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Thermoplasten: Inleiding

Spalken worden op verschillende manieren geclassificeerd.

De American Society of Hand Therapists (ASHT, 1992) heeft een Splint 
Classifications System ontwikkeld, maar veel zorgverleners hanteren de 
gebruikelijke terminologie om spalken aan te duiden, zoals statische/
stabiliserende, dynamische, statisch progressieve of seriële spalken. 
Deze termen worden hieronder beschreven omdat ze vandaag het 
meest worden gebruikt.

Verschillende soorten spalken

Statische spalken

Statische progressieve spalken

Statische spalken (serieel)

Voorgevormde spalken

Dynamische spalken

Een statische spalk heeft geen bewegende delen  
en kan ondersteunend, corrigerend of beschermend zijn.

Bij statische progressieve spalken wordt er lage belasting in combinatie met lange termijn 
rek toegepast op het einde van de beschikbare beweging. Bij dit type spalken worden 
vaak spanschroeven, schroeven of niet-elastische tape gebruikt. Ze worden soms ook 
dynamische spalken genoemd.

Serieel statische spalken rekken weefsels tot op het einde van hun bewegingsbereik om 
het weefsel te verlengen. Bij serieel spalken wordt de spalk geregeld aangepast of maakt 
de therapeut een reeks spalken.

Zorgverleners maken vaak gebruik van voorgevormde spalken. De gebruiksklare 
spalk kan snel worden aangebracht, zodat er tijd en kosten worden bespaard. Ze zijn 
verkrijgbaar voor diverse gewrichten, in verschillende maten, prijzen en kleuren.  
De meeste van deze spalken kunnen worden aangepast en vereisen een grondige 
evaluatie door de zorgverlener voor het gebruik.

Een dynamische spalk bestaat uit een statische basis waaraan hefbomen, veren of 
katrollen kunnen worden bevestigd. Ze ondersteunen zwakke spieren, mobiliseren stijve 
gewrichten of kunnen functieverlies van spieren of zenuwen vervangen.
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Thermoplasten: Inleiding

De verschillende te behandelen gevallen en groepen patiënten waarmee 
therapeuten werken, vereisen thermoplasten met verschillende 
eigenschappen. 

Naast de hieronder beschreven eigenschappen, zijn al onze 
thermoplasten 

 9 latexvrij, 
 9 bioafbreekbaar 
 9 röntgendoorlaatbaar
 9 niet giftig
 9 volledig vrij van gevaarlijke stoffen

Kenmerken van thermoplasten

Plooibaarheid (drape) / Vervormbaarheid

Binding

Uitrekbaarheid

Het gemak waarmee een materiaal zich aan een oppervlak aanpast als het wordt verwarmd.

 9 Hoge mate van plooibaarheid zorgt ervoor dat het materiaal nauwkeurig kan worden aangebracht met 
minimale manipulatie = meer comfort en minder drukzones

 9 Makkelijk plooibare materialen genieten de voorkeur van spalkers die veel ervaring hebben met het 
maken van spalken

 9 Minimale plooibaarheid geniet de voorkeur wanneer er grotere zones moeten gespalkt worden omdat 
het materiaal gemakkelijker te hanteren is en meer stabiliteit biedt

De mate waarin een materiaal aan elkaar kleeft wanneer het wordt verwarmd.

Zonder coating

 9 Effectieve binding zonder dat het oppervlak moet worden behandeld/voorbereid

 9 Kleeft aan elkaar om een permanente binding te vormen

 9 Handig wanneer er outriggers, accessoires of verstevigingsstrips worden gebruikt

Gecoat

 9 Dit materiaal kan tijdelijk binden als het warm is

 9 De binding verdwijnt na afkoeling

 9 Coating kan worden verwijderd om een permanente binding te creëren met spiritus of door het 
oppervlak van de spalk op een veilige manier af te schrapen

 9 Vaak gemakkelijker te hanteren

 9 Voor spalken die lang moeten gedragen worden, kunnen gecoate materialen handiger zijn omdat ze 
veel gemakkelijker te reinigen zijn (minder poreus)

De mate waarin een materiaal bestand is tegen trekken of rekken wanneer het wordt verwarmd.

Maximaal uitrekbaar Matig uitrekbaar Minimaal uitrekbaar

 9 Voor een strakke pasvorm
 9 Voorzichtige hantering vereist
 9 Kleine, complexe spalken

 9 Voor een nauwsluitende pasvorm
 9 Matige hantering om materiaal op 

zijn plaats te trekken en houden

 9 Voor een goede pasvorm
 9 Stevige hantering vereist
 9 Ideaal voor grotere spalken
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Thermoplasten: inleiding

Dikte

Solid tegenover geperforeerd

 9 Helft van het gewicht van 3,2 mm spalkmateriaal

 9 Gemakkelijk te snijden na afkoeling

 9 Ideaal voor kinderspalken, vingerspalken en handgebaseerde spalken

 9 Licht met gemiddelde ondersteuning

 9 Niet te volumineus

 9 Perfect voor diverse statische en dynamische spalken, zoals spalken voor artritis, duim, 
hand en voorarm

 9 Traditionele dikte voor meer ondersteuning

 9 Ideaal voor spalken van de bovenste en onderste ledematen, spasticiteitsspalken  
en bracing van breuken

 9 Traditionele dikte voor meer ondersteuning

 9 Ideaal voor spalken van de bovenste en onderste ledematen, spasticiteitsspalken  
en bracing van breuken

Kenmerken van thermoplasten

Solid

Maximale ondersteuning.

