patiënt

Instant resultaten tonen vooruitgang en
motiveren de patiënt.

Tegen een kleine vergoeding kunt u de app met alle functies
downloaden:
•
Optionele opslag van de naam en/of het ID, het geslacht en de
leeftijd van de patiënt
•
Opslaan van de testhistoriek en snel aanmaken van een nieuwe
test met dezelfde parameters
•
Bijkomende testen: Snelle verwisseling, 5 posities en
Langdurige grijptest
•
De resultaten van de 5-positietest en de Langdurige grijptest
worden ook in een real time grafiek getoond om ze gemakkelijk
te kunnen interpreteren
•
De resultaten exporteren als pdf

In de Jamar Smart en Jamar Plus+ hebben we het hydraulische systeem van andere
dynamometers vervangen door een printplaat en elektronische ladingsensoren.
Dankzij die geavanceerde technologie beschikt u over een meer accuraat toestel om
de handkracht te meten bij patiënten met een handtrauma en -dysfunctie. Door alle
interne bewegende delen te verwijderen en de elektronische componenten in een
stevig aluminium behuizing met krasbestendige UV-coating onder te brengen, hebben
we de duurzaamheid van de dynamometer ook verhoogd. De resultaten tonen de
isometrische grijpkracht in kilogram en pond, van 0 tot 90kg.
Werkt met twee AAA batterijen (bijgevoegd). Wordt geleverd met draag-/opbergtas,
kalibreringscertificaat, meertalige handleiding en een polsband om schade te
voorkomen als het apparaat zou vallen. Een jaar garantie.
091556034
091178458

Jamar® Smart Digital Hand Dynamometer - Werkt met of zonder tablet
Jamar® Plus+ Digital Hand Dynamometer - Werkt niet met een tablet (zie pg. 15)
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Testen & Meten
1

1

JAMAR® Hydraulic Pinch Gauge

In tegenstelling tot de traditionele vingerkrachtmeters,
heeft de Jamar® hydraulische vingerkrachtmeters een
uniek design dat de patiënt in staat stelt om hard te knijpen
omdat de therapeut de meter vasthoudt, niet de patiënt.
Het resultaat is een zeer nauwkeurige meting van de
knijpkracht, zonder kunstgrepen. De rode naald geeft het
gemeten maximum aan tot het apparaat wordt gereset.
Meet knijpkracht tot 20kg.
Inclusief instructies, handige draagtas en een jaar garantie.
749805

2

2

JAMAR® Plus+Digital Pinch Gauge

Deze digitale vingerkrachtmeter heeft een gemakkelijk
afleesbaar LCD-scherm en een elektronisch kalibratiesysteem.
De console bevat een knop om de laatst opgeslagen meting
weer op nul te zetten en twee schakelknoppen om tot 99
metingen accuraat op te slaan. Handige polsband en een
3V-batterij inbegrepen. Afmetingen: 25×13×5cm.

091536754

3

3

JAMAR® Pinch Gauges

Precisie-instrument om de knijpkracht van de vingertop, de
zijdelingse en palmknijpkracht accuraat weer te geven.
Meet in pond en kilogram. Een rode naald geeft steeds de
maximale knijpkracht van de patiënt aan.
091546977		
091547009		
091546985		
091546993

4

4

		

0
0
0
0

-

13.6 kg
20.4 kg
27 kg
4.5 kg

JAMAR® Discriminator

Test statische en bewegende tweepuntsdiscriminatie.
Inclusief twee schijfjes die de innervatiedensiteit instellen
van 1 tot 25mm.
7524
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Testen & Meten
1

JAMAR® Semmes-Weinstein Monofilaments

1

Deze test meet zowel verminderende als terugkerende
gevoeligheid. De set bestaat uit 20 nylon draadjes die heel
nauwkeurig werden gekalibreerd en allemaal even lang zijn. Er
zijn sets van vijf of zes draadjes en individuele vervangingen
beschikbaar. Inclusief volledige instructies en kleurpotloden.
A8351		

Set van 20 Monofilamenten

A8352		

Set van 5 Hand Monofilamenten - Bevat 		
		
een van elk van 2.83, 3.61, 4.31, 4.56
		en 6.65
Set van 6 Voet Monofilaments - Bevat
		
een van elk van 2.83, 3.61, 4.31, 4.56
		en 6.65

091536770

Vervanging Monofilamenten
A8353
A8354
A8355
A8356
A8357
A8358
A8359
A83510
A83511
A83512
A83513
A83514
A83515
A83516
A83517
A83518
A83519

2

Maat
Maat
Maat
Maat
Maat
Maat
Maat
Maat
Maat
Maat
Maat
Maat
Maat
Maat
Maat
Maat
Maat

1.65
2.36
2.44
2.83
3.22
3.61
3.84
4.08
4.17
4.31
4.56
4.74
4.93
5.07
5.18
5.88
6.65

Touch-Test™ Sensory Evaluators

2

Accurate en gemakkelijke meting van drempels voor
huidgevoeligheidsperceptie.
Onderscheidt
normale,
verminderde lichte gevoeligheid, verminderde beschermende
sensatie, verlies van beschermende sensatie en niettestbaar. Elke set bevat gekleurde draadjes met een
gegraveerd nummer, instructies en draagtas met plastic
schuimbekleding.
091163229
091163237
091163245
091163252

3

Hand Kit Set 5
Voet Kit Set 6
Monofilamenten Set Of 20
Set van 100 Handdocumentatiefiches

WEST™ Hand and Foot Monofilaments

3

Zorgt voor betrouwbare testresultaten. Weinstein
Enhanced Sensory Test (WEST) voor hand en voet, meet de
huidgevoeligheid en de betrokkenheid van de perifere zenuw
met behulp vijf draadjes.
WEST Hand- en voetdraadjes bieden betrouwbare
testresultaten
dankzij
draadjes
met
een
ronde,
gestructureerde punt. Meet 15×7.6cm in opbergpositie.
Inclusief etui 11×17cm, testformulieren, handleiding.
A835100
A835101

Hand
Voet
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Testen & Meten
1

1

JAMAR® Plus+ Digital Goniometers

De perfecte goniometer voor therapeuten die op zoek zijn
naar een ROM-instrument dat eenvoudiger te gebruiken en
accurater is dan een standaard goniometer van plastic.
•
•
•
•
•
•

Instant digitale aflezing tot op een tiende graad.
U kunt de getoonde cijfers met een druk op de knop omkeren,
zodat u de metingen niet ondersteboven moet aflezen.
Met de “nul”-knop kunt u de goniometer resetten. U kunt uw
meting vanuit elke positie starten en een accurate meting
verkrijgen zonder dat u de beginwaarde moet aftrekken.
“Hold” knop bevriest het scherm zodat u de resultaten
gemakkelijk kunt noteren.
Schakelt automatisch uit om de batterij te sparen.
Werkt met een CR2032 batterij (inbegrepen). Een jaar
garantie (niet voor de batterij).

091555895
091555903

2

3

2

20 cm Goniometer
30 cm Goniometer

JAMAR® Six-Piece Goniometer Set with Case

Set bevat:
• 180° “Robinson” goniometer van roestvrij staal (7516)
• 180° en 360° goniometers van roestvrij staal (7517 &
7518)
• 15cm vingergoniometer van roestvrij staal
• 20cm goniometer van roestvrij staal (5048B)
• 20cm röntgengoniometer in aluminium
8060

4

3

15cm Goniometer

Metrische goniometer. De armen meten in centimeter;
de schijf meet in stappen van 2°. Doorzichtig plastic voor
accurate plaatsing. Mag niet in de autoclaaf.
A44131

4

Dorsal Goniometer

Schaal van 0° tot 180° in beide richtingen, in stappen van 2°.
Zakformaat. Mag niet in de autoclaaf.
091324896

5

5

JAMAR® Finger/Toe Goniometer

Met deze goniometer kan de therapeut het bewegingsbereik
van de vingers accuraat en precies meten. Schaal met
stappen van twee graden verhoogt de leesbaarheid. De
regel geeft zowel inches als centimeters aan. De lange
arm is 9.5cm lang en houdt de pols vrij voor een accurate
meting. Als u een kortere arm wenst, kunt u de goniometer
aanpassen aan uw meetvoorkeuren.
Samengestelde bewegingen kunnen gemakkelijk worden
gemeten omdat de korte arm van de goniometer slechts
2cm lang is, zodat het DIP-bewegingsbereik gemakkelijk kan
worden gemeten. De hyperextensie kan gemakkelijk worden
gemeten en vereist geen verplaatsing. De goniometer geeft
metingen aan van 30° hyperextensie tot 120° flexie. De losse
scharnier rust op het gewricht. De strakke scharnier stelt
de therapeut in staat om de goniometer af te lezen nadat hij
van het gewricht is verwijderd.
A4418
A4417
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Losse scharnier
Strakke scharnier

Rood
Blauw

Testen & Meten
1

JAMAR® E-Z Read Goniometers

1

De JAMAR E-Z Goniometers van professionele kwaliteit zijn
vervaardigd van doorzichtig plastic met een ondoorzichtige
witte ondergrond achter graadaanduidingen voor het
gemakkelijk en accuraat aflezen van de metingen, ook bij
een storende achtergrond. Lineaire metingen in inch en
centimeter.
A 7cm Goniometer
Schaal van 0° tot 180° in stappen van 5°.
Ideaal voor kleine gewrichten. Mag niet in de autoclaaf.
7538

B 15cm Goniometer
Schaal van 0° tot 180° in stappen van 5°.
Ideaal voor kleine gewrichten. Mag niet in de autoclaaf.
7539

C 20cm Goniometer
Schaal van 0° tot 180° in tegengestelde richting in stappen
van 1°. Mag niet in de autoclaaf.
7540

D 30cm Standaard Goniometer
Schaal van 0° tot 180° en 0° tot 360° in stappen van 1°.
Mag niet in de autoclaaf.