Geperforeerd (1%, 2% of 2,5%)

Geperforeerd voor lichte ventilatie en verbeterd comfort  
zonder de stijfheid te verminderen.
Tip: materiaal wordt sneller zacht wanneer het wordt verwarmd

UltraPerf (13%), OptiPerf (19%)

 9 Lichtgewicht, betere ventilatie voor meer comfort en soepelheid

SuperPerf (38% of 42%)

 9 Voor zeer licht, uitzonderlijke ventilatie en meer comfort en soepelheid 

Tip: Kies voor meer ondersteuning een dikker materiaal met meer 
Tip: Materiaal met meer perforaties wordt sneller zacht  
wanneer het wordt verwarmd en het koelt sneller af

1,6 mm 
13% UltraPerf

3,2 mm 
1% Perf

1,6 mm 
19% OptiPerf

3,2 mm 
19% OptiPerf

2,4 mm 
19% OptiPerf

1,6 mm 
42% SuperPerf

3,2 mm 
42% Perf

2,4 mm 
38% SuperPerf

1,6 mm

4,8 mm

2,4 mm

3,2 mm
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Thermoplasten: inleiding

Maximale elasticiteit 

Pagina Materiaal Binding

10 Polyform Gecoat

11 Aquaplast ProDrape-T Gecoat

Gemiddelde elasticiteit 

Pagina Materiaal Binding

12 Polyflex II Gecoat

13 TailorSplint Zonder coating

14 Aquaplast Original Zonder coating

15 Aquaplast-T Gecoat

16+17 Aquaplast-T Watercolors Gecoat

22 ThermoFit Sticky Zonder coating

23 ThermoFit Non-Sticky Gecoat

24 ThermoFit Foam Zonder coating

Minimale elasticiteit 

Pagina Materiaal Binding

18 Synergy Zonder coating

19 Ezeform Zonder coating

20 Aquaplast Resilient Original (met geheugen) Zonder coating

20 Aquaplast Resilient-T (met geheugen) Gecoat

21 San-Splint Zonder coating
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PolyformTM

Klinische aanbevelingen

 9 Acuut trauma
 9 Pijn en gewrichtsaandoeningen
 9 Patiënten die geen stevige behandeling verdragen
 9 Dynamische outriggerbasissen
 9 Pediatrie
 9 1,6 mm: voor lichtgewicht spalken. Ideaal voor 

condities die zeer licht materiaal vereisten, bv. 
bejaarden, kinderen, oncologie,..

Verwarming
 9 1,6 mm: 65°C tot 70°C gedurende 30 seconden
 9 3,2 mm: 65°C tot 70°C gedurende 1 minuut

Bewerkingstijd
 9 1,6 mm: 1 minuut 
 9 3,2 mm: 3 tot 5 minuten

Polyform™ 

Maximale uitrekbaarheid. Gecoat.  Latexvrij.

1.6mm - Solid

A29213S Wit 1 plaat 15 x 23 cm

A29213 Wit 4 platen 30 x 46 cm

1.6mm - 1% Perf

A29214S Wit 1 plaat 15 x 23 cm

A29214 Wit 4 platen 30 x 46 cm

3.2mm - Solid

A29201 Wit 1 plaat 46 x 61cm

A2921 Wit 4 platen 46 x 61cm

A29203 Wit 1 plaat 61 x 91cm

A292024 Beige 1 plaat 46 x 61cm

A292025 Beige 1 plaat 61 x 91cm

A292030 Blauw 1 plaat 46 x 61cm

A292028 Blauw 1 plaat 61 x 91cm

3.2mm - 1% Perf

A292012 Wit 1 plaat 46 x 61cm

A29212 Wit 4 platen 46 x 61cm

A29202 Wit 1 plaat 61 x 91cm

A292027 Beige 1 plaat 46 x 61cm

A292026 Beige 1 plaat 61 x 91cm

A292031 Blauw 1 plaat 46 x 61cm

A292029 Blauw 1 plaat 61 x 91cm

 

Eigenschappen

 9 Het meest vervormbare spalkmateriaal van Rolyan® (drape)
 9 Biedt natuurlijke plooibaarheid met minimale behandeling. 
 9 Minder drukzones en minder verschuiving van de spalk 

dankzij aansluitende pasvorm
 9 Uitstekende stijfheid en sterkte na het aanbrengen
 9 Randen goed afgewerkt
 9 Makkelijk te snijden na afkoeling, geen specifieke patronen 

nodig
 9 Gecoat, geschikt voor tijdelijke binding

Bindingscapaciteit

 9 Tijdelijke binding: verwarmde oppervlakken 
samenknijpen

 9 Permanente binding: de coating verwijderen met spiritus 
of door af te schrapen met een scherp instrument 
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AquaplastTM ProdrapeTM-T

Klinische aanbevelingen

 9 Seriële spalken (100% geheugen)
 9 Acuut trauma 
 9 Pijn en gewrichtsaandoeningen
 9 Duim-, vinger-, pols- en handbasisspalken
 9 Dynamische outriggerbasissen
 9 Lichte pediatrische spalken

Verwarming
 9 1.6mm: 65°C to 70°C for 30 seconds
 9 2.4mm: 70°C to 75°C for 1 minute
 9 3.2mm: 70°C to 75°C for 1 minute

Bewerkingstijd
 9 1.6mm: 1 minute 
 9 2.4mm: 2 to 3 minutes
 9 3.2mm: 4 to 5 minutes

Aquaplast™ProDrape™-T 

Maximale uitrekbaarheid. Gecoat.  Latexvrij.

1.6mm - Solid

550765 Wit 1 plaat 46 x 61cm

550766 Wit 4 platen 46 x 61cm

1.6mm - 13% UltraPerf

550767 Wit 1 plaat 46 x 61cm

550768 Wit 4 platen 46 x 61cm

2.4mm - Solid

A96266 Wit 1 plaat 46 x 61cm

A96266C4 Wit 4 platen 46 x 61cm

2.4mm - 19% OptiPerf

A96267C4 Wit 4 platen 46 x 61cm

3.2mm - Solid

A96264 Wit 1 plaat 46 x 61 cm

A96264C4 Wit 4 platen 46 x 61 cm

55326004 Blauw 4 platen 46 x 61 cm

3.2mm - 19% OptiPerf

A96265 Wit 1 plaat 46 x 61 cm

A96265C4 Wit 4 platen 46 x 61 cm

Eigenschappen

 9 Zachte bewegingen geven de beste resultaten 
 9 Rekt gemakkelijk met uitstekende plooibaarheid, past 

zich goed aan aan contouren
 9 100% geheugen maakt herhaaldelijk verwarmen en 

aanpassing van de spalk mogelijk. Dit vermindert het 
ziekenhuisafval.

 9 Randen gemakkelijk bij te snijden en glad te wrijven
 9 Gecoat, geschikt voor tijdelijke binding
 9 Witte kleur: wordt doorzichtig bij verwarming, zodat 

drukpunten en markeringen gemakkelijk zichtbaar zijn 
voor het aanbrengen voor maximaal comfort.

Bindingscapaciteit

 9 Tijdelijke binding: verwarmde oppervlakken 
samenknijpen

 9 Permanente binding: de coating verwijderen met spiritus 
of door af te schrapen met een scherp instrument 
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Polyflex IITM

Verwarming
 9 1,6 mm: 70°C tot 75°C gedurende 35 seconden
 9 2,4mm: 70°C tot 75°C gedurende 1 minuut
 9 3,2 mm: 70°C tot 75°C gedurende 1 minuut

Bewerkingstijd
 9 1,6 mm: 1 tot 2 minuten 
 9 2,4mm: 2 tot 3 minuten
 9 3,2 mm: 4 tot 6 minuten

Polyflex II™

Matige uitrekbaarheid. Gecoat. Latexvrij.

Eigenschappen

 9 Optimale combinatie van uitrekbaarheid en goede 
vervormbaarheid en plooibaarheid

 9 Gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen. Materiaal 
is soepel na het aanbrengen: gemakkelijk aan te passen 
tot een goed gevormde spalk en gemakkelijk bij te 
snijden randen voor een hoogwaardige afwerking

 9 Past zich aan aan tonusschommelingen en wijzigingen 
in oedeem

 9 Bewerken op een horizontaal vlak en spalk vormen in 
een positie die zo veel mogelijk gebruikmaakt van de 
zwaartekracht

 9 Gecoat: geschikt voor tijdelijke binding

1.6mm - Solid

A2927 Wit 4 platen 30 x 46 cm

1.6mm - 1% Perf

A2928 Wit 4 platen 30 x 46 cm

2.4mm - Solid

A292901 Wit 1 plaat 46 x 61cm

2.4mm - 1% Perf

A292902 Wit 1 plaat 46 x 61cm

3.2mm - Solid

A29205 Wit 1 plaat 46 x 61cm

A2925 Wit 4 platen 46 x 61cm

A29206 Wit 1 plaat 61 x 91cm

A292020 Beige 1 plaat 46 x 61cm

A292021 Beige 1 plaat 61 x 91cm

A292034 Blauw 1 plaat 46 x 61cm

A292032 Blauw 1 plaat 61 x 91cm

3.2mm - 1% Perf

A292011 Wit 1 plaat 46 x 61cm

A29211 Wit 4 platen 46 x 61cm

A29204 Wit 1 plaat 61 x 91cm

A292023 Beige 1 plaat 46 x 61cm

A292022 Beige 1 plaat 61 x 91cm

A292035 Blauw 1 plaat 46 x 61cm

A292033 Blauw 1 plaat 61 x 91cm

 