2

7541

2

JAMAR® E-Z Read Goniometers Set

Een set van de Jamar goniometers 17cm, 20cm (7540 - zie
hierboven) en 32cm (7541 - zie hierboven) (0° tot 180° ° in
tegengestelde richting in stappen van 1°), en een Sammons
Preston Standard Tape Measure (Metingen tot 152 cm)
091555424

3

JAMAR® Economy Plastic Goniometers

Voor observatie gewrichtsas en –beweging. Lineaire
metingen in inches en centimeter. Latexvrij.
A 20cm Goniometer
Brede armen met 3 rechte strepen om de vingers gemakkelijk
in het midden te plaatsen. Schaal van 0° tot 180° in elke
richting in stappen van 5°. Mag niet in de autoclaaf.

3

7509

B 17cm Goniometer
Schaal van 0° tot 180° in tegengestelde richting in stappen
van 5°. Ideaal voor kleine gewrichten. Mag niet in de autoclaaf.
7510

C 20cm Goniometer
Schaal van 0° tot 90° en 0° tot 180° in stappen van 5°. Mag
niet in de autoclaaf.
7512

D 30cm International Standard Goniometer
Schaal van 0° tot 90°, 0° tot 180° en 0° tot 360° in stappen
van 1°. Mag niet in de autoclaaf.
7514
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Testen & Meten
1

1

JAMAR® 9 Hole Peg Test Kit

Test uit een stuk met voorgevormde schotel naast het
pennenbord met 9 gaten om het bereik consistent te
houden. Chronometer bijgevoegd. Alle onderdelen mogen
met een ontsmettingsmiddel worden schoongemaakt.
(31×26 ×4cm).
A8515
A8516
A8423
A8423B

2

2

Kit
Reservepennen - Negen
Reservechronometer
Reservebatterij

JAMAR® 9 Hole Peg Test Wooden

Ideaal voor coördinatie fijne motoriek, evaluaties en
vingeroefeningen. Vierkant houten pennenbord van 12.5 cm
met pennen van 0.65 cm dikte.
091013911
091037969

3

Test
Reservepennen.

JAMAR® Grooved Pegboard

Moeilijke handigheidstest die meer visuele coördinatie van de
motoriek vraagt dan de meeste pennenborden. Bevat 25
gaten met willekeurig geplaatste spleten. De pennen moeten
gedraaid worden om ze in de gaatjes te steken.

3

7446
A9685

4

Gegroefd pennenbord
30 Reservepennen

JAMAR® Pegboard Test

Meet twee soorten activiteiten: de grove motoriek van
handen, vingers en armen en de fijne vingertopgreep. Bevat
55 pennen, 45 ringen, 25 kragen, volledige handleiding
met instructies, snelle referentiegids, normentabel en 25
scorekaarten. Benodigde chronometer niet meegeleverd.

4

A9291		
A92911

		

747303
A92912

5

5

Pennenbordtest
Reservemateriaal
(55 pennen, 45 ringen, 25 kragen)
Reservehandleiding
Reservescorekaarten

JAMAR® Finger Dexterity Test

Beoordeelt snelle manipulatie van kleine voorwerpen. Nuttig
voor het oefenen van coördinatie van de fijne motoriek.
Bord van 11×51/2˝ (28×14cm) met ondiepe schotel voor
1˝ pennen en 100 gaten die elk 3 pennen kunnen bevatten.
Inclusief handleiding met normen voor de therapeut.
7520 		
A8514

6

6

Vingerhandigheidstest
Reservepennen - 100 stuks

JAMAR® Tweezers Dexterity Test

Speciale test waarbij de pennen met een pincet in de
gaatjes worden geplaatst. Vereist precisie, een vast hand
en een sterke oog-handcoördinatie. Inclusief een pincet, 100
pennen en een gedetailleerde handleiding met normen voor
de therapeut.
7521		
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Handigheidstest met pincet

Testen & Meten
1

JAMAR® Manual Dexterity Test

1

Gestandaardiseerde test die de hand-oogcoördinatie
test en de manuele handigheid van arm en hand voor
manipulatief werk. Vereist eenzijdige en tweezijdige
bewegingen en diverse schouderbewegingen. De manuele
handigheidstest bevat twee testbatterijen: plaatsen en
draaien. De complete manuele handigheidstest bevat vijf
testbatterijen: plaatsen, draaien, verplaatsen, draaien en
plaatsen met een hand, en draaien en plaatsen met twee
handen. Beide testen bevatten 60 tweekleurige houden
cilinders, een plastic bord, scorekaarten, een draagtas,
normen en handleiding met instructies voor de testbatterij.
De complete versie bevat een extra testbord. Borden
23×86cm.Latexvrij.
7502		
926641
A9682		

A9683		

2

Manuele handigheidstest
Complete manuele handigheidstest
Reservecilinders (5)
Extra scorekaarten (100)

JAMAR® Hand Function Test

2

Zevendelige test om een groot gamma dagelijkse handfuncties
te evalueren. Uit te voeren met gewone objecten zoals
paperclips,
blikjes,
potloden,
enz.
De lege blikjes bevatten kleine testobjecten. Inclusief
instructies, alle elementen om zeven subtesten uit te
voeren, een katoenen draagtas en 50 blanco scorekaarten.
Bord 28×103 cm. Latexvrij.
8063		
806301
557287

3

Handfunctietest
10 Houten pennen
Scorekaarten (50)

3

JAMAR® Stereognosis Kit

Bestaat uit 17 gewone objecten en bijpassende kaarten
voor de evaluatie van stereognose. De kaarten van 8×13cm
zijn geplastificeerd om ze langdurig te kunnen gebruiken. Op
elke kaart staat een tekening en de naam van het object
in het Engels en het Spaans. Op de achterkant staat de
naam van het object dat de evaluator gebruikt. Als de kit
wordt gebruikt in combinatie met het Rolyan® Scherm voor
sensorische testen is de naam op de achterzijde
van de kaart zichtbaar boven de rand van het scherm.
A4542

4

JAMAR® Sensory Testing Field

4

Het plastic scherm sluit het gezichtsveld van de patiënt af
en zorgt voor comfort tijdens de test. De kaarten voor
stereognose en andere testobjecten worden op de richel
geplaatst. Verwijderbare voetjes. Alle onderdelen mogen
met ontsmettingsmiddel worden gereinigd. (47×13×32cm).
A4541

5

5

JAMAR® Picking Up Test

Evalueert de functionele gevoeligheid van de patiënt door
de motoriek te meten. Alle onderdelen zijn van metaal om
verschillen in temperatuur en textuur te vermijden. De
patiënt moet knijpen om de kleine objecten op te rapen en de
waarneming van constante aanraking en druk te meten. Kan
met blinddoek worden gebruikt om de tastzin of stereognose
te meten. Inclusief normwaarden.
7457

SproFit bvba
Toekomstlaan 16		
3600 Genk - België		

Tel. BE : +32 (0)89 710 400		
Fax BE : +32 (0)89 710 401		

Tel. NL : +31 (0)46 4369110		
Fax NL : +31 (0)20 8509275		

info@sprofit.com
www.sprofit.com

24

Anatomische Modellen
1

1

2

•
•
•
•
•

Levensgroot skelet
Volledig skelet met staander en stofhoes
Zeer stabiele basis
Verwijderbare schedel, armen en benen
Schedel bestaat uit 22 beenderen, dwars doorgesneden
Calvarium en beweegbare onderkaak. 3 onderste tanden
– snijtand, hoektand en kies – zijn verwijderbaar.
170cm groot, vervaardigd van pvc, gemakkelijk te
reinigen.