Bindingscapaciteit

 9 Tijdelijke binding: verwarmde oppervlakken  
samenknijpen

 9 Permanente binding: de coating verwijderen met spiritus 
of door af te schrapen met een scherp instrument 

Tip: voor gladde randen:
Snijd het materiaal wanneer het warm is, dan krijgt u 
gladdere, schone randen die het comfort en de pasvorm 
verbeteren

Klinische aanbevelingen

 9 Pijn en gewrichtsaandoeningen
 9 Dynamische outriggerbasissen
 9 Neurologische pathologieën
 9 Halskragen en gezichtsmaskers
 9 Pols-, hand- en duimspalken
 9 1,6 mm: voor lichtgewicht spalken. Ideaal voor con-

dities die zeer licht materiaal vereisten, bv. bejaarden, 
kinderen, oncologie,..
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TailorSplintTM

Verwarming
 9 1,6 mm: 70°C tot 75°C gedurende 35 seconden
 9 2,4mm: 70°C tot 75°C gedurende 1 minuut
 9 3,2 mm: 70°C tot 75°C gedurende 1 minuut

Bewerkingstijd
 9 1,6 mm: 1 tot 2 minuten 
 9 2,4mm: 2 tot 3 minuten
 9 3,2 mm: 4 tot 6 minuten

TailorSplint™

Matige uitrekbaarheid. Gecoat. Latexvrij.

1.6mm - Solid

A297003 Beige 4 platen 31 x 46 cm

1.6mm - 1% Perf

A297004 Beige 4 platen 31 x 46 cm

2.4mm - Solid

A297007 Beige 1 plaat 46 x 61cm

A297010 Beige 4 platen 46 x 61cm

2.4mm - 1% Perf

A297008 Beige 1 plaat 46 x 61cm

A297011 Beige 4 platen 46 x 61cm

3.2mm - Solid

A297005 Beige 1 plaat 46 x 61cm

A297001 Beige 4 platen 46 x 61cm

3.2mm - 1% Perf

A297006 Beige 1 plaat 46 x 61cm

A297002 Beige 4 platen 46 x 61cm

A297012 Beige 1 plaat 61 x 91cm

Klinische aanbevelingen

 9 Acuut trauma
 9 Pijn en gewrichtsaandoeningen
 9 Neurologische pathologieën
 9 Breed gamma boven- en onderspalken
 9 Dynamische outriggerbasis

Eigenschappen

 9 Perfecte combinatie van gemiddelde uitrekbaarheid, 
gemiddelde plooibaarheid en goede vervormbaarheid

 9 Veelzijdig materiaal, geschikt voor de meeste klinische 
toepassingen. Minder materialen en opslagruimte vereist. 
Past zich aan aan een ruim gamma toepassingen, van 
handspalken tot grotere orthesen

 9 Makkelijk te bewerken: geschikt voor zowel onervaren als 
ervaren spalkers

 9 Gladde afwerking: meer comfort voor de patiënt
 9 Makkelijk bij te snijden randen

Bindingscapaciteit

 9 Tijdelijke binding: verwarmde oppervlakken 
samenknijpen

 9 Permanente binding: de coating verwijderen met spiritus 
of door af te schrapen met een scherp instrument 
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AquaplastTM Original

Heating
 • 1.6mm: 70°C to 75°C for 35 seconds
 • 2.4mm: 70°C to 75°C for 1 minute
 • 3.2mm: 70°C to 75°C for 1 minute

Working Times
 • 1.6mm: 1 to 2 minutes 
 • 2.4mm: 2 to 3 minutes
 • 3.2mm: 4 to 6 minutes

Features
 • Moderate resistance to stretch with moderate drape and 

good conformability
 • 100% memory allows for re-moulding and splint revisions. 

This reduces waiste for less experienced therapists.
 • Wit sheets: transparent when heated, allowing identifica-

tion of pressure points and of landmarks for positioning to 
provide maximum comfort.

 • Uncoated

Aquaplast Original™

Matige uitrekbaarheid. Zonder coating Latexvrij.

1.6mm - Solid

A96430 Wit 1 plaat 46 x 61cm

1.6mm - 13% UltraPerf

A964301 Wit 1 plaat 46 x 61cm

554590 Beige 1 plaat 46 x 61cm

554591 Beige 4 platen 46 x 61cm

1.6mm - 19% OptiPerf

A96435 Beige 1 plaat 46 x 61cm

2.4mm - Solid

A96439 Beige 1 plaat 46 x 61cm

2.4mm - 19% UltraPerf

A96444 Beige 1 plaat 46 x 61cm

3.2mm - Solid

A96431 Wit 1 plaat 46 x 61cm

A96437 Beige 1 plaat 46 x 61cm

3.2mm - 19% OptiPerf

A96438 Beige 1 plaat 46 x 61cm
 

Bewerkingskenmerken

 9 Kleeft aan de huid tijdens het bewerken, zodat ervaren 
therapeuten de handen vrij hebben om de spalk te 
vormen

 9 Zelfde bewerkingskenmerken als Aquaplast-TTM maar 
kleeft onmiddellijk en permanent bij contact

 9 Ideaal voor het bevestigen van outriggers en andere 
componenten

 9 Geperforeerde materialen zorgen voor ventilatie en 
verminderen het gewicht van de afgewerkte spalk

 9 Bestand tegen vingerafdrukken

Klinische aanbevelingen

 9 Perfect voor dynamische spalken en het bevestigen van 
outriggers

 9 Geschikt voor diverse pathologieën van de bovenste en 
onderste ledematen

Bindingscapaciteit

 9 Tijdelijke binding: verwarmde oppervlakken 
samenknijpen

 9 Permanente binding: de coating verwijderen met spiritus 
of door af te schrapen met een scherp instrument 

Verwarming
 9 1,6 mm: 70°C tot 75°C gedurende 35 seconden
 9 2,4mm: 70°C tot 75°C gedurende 1 minuut
 9 3,2 mm: 70°C tot 75°C gedurende 1 minuut

Bewerkingstijd
 9 1,6 mm: 1 tot 2 minuten 
 9 2,4mm: 2 tot 3 minuten
 9 3,2 mm: 4 tot 6 minuten

Eigenschappen

 9 Gemiddelde uitrekbaarheid met gemiddelde 
plooibaarheid en goede vervormbaarheid

 9 100% geheugen maakt opnieuw vervormen en 
aanpassing van de spalk mogelijk. Vermindert het afval 
voor minder ervaren therapeuten.

 9 Witte vellen: wordt doorzichtig bij verwarming, zodat 
drukpunten en markeringen gemakkelijk zichtbaar zijn 
voor het aanbrengen voor maximaal comfort.

 9 Zonder coating
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Aquaplast-TTM

Aquaplast-TTM

Matige uitrekbaarheid. Gecoat. Latexvrij.

Bewerkingskenmerken 
 9 Combinatie van sterke vervormbaarheid en elasticiteit 
 9 13% UltraPerf® perforatie: ideaal voor lichte vinger-of 

handspalk van ademend materiaal
 9 19% OptiPerfTM perforatie: uitstekende ventilatie met 

behoud van materiaalsterkte en gemakkelijke afwerking 
van de randen

 9 Makkelijk bij te snijden randen
 9 Kleur: Wit

1.6mm 

A96240 Solid 1 plaat 46 x 61cm

A96240C4 Solid 4 platen 46 x 61cm

A962541 13% UltraPerf 1 plaat 46 x 61cm

A96254 19% OptiPerf 1 plaat 46 x 61cm

A96250 42% SuperPerf 1 plaat 46 x 61cm

2.0mm 

091329085 Solid 1 plaat 46 x 61cm

091329093 13% UltraPerf 1 plaat 46 x 61cm

2.4mm 

A96270 Solid 1 plaat 46 x 61cm

A96270C4 Solid 4 platen 46 x 61cm

A962090 2% Perf 1 plaat 46 x 61cm

A96255 19% OptiPerf 1 plaat 46 x 61cm

A96271 38% SuperPerf 1 plaat 46 x 61cm

3.2mm

A96210 Solid 1 plaat 46 x 61cm

A9621 Solid 4 platen 46 x 61cm

A96272 Solid 1 plaat 61 x 91 cm

A96230 1% Perf 1 plaat 46 x 61cm

A96230C4 1% Perf 4 platen 46 x 61cm

A96273 1% Perf 1 plaat 61 x 91 cm

A96256 19% OptiPerf 1 plaat 46 x 61cm

A96220 42% SuperPerf 1 plaat 46 x 61cm

4.8mm 

A96274 Solid 4 platen 46 x 61cm

A96274C4 Solid 4 platen 46 x 61cm

A96275 Solid 1 plaat 61 x 91 cm

A96275C2 Solid 2 platen 61 x 91 cm

Bindingscapaciteit

 9 Tijdelijke binding: verwarmde oppervlakken samenknijpen
 9 Permanente binding: de coating verwijderen met spiritus of 

door af te schrapen met een scherp instrument 

Klinische aanbevelingen

 9 Seriële spalken
 9 Hand-, pols-, vinger- en duimspalken
 9 Dynamische outriggerbasissen
 9 Elleboogspalken met behulp van de “pinch and pop” 

techniek

Verwarming

 9 1,6 mm: 70°C tot 75°C gedurende 35 seconden
 9 2,4mm: 70°C tot 75°C gedurende 1 minuut
 9 3,2 mm: 70°C tot 75°C gedurende 1 minuut
 9 4,8mm: 70°C tot 75°C gedurende 1 tot 2 minuten 

Bewerkingstijd
 9 1,6 mm: 1 tot 2 minuten 
 9 2,4mm: 2 tot 3 minuten
 9 3,2 mm: 4 tot 6 minuten
 9 4,8mm: 4 tot 7 minuten

Eigenschappen

 9 Gemiddelde uitrekbaarheid met gemiddelde 
plooibaarheid en goede vervormbaarheid

 9 100% geheugen maakt opnieuw vervormen en 
aanpassing van de spalk mogelijk. Vermindert het afval 
voor minder ervaren therapeuten.

 9 Alle vellen zijn wit en worden doorzichtig bij verwarming, 
zodat drukpunten en markeringen gemakkelijk zichtbaar 
zijn voor het aanbrengen voor maximaal comfort.