221598

2

Levensgroot skelet Deluxe

Dit model helpt studenten om de relatie tussen lichaamsbouw
en skelet te begrijpen. Het kan ook worden gebruikt om de
morfologie van de beenderen en de samenstelling van de
gewrichten te bestuderen. In staande positie kunnen de
gewrichten van de bovenste en onderste ledematen bewegen.
De schedel bestaat uit 22 beenderen, dwars doorgesneden
Calvarium en beweegbare onderkaak. 3 onderste tanden –
snijtand, hoektand en kies – zijn verwijderbaar. De rood
gekleurde delen geven de spieroorsprong weer en de blauwe
zones geven de spierinserties weer. Vervaardigd van pvc,
gemakkelijk te reinigen.
091317528

3

Deluxe flexibele ruggengraat met 			
Dijbeenkoppen en gekleurde spieren

Spieroorsprongen (rood) en -inserties (blauw) zijn gekleurd
op het linker heupbeen, dijbeen en de wervels. Hoogte 83cm.
Gewicht 2.3kg.
CHT201/C

4

Klassieke Flexibele Ruggengraat + Dijbeenkoppen

Hoogte 83cm. Gewicht 2.1kg.

5

Levensgrote wervelkolom met pelvis (Flexibel)

Hoogte 83cm. Gewicht 2.1kg.

3
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CHT200/C

5

021988

Anatomische Modellen
1

Levensgroot kniegewricht

1

2

3

4

5

6

7

8

Toont flexie, extensie en interne/externe rotatie. Inclusief flexibele
artificiële ligamenten. Vervaardigd van pvc, gemakkelijk te reinigen.
Levensgroot, op staander. Afmetingen: 17×14.5×29.5cm.
091420140

2

Levensgroot schoudergewricht

Een instructiemodel om abductie, adductie, anteversie, retroversie
en interne/externe rotatie te tonen. Inclusief flexibele artificiële
ligamenten. Vervaardigd van pvc, gemakkelijk te reinigen.
Levensgroot, op staander. Afmetingen: 17.5×11.5×20cm.
091420124

3

Levensgroot heupgewricht

Toont anteversie, retroversie, abductie en interne/externe rotatie.
Inclusief flexibele artificiële ligamenten. Vervaardigd van pvc,
gemakkelijk te reinigen. Levensgroot, op staander. Afmetingen:
25×19×30cm.
091420132

4

Levensgroot ellebooggewricht

Toont flexie, extensie en interne/externe rotatie. Inclusief flexibele
artificiële ligamenten. Vervaardigd van pvc, gemakkelijk te reinigen.
Levensgroot, op staander. Afmetingen: 17×14.5×24cm.
091420157

5

Schoudergewricht met spieren

Normale rechterschouder op ware grootte, omvat: infraspinatus,
subscapularis, supraspinatus, en teres major en minor; acromion,
sleutelbeen, opperarmbeen en schouderblad; plus 8 ligamenten en
pezen. Grootte model: 12.7cm-1.3cm×15.2cm×15.2cm.
091394071

6

Kniegewricht met spieren

Normale rechterknie op ware grootte, omvat: rectus femoris, vastus
lateralis en vastus medialis; femur, fibula, patella en tibia; voorste
kruisligament, quadriceps femoris pees plus nog 6 ligamenten en
pezen. Grootte model: 7.6cm-1.2cm×7.6cm×25.4cm.

091394063

7

Ellebooggewricht met spieren

Normale rechterelleboog (opperarmbeen tot hand), omvat: biceps
brachii, brachialis, pronator teres en supinator spieren; distale,
middenste en proximale falanxen, humerus, metacarpale, duim
distale falanx, spaakbeen en ellepijp; extensor carpi radialis brevis,
extensor carpi radialis longus, flexor carpi radialis, flexor retinaculum
en palmar carpal ligamenten; radiale, mediane en ellepijp zenuwen.
Grootte model: 48.3cm×7.6cm×15.2cm.
091544873

8

Heupgewricht met spieren

Normale rechterheup op ware grootte met femurgedeelte omvat:
gluteus medius, gluteus minimus, iliacus, inferior en superior
gemellus, obturator internus, piriformis en psoas spieren; en
ligamenten gewrichtscapsule. Grootte model: 12.7cm×10.1cm1.9cm×20.3cm-0.6cm.
091214220
SproFit bvba
Toekomstlaan 16		
3600 Genk - België		

Tel. BE : +32 (0)89 710 400		
Fax BE : +32 (0)89 710 401		

Tel. NL : +31 (0)46 4369110		
Fax NL : +31 (0)20 8509275		

info@sprofit.com
www.sprofit.com

26

Elektrotherapie
1

1

TPN 200 Plus

Specificaties

•
•
•
•
•
•
•

Twee kanalen
Eenvoudige analoge bediening
Neerklapbaar frontpaneel beschermt bedieningsknoppen
Integrale riemclip
Variabele pulssnelheid 2Hz - 150Hz
Variabele pulsbreedte 30µs - 260µs
Instelbare programma’s: Modulatie, Constant, Burst

Geleverd met draden, zelfklevende elektroden, 1×9V batterij
en TENS gebruikershandleiding in soepele draagtas.
091531730

2

TPN 200 Premier+

Specificaties

•
•
•
•
•
•
•
•

Eenvoudige analoge bediening
Neerklapbaar frontpaneel met kijkvenster
Klikdeksel (beschermt output controlebeweging)
Integrale riemclip
Timer met alle functies
Variabele pulssnelheid 2Hz - 150Hz
Variabele pulsbreedte 30µs - 260µs
Instelbare programma’s: Modulatie, Constant, Burst

Geleverd met draden, zelfklevende elektroden, 1×9V batterij
en TENS gebruikershandleiding in soepele draagtas.

2

091531748

3

Kinetec TENS

Specificaties

•
•
•
•
•

11 ingebouwde programma’s, 3 instelbare programma’s
Constante
stroom.
Golfvorm:
asymmetrisch,
rechthoekig tweefasig met nul gelijkstroom
Amplitude: 0 - 80 mA - Bereik: Snelheid: 2 Hz - 200 Hz –
Pulsbreedte: 50μS tot 300μS
Vergrendelingsfunctie voor registratie van de gebruikstijd
en vergrendeling van de parameters

Geleverd met Performa elektroden - 50x50mm Vierkant
(x4) - Elektrodedraad (x2) - 9V alkalinebatterij (x1) Transportdoos (x1)
4665005110

3

4

4

Kinetec TENS Sports

Specificaties

•
•
•
•
•
•

15 ingebouwde programma’s, 3 instelbare programma’s
Constante stroom. Golfvorm: asymmetrisch, rechthoekig
tweefasig met nul gelijkstroom
Amplitude: 0-90 Ma - Snelheid: 2 Hz - 100 Hz Pulsbreedte: 50 μS tot 450μS
Opstarttijd 0.3 - 9.9 seconden.
Werk- / rustperioden van 2 - 99 seconden
Afwisselend en synchroon tussen kanaal A en B

Geleverd met Performa elektroden - 50x50mm Square (x4) Elektrodedraad (x2) - 9V alkalinebatterij (x1) - Transportdoos
(x1)
4665004039
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Bewegingstherapie

Verkoop & Verhuur
CPM-Apparaten
Continue Passieve Beweging - Continuous Passive Motion
KNIE
KINETEC PRIMA ADVANCE
Het gemakkelijkste en meest intuïtieve knie CPM-apparaat op de markt
•
•
•
•

Makkelijk te gebruiken
Opmerkelijke afmetingen
Uiterst licht
ROM van -5° tot 115°

KIN-4621008042
Eenknops afstandsbediening
voor ROM-limieten en snelheid

Eenvoudige
aanpassing

ROM

KINETEC SPECTRA
Een ongeëvenaarde combinatie van fantastisch design en de nieuwste USB-technologie
•
•

Intuïtieve afstandsbediening
Unieke eigenschappen
ROM van -10° tot 120°

KIN-4621006042

Afstandsbediening

KINETEC DATA CAPTURE

ROM

KINETEC DATA CAPTURE™ OPTIE: geschikt voor USB-technologie
De KINETEC SPECTRA™ afstandsbediening beschikt ook over de nieuwste USB-technologie
zodat u de KINETEC DATA CAPTURE™ software en USB’s van patiënten kunt gebruiken
om de vorderingen van de patiënt op te volgen en het volledige revalidatieprotocol van
de patënt voor te programmeren.