 9 Gecoat, geschikt voor tijdelijke binding
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Aquaplast-TTM WatercolorsTM

Verwarming
 9 1,6 mm: 70°C tot 75°C gedurende 35 seconden
 9 2,4mm: 70°C tot 75°C gedurende 1 minuut
 9 3,2 mm: 70°C tot 75°C gedurende 1 minuut

Bewerkingstijd
 9 1,6 mm: 1 tot 2 minuten 
 9 2,4mm: 2 tot 3 minuten
 9 3,2 mm: 4 tot 6 minuten

Eigenschappen

 9 Gemiddelde uitrekbaarheid met gemiddelde 
plooibaarheid en goede vervormbaarheid

 9 100% geheugen maakt opnieuw vervormen en 
aanpassing van de spalk mogelijk. Vermindert het afval 
voor minder ervaren therapeuten.

 9 Witte vellen: wordt doorzichtig bij verwarming, zodat 
drukpunten en markeringen gemakkelijk zichtbaar zijn 
voor het aanbrengen voor maximaal comfort.

 9 Gecoat

Aquaplast-TTM WatercolorsTM

Matige uitrekbaarheid. Gecoat. Latexvrij.

Bewerkingskenmerken

 9 Worden door hun frisse, levendige kleuren gemakkelijk 
aanvaard door kinderen en volwassenen

 9 Optimale combinatie van sterke vervormbaarheid en 
elasticiteit

 9 100% geheugen maakt herhaaldelijk verwarmen en 
aanpassingen van de spalk mogelijk.

 9 13% UltraPerf® perforatie: ideaal voor lichte vinger- of 
handspalk van ademend materiaal

 9 19% OptiPerfTM perforatie: uitstekende ventilatie 
voor comfort met behoud van materiaalsterkte en 
gemakkelijke afwerking van de randen

 9 Makkelijk bij te snijden randen

Klinische aanbevelingen

 9 Vinger- en handspalken moeten van ademend materiaal 
worden gemaakt

 9  Spalken voor hand en bovenste ledematen
 9 Neurologische visuele en concentratiestoornissen
 9 Spalken voor ergotherapeutische doeleinden want de 

klassieke witte materialen kunnen ontsierd worden door 
vlekken

Bindingscapaciteit

 9 Tijdelijke binding: verwarmde oppervlakken 
samenknijpen

 9 Permanente binding: de coating verwijderen met spiritus 
of door af te schrapen met een scherp instrument 

 9 Beige is ook beschikbaar zonder coating

1.6mm - 46x61cm Solid 19% OptiPerf 13% UltraPerf

Beige A96241 A96242 A962421 1 plaat

Zwart A96323 A96324 A963241 1 plaat

Felblauw A96340 A96346 A963461 1 plaat

Fel roze A96341 A96347 A963471 1 plaat

Lavendel 551488 551490 551492 1 plaat

Pastelblauw A927955 - A963141 1 plaat

Paars A927954 - A9631031 1 plaat

Paars A96310314 4 platen

Rood A927953 - A9631131 1 plaat

Blauw 550551 550553 550555 1 plaat

Frisgroen A927966 - A963131 1 plaat

Metaalblauw - - 091551613 1 plaat

Zilver - - 091551647 1 plaat
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Aquaplast-TTM WatercolorsTM

3,2 mm - 46x61 cm Solid 19% OptiPerf 13% UltraPerf

Beige A96231 A96232 - 1 plaat

Zwart A96332 A96321 - 1 plaat

Felblauw A9631 A96310 - 1 plaat

Felblauw 091169002 091169028 - 4 platen

Fel roze A9632 A96311 - 1 plaat

Lavendel 551484 551486 - 1 plaat

Lavendel 091182500 091182526 - 4 platen

Metaalblauw 091513852 091513878 - 1 plaat

Metaalblauw 091549187 091549195 - 4 platen

Pastelblauw A96330 A96314 - 1 plaat

Paars A963100 A963101 - 1 plaat

Rood A963110 A963111 - 1 plaat

Blauw 550547 550549 - 1 plaat

Frisgroen A9635 A96313 - 1 plaat

Zilver 091513845 091513860 - 1 plaat

Zilver 091549161 091549179 - 4 platen

2,4 mm - 46x61 cm Solid 19% OptiPerf 13% UltraPerf

Beige A96257 A96258 - 1 vel

Zwart 091536069 091182492 - 1 vel

Fel roze 554567 - - 1 vel

Felblauw 091544709 091544717 1 vel

Paars A963102 A963103 - 1 vel

Rood A963112 A963113 - 1 vel

Metaalblauw - - 091521293 1 vel

Zilver - - 091521301 1 vel



Handspalken catalogus - 20

SynergyTM

Verwarming
 9 3,2 mm: 70°C tot 75°C gedurende 1 minuut

Bewerkingstijd
 9 3,2 mm: 4 tot 6 minuten

Eigenschappen

 9 Biedt minimale uitrekbaarheid met gemiddelde 
plooibaarheid en goede vervormbaarheid

 9 Grote mate van controle tijdens het vervaardigen van 
de spalk

 9 Mag stevig worden bewerkt
 9 Uitstekende stijfheid na het aanbrengen
 9 Makkelijk bij te snijden randen
 9 Zonder coating, geschikt voor permanente binding

Synergy™

Minimale uitrekbaarheid. Zonder coating. Latexvrij.