KINETEC PERFORMA
De CPM die uitblinkt in comfort en anatomische beweging
•
•
•
•
•

Perfecte anatomische
beweging
Verbeterd comfort met
aanpassing linker- /
rechterbeen
Geschikt voor patiënt van
1.12m tot 2.06m
Actieve weerstandsbeweging
mogelijk
Grotere ROM van -3° tot 130°

Volledige flexie

Vrije perineale regio

ROM

KIN-4621001842
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Bewegingstherapie
KINETEC® CPM KNIEPADS & ACCESSOIRES

Comfortsteunen

Deluxe hygienische
pads

Pediatrische
voetplaat

Stoeladaptor

Karretje voor
gebruik op bed

Trolley voor alle
knie CPMs

Transporttas

Transportbox

KIN-4670023701

KIN-4650001868

KIN-4670023777

KIN-4670024098

KIN-4665003297

KIN-4655001053

KIN-4640001844

KIN-4640001927

SCHOUDER
KINETEC CENTURA
Het anatomische schouder CPM-apparaat ontworpen voor professionele omgevingen
•

Compleet gamma bewegingen
beschikbaar
Gesynchroniseerde en
anatomische beweging
Evolutief, aan uw behoeften
aangepast apparaat met tot 3
extra modules
Optioneel: KINETEC DATA
CAPTURE™: geschikt voor
USB-technologie

•
•
•

Gesynchroniseerde en
anatomische beweging

KINETEC DATA CAPTURE

Zachte stoel voor het
comfort van de patiënt

KIN-4621003002

ELLEBOOG
KINETEC 6080
Het originele KINETEC® design, specifiek voor het ellebooggewricht
•
•

Gesynchroniseerde en anatomische bewegingen
Extensie/flexie gecombineerd met pronatie/
supinatie
Gemakkelijk te gebruiken in bed of zittend
Patiëntvriendelijke afstandsbediening
en aanpassingen

•
•

Full flexion: 135°

KIN-4621000802

Full extension: -10°

HAND
KINETEC MAESTRA
Het meest uitgebreide CPM-apparaat voor hand en pols in de markt
•
•
•
•

Tot 9 anatomische bewegingen die
14 gewrichten mobiliseren
Een geweldige aanvulling op pols-,
vinger- en duimrevalidatie
Intuïtieve afstandsbediening met
aparte toetsen voor elke beweging
Met educatieve dvd die de gebruiker
helpt bij de instelling en therapie
voor de patiënt

Pols extensie- / flexie

KIN-4621005002
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Een complete oplossing

Ulnar-deviatie

Bewegingstherapie
ENKEL

KLOMPVOET

KINETEC BREVA

KINETEC 5090

Het anatomische CPM-apparaat voor enkel en achtervoet

De unieke CPM specifiek voor revalidatie bij klompvoetjes.

•

•

•
•

2 bewegingsdimensies
beschikbaar: plantair/dorsaalflexie en eversie/inversie
Intuïtieve afstandsbediening met unieke
functies
Zeer veilig

•
•

KIN-4621006502

Verbeterde beweging om het gewricht volledig te
mobiliseren in de 3 dimensies
Een complete oplossing
voor behandeling in het
ziekenhuis of thuis
Digitale afstandsbediening gecombineerd
met eenvoudige programmatie
voor maximale veiligheid

KIN-4621004002

Een Kinetec huren biedt tal van voordelen:
•
•
•
•
•
•
•

Verkort het verblijf in het ziekenhuis na een operatie
Revalidatie thuis, in een vertrouwde omgeving
Verhoogt het vertrouwen, welzijn en de zelfstandigheid van de patiënt
De machine is 24/7 beschikbaar
Kraakbeen en pezen genezen beter
Helpt complicaties zoals gewrichtsstijfheid en adhesie verminderen
Verbetert de mobiliteit van het gewricht en het bewegingsbereik

Actieve Beweging
KNIE
KINETEC PEDALA
Actieve trainer als ideale aanvulling voor volledig herstel. Dit product past perfect in het revalidatieprotocol, want het
maakt het volgende mogelijk:
•
•
•

Spierversterking
Isometrische, isotone en
fysiologische oefeningen
Uitzonderlijke aanpassing
aan patiënt en autonomie
Stopbalk voor meer
stabiliteit en bescherming

KIN-4621007502

Digitale teller

Aanpasbare weerstand
van 2,5 tot 15kg

PEDAL EXERCISER
Een trainer voor zowel onder- als bovenlichaam. Uitzonderlijke prijs/kwaliteitverhouding voor
deze praktische pedaaltrainer. Ideaal voor zachte oefeningen, voor gebruik thuis en in het
ziekenhuis. Heeft antislipvoetjes en weegt weinig, zodat u hem gemakkelijk kunt meenemen.
met instelbare weerstandsknop.
Gewicht: 2kg.
091125335
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Bewegingstherapie

Kinevia
De

Kinevia

is

ontworpen

met

het

oog

op

gebruiksvriendelijkheid; er is geen gereedschap
nodig om het toestel in te stellen. De snelle
en ergonomische aanpassing van de breedte
en radius, het ingenieuze draaimechanisme
en

de

automatische

prepositionering

van de pedalen zorgen samen voor een
uitstekend

comfort

tijdens

5 JAAR
GARANTIE

de

training. De standaardgarantie
van 5 jaar verzekert de kwaliteit
en betrouwbaarheid van de Kinevia.

Kinevia Mono

Kinevia Duo

KIN-4665009443

KIN-4665009451

Bewegingstrainer voor armen en benen

Gemotoriseerde beentrainer

•
•
•
•

Gemakkelijk en snel in te stellen
Unieke aanpasbare spasmecontrolefunctie
Volgt de evolutie van de patiënt op door
middel van trainingsstatistieken
Verschillende niveaus op basis van de conditie
van de patiënt

Kinderpedalen
met kuitschalen
(per paar)

•
•
•
•
•

Afzonderlijke training voor armen en benen
Talrijke mogelijke pathologische toepassingen
Functioneel ontwerp en duurzame materialen
Actieve,
passieve
en
ondersteunende
bewegingen
7-inch touch screen en voorgeprogrammeerde
oefensessies

Kuitschalen
(per paar)

Cardio Kit
KIN-4665009469

KIN-4665009477

KIN-4665040001

Kantelbescherming
(per paar)
KIN-4665009500
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Kinevia Cockpit

Handfix (per stuk)

KIN-4665040002

KIN-46650099..
S0: 72
S1: 64
S2: 56

Warmte- en Koudetherapie

Warmte- en koudetherapie
KINETEC KOOLER™CONSUMABLES
De artikelen van Kinetec KoolerTM kunnen gebruikt worden bij een zwelling of een blessure. Het gebruik van deze warmteof koudetherapie zal helpen om de spier-, pees, en ligamentenpijn te verzachten en om zwellingen, bloeduit-stortingen
en oedeem te verminderen. De stimulatie van de lokale bloedsomloop en de ontspannende werking zullen de genezing
bevorderen.

Kinetec Kooler Hot/Cold Pack
Dit pakket voor thermotherapie kan zowel warm als koud gebruikt worden. Twee verstelbare
spanbanden zorgen ervoor dat het pack goed blijft zitten. Verder is het pack herbruikbaar,
lekt het niet, en blijft het altijd soepel. Bevat niet-toxische gel. Te gebruiken in de vriezer,
de magnetron, of in een waterbad. Gemakkelijk af te wassen en te ontsmetten. Afmetingen
van de zak: 13,5x23,5 cm. Afmetingen van de doos: 10x5,5x14 cm.
4665009807

per stuk verpakt

Kinetec Kooler Instant Cold Pack
Geeft direct koude af, gedurende zo’n 15 tot 20 minuten. Eenvoudig te activeren door druk
op de zak uit te oefenen. Bruikbaar op eender elk moment; wanneer u op reis bent of op
het sportveld. Ideaal voor alle soorten kneuzingen. Eenmalig gebruik. Afmetingen van de zak:
12x23 cm. Afmetingen van de doos (met 24 stuks) : 23x23x22 cm.
4665009815

per doos van 24

Kinetec Kooler Instant Hot Pack
Dit kompres is bestemd voor eenmalig gebruik en biedt een onmiddellijke warmte tot
43° C. Het blijft effectief gedurende 20-25 minuten. Altijd bruikbaar; eender waar of
wanneer. Eenvoudig te activeren door druk op de zak uit te oefenen. Niet-toxische inhoud:
natriumthiosulfaat, water. Afmetingen van de zak: 12x23 cm. Afmetingen van de doos
(met 24 stuks) : 22x13,5x21 cm.
4665010028

per doos van 24

Kinetec Kooler Arktic Breeze Spray
Spray van verfrissende en verzachtende essentiële oliën, verzacht en verfrist onmiddellijk. Gemaakt
op basis van essentiële oliën van menthol, kamfer, dennenbladeren en citroen. Werkt in alle richtingen.
Afmetingen van de spray: 18x4,5 cm, 150 ml.
4665009823

D en FR

per doos van 12

4665009774

ENG en NL

per doos van 12

Kinetec Kooler Arktic Breeze Gel Zakje
Zakjes met 5 ml koude gel om snel pijn te verlichten en zwelling bij verstuikingen tegen
te gaan. Gemaakt met essentiële oliën van menthol, kamfer, eucalyptus, zwarte bessen
en theeboombladeren. Afmetingen van de zak: 8x10 cm. Afmetingen van de doos (met 30
stuks): 16x10x5,5 cm.
4665009782
4665009790

NL, ENG en ES per doos van 30
FR, D en IT
per doos van 30

Kinetec Kooler Arktic Breeze Gel Tube
Tube met 100 ml koude gel om snel pijn te verlichten en zwelling bij verstuikingen tegen te gaan.
Gemaakt met essentiële oliën van menthol, kamfer, eucalyptus, zwarte bessen en theeboombladeren.
Afmetingen van de doos (met 12 stuks): 5,5x5x15,5 cm
4665009857
4665009849