Klinische aanbevelingen

 9 Spalken die een stevige aanpak vereisen
 9 Neurologische pathologieën 
 9 Functionele steun- en positioneringsspalken
 9 Spalken voor bovenste en onderste ledematen, 

korsetten en rugsteunen

Bindingscapaciteit

 9 Zonder coating: geschikt voor permanente bindingen en 
het bevestigen van strapping, padding, scharnieren en 
outriggers

3,2 mm - Solid

A911010 Wit 1 plaat 46 x 61 cm

A911010C4 Wit 4 platen 46 x 61 cm

A911011 Wit 1 plaat 61 x 91 cm

A911020 Beige 1 plaat 46 x 61 cm

A911021 Beige 1 plaat 61 x 91 cm

A911030 Blauw 1 plaat 46 x 61 cm

A91131 Blauw 1 plaat 61 x 91 cm

3,2 mm - 1% Perf

A911013 Wit 1 plaat 46 x 61 cm

A911013C4 Wit 4 platen 46 x 61 cm

A911023 Beige 1 plaat 46 x 61 cm

A911022 Beige 1 plaat 61 x 91 cm

A911033 Blauw 1 plaat 46 x 61 cm

A91132 Blauw 1 plaat 61 x 91 cm
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EzeformTM

Verwarming
 9 1,6 mm: 70°C tot 75°C gedurende 35 seconden
 9 2,4mm: 70°C tot 75°C gedurende 30 tot 45 

seconden
 9 3,2 mm: 70°C tot 75°C gedurende 1 minuut

Bewerkingstijd
 9 1,6 mm: 1 tot 2 minuten 
 9 2,4mm: 2 tot 3 minuten
 9 3,2 mm: 4 tot 6 minuten

EzeformTM

Minimale uitrekbaarheid. Gecoat. Latexvrij.

Klinische aanbevelingen

 9 Spalken van bovenste en onderste ledematen
 9 Neurologische pathologieën
 9 Spalken die een stevige aanpak vereisen
 9 Functionele steun- en positioneringsspalken

Eigenschappen
 9 Biedt minimale uitrekbaarheid met uitstekende 

plooibaarheid en vervormbaarheid
 9 Wordt een beetje kleverig als het wordt verwarmd en dit 

helpt om de spalk in positie te houden. Vergemakkelijkt 
het vormen van de spalk omdat de therapeut de handen 
vrij heeft.

 9 Gemakkelijk te verwerken
 9 Randen gemakkelijk bij te snijden en glad te wrijven
 9 Zonder coating, geschikt voor permanente binding

Bindingscapaciteit

 9 Tijdelijke binding: verwarmde oppervlakken 
samenknijpen

 9 Permanente binding: de coating verwijderen met spiritus 
of door af te schrapen met een scherp instrument

 9 1,6 mm: zeer licht materiaal met maximale elasticiteit

1,6 mm Solid 1% Perf 19% OptiPerf

Wit A57711 A57712 - 4 platen 31 x 46 cm

Beige A57724 A57725 - 4 platen 31 x 46 cm

2,4mm Solid 1% Perf 19% OptiPerf

Wit 091203306 - 091203314 1 plaat 46 x 61 cm

Wit 091203322 - 091203330 4 platen 46 x 61 cm

3,2 mm Solid 1% Perf 19% OptiPerf

Wit A57701 A57704 - 1 plaat 46 x 61 cm

Wit A5771 A5774 - 4 platen 46 x 61 cm

Wit A57703 A57702 - 1 plaat 61 x 91 cm

Beige A577020 A577023 - 1 plaat 46 x 61 cm

Beige A577020C4 A577023C4 - 4 platen 46 x 61 cm

Beige A577021 A577022 - 1 plaat 61 x 91 cm

Blauw A577026 A577027 - 1 plaat 46 x 61 cm

Blauw A577026C4 A577027C4 - 4 platen 46 x 61 cm

Blauw A577024 A577025 - 1 plaat 61 x 91 cm

Zwart 091555739 091555754 - 1 plaat 46 x 61 cm
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AquaplastTM ResilientTM

Verwarming
 9 1,6 mm: 65°C tot 70°C gedurende 35 seconden
 9 3,2 mm: 70°C tot 75°C gedurende 1 minuut

Bewerkingstijd
 9 1,6 mm: 1 tot 2 minuten
 9 3,2 mm: 4 tot 6 minuten

Eigenschappen

 9 Minimale uitrekbaarheid
 9 Niet-plooibaar materiaal dat maximale controle geeft 
 9 100% geheugen maakt opnieuw verwarmen en 

aanpassing van de spalk mogelijk. Vermindert het afval 
voor minder ervaren therapeuten.