D en FR
ENG en NL
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Warmte- en Koudetherapie

Het Kinetec Kooler Continuous Thermal Therapy System is ideaal voor vrijwel elk
beroep dat warmte- en koudetherapie toepast. Onze lichtgewicht, draagbare
en betaalbare oplossing is perfect voor gebruik in het ziekenhuis of thuis om pijn
te verlichten, verwondingen te behandelen en het herstel na een chirurgische
ingreep te bevorderen.
•
•
•

Orthopedie
Fysiotherapie en
revalidatie
Sportgeneeskunde

•
•
•

Neurologie
Langdurige zorg /
Verzorging thuis
Pijnbeheersing

•
•
•

Chiropraxie
Plastische, reconstructieve en
esthetische chirurgie
Verloskunde en gynaecologie

Voor Orthopedie
Kinetec Kooler in combinatie met de Single Patient Use Pads zijn erg efficiënt voor postoperatieve
behandeling in het ziekenhuis. De behandeling kan meteen in de recovery room worden gestart
en voortgezet op de kamer om pijn en zwellingen onder controle te houden. De Kinetec Kooler
werkt zonder ijs, met 59ml gedistilleerd water en is vrijwel onderhoudsvrij. Verpleegkundigen
werken erg graag met dit handige systeem. Geen druppend ijs dat het bedlinnen nat maakt,
geen ijsemmers die voortdurend moeten worden bijgevuld. De unit kan gemakkelijk mee naar
huis worden genomen om de behandeling voort te zetten tijdens het herstel. Artsen kunnen
erop vertrouwen dat hun patiënten een consistente, gecontroleerde behandeling krijgen om
het herstel te bespoedigen.

Voor Sportgeneeskunde
De beste technologieën kunnen ook buiten een klinische omgeving worden gebruikt. Trainers
van atleten kunnen de Kinetec Kooler Continuous Thermal Therapy gebruiken om acute
verwondingen te behandelen onderweg en een veilige, efficiënte trainingzaal te behouden.
IJsmachines draaien constant en hebben onderhoud nodig. Een hydroculator heeft tot 3 uur
nodig om op te warmen en kan gevaarlijk zijn. Ons apparaat kan worden aangepast aan de
behoeften van de atleet, verkort de hersteltijd en zorgt ervoor dat de atleten zo snel mogelijk
weer aan de slag kunnen.
Verlicht scherm

Belangrijkste voordelen
•

Geen ijs nodig en vrijwel onderhoudsvrij

•

3 minuten om te installeren, heeft

Bedieningspaneel
met AAN/UIT-knop
en knoppen om de
temperatuur
en
het programma in
te stellen

5 voorgeprogrammeerde
timeropties

met
aanduiding comfortniveau
Lichtgewicht,
gemakkelijk te
dragen
met
handvat

slechts 59ml gedistilleerd water nodig
•

Vijf voorgeprogrammeerde timeropties:
•

Korte therapie: 10, 20 of 30 minuten

•

Continue therapie: 30 minuten aan en 30
minuten pauze of 30 minuten aan en 60 minuten
pauze

•

Licht en draagbaar
•

Afmetingen: 28cm L x 11,3cm B x 11,43cm H

•

Gewicht: 1,56kg
Adapteraansluiting voor
AC/DC stroomtoevoer
of netsnoer
Aansluitpoorten
voor gemakkelijke
aansluiting van
de kompressen
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Warmte- en Koudetherapie
FEATURING

™

Kinetec Kooler Relief Pads

r
Bij de Kinetec Kooler Relief Pads is het waterverdeelsysteem direct
in het kompres aangebracht, zodat het perfect aansluit bij elk
lichaamsdeel. De kompressen zijn vervaardigd van zacht, soepel,
latexvrij materiaal voor maximaal comfort, geschikt voor patiënten van
diverse lengte en omvang.

Kinetec Kooler
Unit

Omvat koeler,
stroomtoevoer en
slangenset
Kinetec Kooler
Continuous Therapy
System

Kinetec Kooler
Relief Pads
(herbruikbaar)

Water met
gecontroleerde
temperatuur
stroomt door de
microkanalen

De kompressen worden gebruikt in combinatie met de Kinetec Kooler
Continuous Thermal Therapy technologie en kunnen allemaal op de
koeler worden aangesloten. Universele kompressen voor de linker- of
rechterkant.

Targeted Pain
Relief Pads
(Neoprene)

KIN-4665009518

Schouderkompres
(borstomvang tot
112cm)

Rug-, buik-, en
heupkompres

Knie- en
elleboogkompres

Enkelkompres

KIN-4665009592

KIN-4665009576

KIN-4665009568

KIN-4665009584

Duurzaam, maar voor eenmalig gebruik om overdracht van kiemen of
bacteriën te voorkomen. De binnenzijde van het kompres is van gecoat
plastic om overdracht van vloeistof en besmetting te voorkomen.

Single Patient
Use Relief Pads
(Wegwerp)
Schouderkompres

Rugkompres

Kniekompres

Enkelkompres

KIN-4665009592

KIN-4665009576

KIN-4665009568

KIN-4665009584

Eveneens
verkrijgbaar:

IV-staander met mandje
KIN-4665009641

Bevestigingssysteem voor ziekenhuisbed
KIN-4665009633

11

THEM
8

1°

The Ice Age Is Over!
No more ice, no more
hydroculators.

4

52°

2
3

9
4
7

Smaller by Design.
Lighter and smaller
for easy portability.

Motion Advantage
Pads Targeted
therapy for maximum
healing.

6

5

Consistent Temp.
5 preset timer options;
maintains temp as long
as you need it.

Flyer Kinetec Kooler.indd 4

SproFit bvba
Toekomstlaan 16		
3600 Genk - België		

1

8

C°

Broad Temp. Range
20 controlled temp.
settings from 1 - 52° C.

12

10
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Sportzolen
1

1

Single Strike Shock Stopper

Ideale toepassing:

Ideaal voor lichte schokabsorptie bij sport & activiteiten
Kenmerken & voordelen:

•

Ideaal voor activiteiten waarbij de hiel onderworpen is
aan impactschokken
• Geschikt voor alle sportschoenen
• Vervangt bestaande binnenzool
• Antibacterieel
Per paar verkocht.
091541515
091541523
091541531
091541549

2

2

Schoenmaat
Schoenmaat
Schoenmaat
Schoenmaat

36-38
39-41
42-43
44-46

Double Strike Shock Stopper

Ideale toepassing:

Ideaal voor gemiddelde schokabsorptie bij sport & activiteiten
Kenmerken & voordelen:

•

Ideaal voor activiteiten waarbij de voorvoet en hiel
onderworpen zijn aan impactschokken
• Geschikt voor alle sportschoenen
• Vervangt bestaande binnenzool
• Antibacterieel
Per paar verkocht.
0218731
0218732
0218733
0218734

3

3

Schoenmaat
Schoenmaat
Schoenmaat
Schoenmaat

35-37
38-40
41
42

0218735
0218736
0218737

Schoenmaat 43
Schoenmaat 44-45
Schoenmaat 46-48

Full Strike Shock Stopper

Ideale toepassing:

Ideaal voor zware schokabsorptie bij sport & activiteiten
Kenmerken & voordelen:

•

Ideaal voor activiteiten waarbij de gehele voet
onderworpen is aan impactschokken
• Geschikt voor alle sportschoenen
• Gebruikt met of in vervanging van de originele zool
• Trim to fit lijnen
• Antibacterieel
Per paar verkocht.
0218741
0218742
0218743
0218744

4

4

Schoenmaat
Schoenmaat
Schoenmaat
Schoenmaat

35-37
38-40
41
42

0218745
0218746
0218747

Schoenmaat 43
Schoenmaat 44-45
Schoenmaat 46-48

Heel Pads

Ideale toepassing:

Ideaal voor alle schokabsorptie bij sport & activiteiten
Kenmerken & voordelen:

•
•
•

Praktisch en licht
Geschikt voor alle sportschoenen
Helpt pijn in de kuiten en achillespeeskwetsuren
verlichten
• Vermindert vermoeidheid en ongemak na lang perioden
• van rechtstaan of wandelen
Per paar verkocht.
021875S
021875M
021875L
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Schoenmaat 36-38
Schoenmaat 39-42
Schoenmaat 43-48

Tapes & Verbanden
1

1

Vulkan Meditape Zinc Oxide

Meditape is een lichte, niet-rekbare tape van uitstekende
kwaliteit. Zaagvormige rand vergemakkelijkt het afscheuren.
001493
003834
003835
003837

2

1.25
2.50
3.80
5.00

cm
cm
cm
cm

×
×
×
×

13.7
13.7
13.7
13.7

m
m
m
m

2

Vulkan Meditape Pro Zinc Oxide

Meditape Pro is een sterke premium tape, ideaal om de
beweging te beperken of gewrichten te immobiliseren.
Zaagvormige rand vergemakkelijkt het afscheuren.
003828
003829
003833

3

2.50 cm × 10 m
3.80 cm × 10 m
5.00 cm × 10 m

Supa-Fix Fixation Tape

3

4

Te gebruiken als onderlaag voor tapingtechnieken, vooral voor
knie en schouder. Kleeft goed en blijft zelfs nat op zijn plaats.
Verschillende breedten beschikbaar, 10m lang.
TAP305
TAP310
TAP315
TAP320

4

2.5 cm
5.0 cm
7.5 cm
10 cm

×
×
×
×

10m
10m
10m
10m

Metron ‘Sports’ Premier Tape - Tubes

Hoogste kwaliteit tape. Combineert uitstekende kleefkracht
en maximale treksterkte voor ultieme ondersteuning van
gewrichten onder stress.
TAP336
TAP337
TAP338

5

12 Rollen Per Tube
8 Rollen Per Tube
6 Rollen Per Tube

Metron ‘Sports’ PremierTape - Singles

TAP329
TAP330
TAP331

6

2.5 cm × 13.7 m
3.8 cm × 13.7 m
5.0 cm × 13.7 m

5

2.5 cm × 13.7 m
3.8 cm × 13.7 m
5.0 cm × 13.7 m

12 Rollen Per Tube
8 Rollen Per Tube
6 Rollen Per Tube

6

Combi Pack

Een kwaliteitsvol combipack van Physio-Med. Bevat:
• Supa-tape
zinkoxide
voor
zware
toepassingen
3.8cm×13.7m
• Een rol supa-fix max 5cm×10m
TAP300

7

Combi Pack

7

Vulkan Medilite E.A.B

Medilite is licht, gemakkelijk af te rollen en scheurbaar.
Ook geschikt om verband vast te maken.
003845
003847
003848

8

2.5 cm × 6.9m
5.0 cm × 6.9m
7.5 cm × 6.9m

8

Vulkan Cohesive

Kleeft op elkaar en niet op de huid. Dit herbruikbare,
wasbare verband kan met de hand worden gescheurd. Biedt
consistentie compressie en is gemakkelijk aan te brengen.
003854
003855

5.0 cm × 4.6 m
7.5 cm × 4.6 m

SproFit bvba
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Tapes & Verbanden
1

1

Vulkan Meditex E.A.B

Kwaliteitsvolle zelfklevende elastische strapping voor een
competitieve prijs, geschikt voor elk budget.
003839
003841
003842

2.5 cm × 4.6 m
5.0 cm × 4.6 m
7.5 cm × 4.6 m

Vulkan Basic Flesh E.A.B
015395
015396
015394

2

2

2.5 cm × 4.6 m
5.0 cm × 4.6 m
7.5 cm × 4.6 m

Vulkan Medilastic E.A.B

Premium lichtgewicht strapping die stevige ondersteuning biedt voor
verstuikingen en verrekkingen. Zachte randen bieden uitstekende
aanpasbaarheid en comfort.
001484
001481

3

3

5.0 cm × 4.5 m
7.5 cm × 4.5 m

TexTape+

Textape Medical tape:

Textape+ elastische therapeutische tape van hoge kwaliteit is
vervaardigd van elastisch katoen en heeft een hypoallergene
kleeflaag. Stimuleert de helende kracht van het lichaam, geen
geneesmiddelen toegevoegd.
Kan worden gebruikt voor de behandeling van whiplash, overbelaste
enkel-/ schouder-/kniebanden, verstuiking / kneuzing, lokaal oedeem /
zwelling, lymfoedeem, CANS / MSD (arm-, nek- en schouderklachten),
littekenbehandeling, houding, stabilisatie en gewrichtscorrectie,
COPD, astma, hooikoorts, osteoartritis, stijfheid, tintelingen,
krampen, …
Belangrijkste kenmerken en voordelen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vermindert pijn
Verbetert spierfunctie door tonusregeling
Ondersteunt de werking van het gewricht
Verbetert lymfecirculatie en de bloedsomloop
Neuro-reflexieve manipulatie, inclusief hoofdpijn en COPD
Mag tot 7 dagen op de huid blijven
Uitstekende luchtdoorlaatbaarheid
Tot 140 procent uitrekbaar vergeleken met elasticiteit v/d huid.
Kan gemakkelijk op de huid worden aangebracht en verwijderd
Verkrijgbaar per rol

HLS-201062
HLS-201063
HLS-201064
HLS-201065
HLS-201066
HLS-201067
HLS-201068
HLS-201069

4

4

Beige
Blue
Orange
Purple
Pink
Black
Beige
Beige

5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
2,5 cm
7,5 cm

Wrist Widget

De WristWidget is een verrassend effectieve brace, ontworpen voor
mensen met TFCC (Triangulare FibroCartilage Complex) gerelateerde
pijn.
Belangrijkste kenmerken en voordelen:

•
•
•
•

Kleur: zwart
Kan zowel links als rechts gedragen worden
Gaat gemiddeld zo’n drie maanden mee
Waterbestendig

HLS-30041
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1 Maat

Tapes & Verbanden
CLASSIC
VULKAN BEVORDERT DE REVALIDATIE

Vulkan Classic producten zijn gemaakt van
kwalitatieve, gesloten-cel neopreen voor de
meest efficiënte en duurzame beschikbare
ondersteuning. De unieke constructie van
het Aerotherm ‘Circulatie Concept’ samen
met het superieure neopreen versnelt
drastisch het natuur- lijke genezingsproces
door het gewonde gewricht op een hogere
temperatuur te houden – door zweet weg
te trekken van het gewonde gebied, zodat
het kan ademen. Het helpt werkende
spieren de natuurlijke lichaamswarmte te
behouden en het zal ook beschermen tegen
verstuikingen en verrekkingen die goed zijn
voor bijna twee derde van alle letsels. Het
behoud van warmte verhoogt de lokale
circulatie, verbetert de elasticiteit en
het aantal van pijnvrije bewegingen. De
genezing wordt bevorderd en de hersteltijd
wordt ingekort zodat u veel sneller de

VULKAN VOORKOMT VERWONDINGEN

Omsluitend, 3-delig ontwerp voor een
comfortabele pasvorm. Ideaal voor
lichte spier- en ligamentverwondingen,
verstuikingen en verrekkingen. Licht en
comfortabel zodat het de bewegingen
niet beperkt. XS (26-30), S (30-35),
M (35-40), L (40-45), XL (45-50).
3011:003873 + maat
3029:003876 + maat

Omsluitend,

3-delig

ontwerp

voor

een

Aangewezen bij onstabiele mediale/laterale ligamenten,

comfortabele pasvorm. Opening voor de patella

beschadiging

van

kraakbeen

en

herstelling

met ingewerkte ondersteuning. De opening geeft

verwonding van achterste kruisbanden. Afneembare

een optimale hoeveelheid druk aan de patella.

scharnieren uit koolstofvezel om de mediale en laterale

Verzacht de pijn bij patella symptomen, onstabiele

stabiliteit te controleren. Open patella. Aanspanbare

mediale/laterale ligamenten en beschadiging van

banden voor ideale pasvorm en druk. Geschikt voor

het kraakbeen. XS (26-30), S (30-35), M (35-40),

sporten zoals skiën en snowboarden. Ideaal voor

L (40-45), XL (45-50).

gebruik bij werkzaamheden die bijzonder veeleisend zijn

006830 + maat

zoals brandweerman, bouwvakker,... S (30-35), M (35-

Universele vorm. Aanpasbare sluiting
achteraan
voor
comfort
en
een
betere
pasvorm.Extra
achtvormige
velcroband voor een beter comfort
en druk. Met spiraalvormige baleinen
en een stabilisator voor een betere
ondersteuning. S (19-22), M (22-25), L
(25-28).
3058 006840 + maat
3059 014720 + maat

O

Zorgt voor de stabiliteit rond de knie. Een
drukband zorgt voor extra ondersteuning
en
stabiliteit.
Met
spiraalvormige
baleinen voor een betere ondersteuning.
XS (26-30), S (30-35), M (35-40), L (4045), XL (45-50).

Ideaal voor artritis en pijnlijke knie
blessures. Gemakkelijk aan te doen
zonder ongemak. Met spiraalvormige
baleinen voor een betere ondersteuning.
S (26-40), L (40-50).
009619 + maat
Wraparound

30 3 RUG
CRISS CROSS

30 3 RUG
30 CROSS
3 RUG
CRISS
CRISS CROSS

Geeft warmte, druk en steun bij
enkelverwondingen. Ideaal voor personen
met een actieve levensstijl. Geschikt voor
lichte pijn, verrekkingen en artritis. XS
(16-19), S (19-22), M (22-25), L (2528), XL (28-31).

Geeft een belangrijke lumbale steun voor diegenen die

3014
POLS LANG

3014
POLS 3014
LANG
POLS LANG

3013 RUG
NEOPREEN

3013 RUG
3013 RUG
NEOPREEN
NEOPREEN

003891 + maat

3022 RUG ONE
SIZE – ZONDER
BALEINEN

3022
ONE
30 RUG
3 RUG
3022
RUG ONE
SIZE
– ZONDER
CRISS
CROSS
SIZE
–
ZONDER
BALEINEN
BALEINEN

003836 + maat

3004
EN EL LANG

3004
EN EL3004
LANG
EN EL LANG

3043
ELDE
I
O

I

3043
3043 NIE
ELDE
I ELDE NIE
O

NIE

006835 + maat

30EN
2 EL S RAP
30
LIN S
NIE BALEIN
30
REC S

30 2
30 2
NIE BALEIN
NIE BALEIN

40), L (40-45), XL (45-50).

na

EN EL S RAP
30
LIN S
30
REC S

30 1
NIE INGE

30 1
1
NIE 30
INGE
NIE INGE

3041
NIE PA ELLA
SUPPOR

3041
NIE PA3041
ELLA
NIE PA ELLA
SUPPOR
SUPPOR

NIE
NIE 3
3011
302

3011 NIE
3011NIENIE
302
3
302
NIE 3

dingen weer kan doen die u wilt doen.

van letsels tijdens sport,
oefening
en
algemene
dagelijkse activiteiten. Zelfs
als een gewricht verwond
wordt, zullen de extra warmte
en ondersteuning helpen om te
schade te beperken.
EN EL S RAP
EL SSRAP
30EN LIN
30 30RECLINS S
30
REC S

Warmte
kan
worden
gehandhaafd
met
behulp
van Vulkan bandages zelfs
wanneer de gewrichten niet
actief zijn. Ze zijn ideaal voor
koudegevoelige
gewrichten
en
voor
het
voorkomen

personen die veel moeten tillen en zware dingen dragen.

Geeft druk en warmte in de lumbale zone.
Verbeterde,
omsluitende
pasvorm.
Gemakkelijk aan en uit te doen. Aangewezen
bij lumbago, lage rugpijn en reuma. XS (6070), S (70-80), M (90-100),
L (100-110), XL (110-120).

Helpt om zwellingen te doen afnemen. Geeft
een gelijkmatige steun en druk. Aangewezen
bij lichte verstuikingen, verrekkingen en reuma.
Omsluit de pols en de handpalm. XS (11-13), S
(13-16), M (16-19), L (19-22),
XL (22-25).

S (70-80), M (80-90), L (90-100), XL (100-110)

006826 + maat

003889 + maat

herstellen van ernstige rugpijn en/of pijn in de benen.
De extra baleinen en drukbanden helpen ongewenste
draaiende en buigende bewegingen te beperken om zo
te kunnen herstellen zonder overbelasting. Ideaal voor

ALLE MATEN
IN CM.

006841 + maat

014
S LANG
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Bandage uit één stuk. Geeft steun en
druk aan de kuit, het scheenbeen en de
achilles-pees. S (30-34), M (34-38),
L (38-42), XL (42-46).
006813 + maat

3010
DIJ
3010
DIJ
3010
DIJ

3074
TENNIS
3074
TENNIS
3074
TENNIS
STRAP
STRAP
ELBOW
ELBOW
STRAP
ELBOW
––ONE
SIZE
SIZE
–ONE
ONE
SIZE
009750 + maat

Geeft warmte, druk en steun aan de
geblesseerde dij en de hamstrings. Licht
en comfortabel zonder de bewegingen
te hinderen. S (44-49), M (49-54), L (5459), XL (59-65).
006825 + maat

006817 + maat

3021
3021
3021
SCHOUDER
SCHOUDER
SCHOUDER
VOLLEDIG
VOLLEDIG
VOLLEDIG

3007
3007
KUIT
KUIT
3007
KUIT

3017:

De velcro band vermindert de druk op de
pezen aan de elle-boog tijdens steeds
herhaalde
bewegingen.
Ideaal
voor
tennissers en golfers. Universele maat.

Geeft steun na een schouderontwrichting.
Verlicht
de
pijn
van
slijmbeursontstekingen
en
peesontstekingen.
Aanpasbare sluitingen voor een beter
comfort. S (80-90), M (90-100), L (100110), XL (110-120).
006828 + maat

Individuele bescherming van de linker of de
rechter schouder. Aanpasbare sluitingen
voor een beter comfort en een goede
pasvorm. Geeft warmte en steun aan
het schoudergewricht. S (80-90), M (90100), L (100-110), XL (110-120).
Links: 006831 + maat
Rechts: 006832 + maat

3092
3092
SCHOUDER
SCHOUDER
3092
SCHOUDER
STRAP
STRAP
STRAP

006829 + maat

Met afneembare velcro band – in
combinatie met de velcro band ideaal voor
gebruik bij sporten of werkzaamheden
waarbij herhaaldelijke overbelasting een
probleem is zoals golfen of bandwerk.
Zonder velcro band – geeft steun en
bescherming bij lichte verwondingen en
artritis. XS (19-22), S (22-25), M (2528), L (28-31), XL (31-34).
3016:
003890 + maat

SCHOUDER
SCHOUDER
SCHOUDER
3018
3018
LINKS
LINKS
3018
LINKS
3019
3019
RECHTS
RECHTS
3019
RECHTS

Universele vorm voor zowel de linker
als de rechter pols. Omsluit de pols en
beschikt over een velcro band voor extra
ondersteuning. XS (11-13), S (13-16), M
(16-19), L (19-22), XL (22-25).

TENNIS
TENNIS
ELLEBOOG
ELLEBOOG
TENNIS
ELLEBOOG
3016
3016
ZONDER
ZONDER
STRAP
STRAP
3016
ZONDER
STRAP
3017
3017
MET
MET
STRAP
STRAP
3017
STRAP
MET

3035
3035
3035
STRAP
STRAP
POLS
POLS
STRAP
POLS

Tapes & Verbanden

Geeft warmte en steun aan het
schoudergewricht. Aanpasbare velcro
band aan de borst voor een beter comfort
en een goede pasvorm. Universeel voor de
linker of de rechter schouder. S (80-90), M
(90-100), L (100-110).
006832 + maat

PROCARE
TECHNISCH DESIGN VOOR EEN ONKLOPBARE BESCHERMING EN PRESTATIE

Het Vulkan Procare gamma biedt u een selectie van sportbenodigdheden die cruciaal zijn voor de bescherming
en de herstelling van blessures, bij om het even welke sport. Door een combinatie van de nieuwste materialen

Ontworpen om steun en be- scherming
aan de knie te geven. Omsluitend design
voor een perfecte pasvorm en comfort.
Beschermt tegen impact en kneuzingen. S
(30-35), M (35-40), L (40-45), XL (45-50)

Gepolsterde steun voor de elleboog.
Beschermt tegen impact en kneuzingen.
Geschikt voor alle impact sporten. S (2225), M (25-28), L (28-31), XL (31-34).
0912169 + maat

0912376 + maat

Ultra dunne neopreen voor een uitzonderlijk
comfort. Geeft een stevige steun en
behoudt de warmte. Heeft een verstelbaar
koord aan het middel voor extra comfort en
veiligheid. Voor spierkwetsuren ter hoogte
van de hoge dij, bil en lies. Preventief voor
spierkwetsuren en krampen veroorzaakt
door slechte opwarming. XS (60-70), S
(70-80), M (80-90), L (90-100), XL (100110).
0,5: 091252 + maat
1,5: 0912526 + maat

ALLE MATEN IN CM.
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TECH
5099
DRY
DRY
TECH
5099
DRY
TECH
5099
TECHNICAL
TECHNICAL
TECHNICAL
SHORT
LYCRA
SHORT
LYCRA
SHORT
LYCRA

PANTS
WARM
WARM
PANTS
PANTS
WARM
3100
3100
0.5MM
0.5MM
3100
0.5MM
3099
3099
1.5MM
1.5MM
3099
1.5MM

3056
SAFETY
SAFETY
3056
SAFETY
3056
ELLEBOOG
ELLEBOOG
ELLEBOOG

3053
3053
SAFETY
SAFETY
3053
SAFETY
KNIE
KNIE
KNIE

en een technisch geavanceerd design is Vulkan Procare steeds de beste keuze voor professionals.

Met Vapour Transpiration Lycra. Voorkomt
nieuwe en weerkerende kwetsuren. Geeft
een superieur comfort. Verkrijgbaar in
zwart. XS (60-70), S (70-80), M (80-90),
L (90-100), XL (100-110).
0912527 + maat

UITSTEKEND VOOR WOONGEMEENSCHAPPEN

De orbi-turn werd speciaal ontworpen voor verzorgers om
het verplaatsen van zowel staande als zittende patiënten
te vergemakkelijken en hierbij het risico op letsels te
minimaliseren. Dankzij de draaihulp kunnen patiënten met
matige kracht in bovenste en onderste ledematen deelnemen
in functionele verplaatsingen, en behouden de verzorgers en
therapeuten tevens een goede werkhouding.

Kerneigenschappen
• Opvouwbaar voor opslag en transport
• In hoogte verstelbaar en kantelbaar kniekussen
• In hoogte verstelbare handgreep
• Innovatief dijkussen
• 360 ° draaischijf
• Anti-slip voetafdrukken
• Wielen voor en achter voor een betere positionering
• Duurzame en sterke stalen constructie
• Maximum gebruikersgewicht van 190 kg

1

3

2

4

5

Technische Kenmerken
Gewicht

15 kg

Hoogte bovenste handgreep

Laag 815 mm

Hoog 1175 mm

Hoogte onderste handgreep

Laag 920 mm

Hoog 1315 mm

Hoogte kniekussen (midden)

Laag 235 mm

Hoog 510 mm

Artikelnummer

091166883

SproFit bvba
Toekomstlaan 16		
3600 Genk - België		

Tel. BE : +32 (0)89 710 400		
Fax BE : +32 (0)89 710 401		

Maximum
Gebruikersgewicht

Tel. NL : +31 (0)46 4369110		
Fax NL : +31 (0)20 8509275		

info@sprofit.com
www.sprofit.com
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Algemene Voorwaarden
ARTIKEL 1

-

Geldigheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
handelsbetrekkingen van Sprofit bvba met derden.
b. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke
schriftelijke overeenkomst. Deze voorwaarden prevaleren boven de
gebeurlijke eigen voorwaarden van de klant.
c. Bij de bestelling erkent elke koper kennis genomen te hebben van deze
algemene voorwaarden en gaat zij hiermee akkoord.
ARTIKEL 2

-

Bestelling

a. Zodra de koper op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze een
bestelling plaatst bij Sprofit bvba, hetzij schriftelijk [per e-mail, fax of
gewone post], hetzij mondeling, is zij gebonden door zijn opdracht.
b. Geen enkele bestelling, ontvangen en aanvaard door Sprofit bvba, kan
geannuleerd worden, tenzij met schriftelijke toestemming van Sprofit
bvba. Bij gebreke hiervan heeft Sprofit bvba het recht om aan de koper
een forfaitaire schadevergoeding van 30% aan te rekenen, onverminderd
het recht van Sprofit bvba om zijn werkelijke schade te beëindigen.
ARTIKEL 3

-

Prijzen

a. Alle prijzen van Sprofit bvba zijn nettoprijzen. Alle taksen, rechten,
heffingen en lasten vallen ten laste van de koper.
b. Overeengekomen prijzen kunnen worden verhoogd op grond van
overheidsvoorschriften of andere dwingende maatregelen, zonder
dat de koper daaraan recht tot ontbinding van de overeenkomst kan
ontlenen.
c. Prijswijzigingen om andere redenen, zoals verhoging van inkoopprijzen,
ook wanneer die het gevolg zijn van wijzigingen in valutaverhoudingen
binden de koper evenzeer.
ARTIKEL 4

-

Leveringsvoorwaarden

a. De door Sprofit bvba opgegeven leveringstermijnen zijn louter
indicatief en is geenszins verbindend voor Sprofit bvba.
b. Een laattijdige levering geeft geen aanleiding en/of recht op een
schadevergoeding, noch annulering van bestelling of ontbinding van de
overeenkomst.
c. De goederen worden verkocht af fabriek (ex-works © INCOTERMS
2012). Het vervoer geschiedt onder verantwoordelijkheid van de koper,
zelfs indien de goederen verkocht werden franco plaats van bestemming.
d. Leveringen franco zijn enkel mogelijk bij bestellingen vanaf 250,00
euro.
e. De verzendingskosten voor leveringen binnen België bedragen 7,00
euro en binnen Nederland 12,00 euro.
ARTIKEL 5

-

Facturatie en betaling

a. De facturen van Sprofit bvba zijn zonder korting betaalbaar op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap binnen de termijn vermeld
op de factuur.
b. Elke factuur beneden de 100,00 euro wordt forfaitair verhoogd met
12,50 euro administratiefkosten.
c. Bij gebreke aan integrale betaling van de factuur binnen de voornoemde
termijn is de koper van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling
noodzakelijk is een intrest verschuldigd volgens de wettelijk geldende
intrestvoeten alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% van
het nog verschuldigde saldo, dit laatste met een minimum van 37,00
euro en een maximum van 1.850,00 euro.
d. Sprofit bvba heeft het recht om op elk ogenblik vanaf de
contractsluiting te eisen dat de koper voldoende waarborgen verleent
om zijn solvabiliteit te bewijzen.
e. Op straffe van verval moet de koper elke klacht over een factuur
schriftelijk indienen bij Sprofit bvba uiterlijk 14 dagen na factuurdatum,
bij ontstentenis waaraan de factuur geacht wordt integraal te zijn
aanvaard.
ARTIKEL 6

-

Eigendomsvoorbehoud

a. De door Sprofit bvba geleverde goederen blijven haar eigendom
tot na de integrale betaling van de facturen, waarvan de onder
eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen het voorwerp uitmaken,
eventueel verhoogd met de hierboven vermelde verwijlintresten,
schadebeding en kosten.
b. Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of Sprofit
bvba een gegronde vrees heeft dat de koper die verplichtingen niet zal
nakomen, is Sprofit bvba zonder enige vorm van ingebrekestelling of enige
rechterlijke tussenkomst gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud
afgeleverde goederen terug te halen/te nemen. De koper machtigt
onherroepelijk Sprofit bvba om de plaats te betreden waar die goederen
zich bevinden en die goederen ook feitelijk terug te halen/te nemen,
of indien die aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te
demonteren en terug te halen/te nemen.
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ARTIKEL 7

-

Klachten

a. De koper heeft de plicht de door Sprofit bvba geleverde goederen
grondig te onderzoeken of te laten onderzoeken door een ter zake
bevoegd persoon binnen een termijn van 3 kalenderdagen na levering.
b. Klachten dienen op straffe van verval schriftelijk en per aangetekende
post te worden gemeld binnen de 8 kalenderdagen na levering aan
Sprofit bvba. Zichtbare gebreken moeten gemeld worden binnen 8
dagen na levering. Verborgen gebreken moeten binnen 8 dagen gemeld
worden na vaststelling of na het moment dat die redelijkerwijze
vastgesteld hadden moeten worden. Dergelijke verborgen gebreken
moeten bovendien op straffe van verval binnen een termijn van maximaal
12 maanden na levering worden gemeld.
c. Sprofit bvba heeft steeds het recht om zelf de nodige
herstellingswerkzaamheden uit te voeren bij vaststelling van een gebrek.
Rekeningen van derden die verband houden met dergelijke herstellingen
zijn haar niet tegenstelbaar.
d. In geval van een gegronde klacht beperkt de verantwoordelijkheid
van Sprofit bvba zich tot de vervanging, binnen haar normale
leveringstermijn, van het gedeelde van de zending, die het voorwerp
uitmaakt van de klacht.
e. Een niet-tijdige, foutieve of non-conforme levering zal de koper nooit
recht geven op een eis van schadevergoeding.
f. Geen enkele terugname van goederen wordt aanvaard door Sprofit
bvba, behoudend voorafgaand akkoord en mits verzekering van 15%
herstockeringskosten.
g. De koper erkent de levering aanvaard te hebben, behoudens een
geldig ingediende schriftelijke klacht, zoals bepaald in dit artikel.
ARTIKEL 8

-

Overmacht

a. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst
opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering onmogelijk
maakt voor Sprofit bvba, zonder dat de koper aanspraak kan maken op
enige vorm van schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
Bij blijvende overmacht is de koper gehouden om in redelijke verhouding
tot de prijs voor de gehele levering te betalen voor dat gedeelte van de
goederen die inmiddels zijn geleverd.
b. Onder overmacht wordt onder meer en niet uitsluitend verstaan:
oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van
binnen- en buitenlandse overheden, brand sabotage, algehele
werkstaking, vervoerstremmingen, tekortkomingen van toeleveranciers
en andere niet voorzienbare omstandigheden waardoor de uitvoering
van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.
ARTIKEL 9

-

Netting

a. In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden van 15
december 2004 compenseren en verrekenen Sprofit bvba en de koper
automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige
schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente
relatie tussen Sprofit bvba en de koper steeds maar de grootste
schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening
overblijft.
b. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de
curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet
zullen kunnen verzetten tegen de door de koper en Sprofit bvba
doorgevoerde schuldvergelijking.
ARTIKEL 10 Geschillen
a. Op alle door Sprofit bvba afgesloten overeenkomsten is het Belgisch
recht van toepassing.
b. In geval van betwisting zijn, naargelang het bedrag van de vordering en
de hoedanigheid van de koper, de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg,
afdeling Tongeren, de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling
Tongeren en het Vredegerecht van Genk bevoegd, zulks onverminderd
ons recht om de zaak aanhanging te maken voor de Rechtbank van de
woonplaats van de koper, indien wij zulks opportuun achten.
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