 9 Alle vellen zijn wit en worden doorzichtig bij verwarming
 9 AquaplastTM Original ResilientTM: zonder coating
 9 AquaplastTM Resilient-TTM: gecoat

AquaplastTM Original ResilientTM: zonder coating

AquaplastTM ResilientTM-T: gecoat

Minimale uitrekbaarheid. Latexvrij

Klinische aanbevelingen

 9 Spalken die regelmatig moeten worden aangepast en 
seriële spalken

 9 Neurologische pathologieën
 9 Middelgrote en grotere spalken voor de bovenste en 

onderste ledematen, inclusief bracing van breuken

Bindingscapaciteit

 9 Original ResilientTM: permanente binding bij verwarming
 9 Resilient-TTM :

 9  Voor een tijdelijke binding: verwarmde oppervlakken  
 samenknijpen

 9  Voor een permanente binding: coating verwijderen.

Origineel (zonder coating)

1,6 mm Solid 13% UltraPerf

Wit A96440 550138 1 plaat 46 x 61 cm

Wit A96440C4 550139 4 platen 46 x 61 cm

3,2 mm Solid 13% UltraPerf

Wit A96442 - 1 plaat 46 x 61 cm

Wit A96442C4 - 4 platen 46 x 61 cm

Resilient-T (gecoat)

1,6 mm Solid 13% UltraPerf

Wit A96262 A962611 1 plaat 46 x 61 cm

3,2 mm Solid 13% UltraPerf

Wit A96263 - 1 plaat 46 x 61 cm

Wit A96263C4 - 4 platen 46 x 61 cm
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San-SplintTM

Verwarming
 9 1,6 mm: 70°C tot 75°C gedurende 35 seconden
 9 3,2 mm: 70°C tot 75°C gedurende 1 minuut

Bewerkingstijd
 9 1,6 mm: 1 tot 2 minuten 
 9 3,2 mm: 3 tot 5 minuten

San-SplintTM

Minimale uitrekbaarheid. Zonder coating Latexvrij.

Klinische aanbevelingen

 9 Spalken van bovenste en onderste ledematen
 9 Neurologische pathologieën
 9 Spalken die een stevige aanpak vereisen
 9 Functionele steun- en positioneringsspalken

Eigenschappen

 9 Isopreenmateriaal op basis van rubber met grote mate 
van controle en stijfheid

 9 Kan stevig worden bewerkt zonder dat er 
vingerafdrukken op het materiaal achterblijven 

 9 Minimale uitrekbaarheid
 9 Kan zacht worden gemaakt in een heteluchtoven of 

warmwaterbak
 9 Wordt een beetje kleverig als het wordt verwarmd en dit 

helpt om de spalk in positie te houden. Vergemakkelijkt 
het vormen van de spalk omdat de therapeut de handen 
vrij heeft.

 9 Makkelijk bij te snijden randen
 9 Zonder coating

Bindingscapaciteit

Zonder coating, uitstekende voor permanente binding. 

Voor stevige bevestiging van strapping, padding en  
toebehoren.

1,6 mm: licht materiaal met hoge mate van controle

1,6 mm - Solid

A32461 Beige 1 plaat 46 x 61 cm

A32461C4 Beige 4 platen 46 x 61 cm

1,6 mm - 2,5% Perf

A32460 Beige 1 plaat 46 x 61 cm

A32460C4 Beige 4 platen 46 x 61 cm

3,2 mm - Solid

A32440 Wit 1 plaat 46 x 61 cm

A32444 Wit 1 plaat 61 x 91 cm

A32452 Beige 1 plaat 46 x 61 cm

A32451 Beige 4 platen 46 x 61 cm

A32456 Beige 1 plaat 61 x 91 cm

3,2 mm - 1% Perf

A32441 Wit 1 plaat 46 x 61 cm

A32441C4 Wit 4 platen 46 x 61 cm

A32445 Wit 1 plaat 61 x 91 cm

3,2 mm - 2,5% Perf

A32455 Beige 1 plaat 46 x 61 cm

A32457 Beige 1 plaat 61 x 91 cm
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ThermoFit Sticky

1,6 mm 

S-FIT-10000-16-1 Solid 60 x 43 cm Beige 1 plaat

S-FIT-10001-16-1 Micro 60 x 43 cm Beige 1 plaat

S-FIT-10011-16-1 Micro 60 x 43 cm Blauw 1 plaat

S-FIT-10021-16-1 Micro 60 x 43 cm Rood 1 plaat

S-FIT-10031-16-1 Micro 60 x 43 cm Zwart 1 plaat

S-FIT-10002-16-1 Mini 60 x 43 cm Beige 1 plaat

S-FIT-10003-16-1 Multi 60 x 43 cm Beige 1 plaat

2,0mm 

S-FIT-10000-20-1 Solid 60 x 44 cm Beige 1 plaat

S-FIT-10001-20-1 Micro 60 x 44 cm Beige 1 plaat

S-FIT-10011-20-1 Micro 60 x 44 cm Blauw 1 plaat

S-FIT-10021-20-1 Micro 60 x 44 cm Rood 1 plaat

S-FIT-10031-20-1 Micro 60 x 44 cm Zwart 1 plaat

S-FIT-10002-20-1 Mini 60 x 44 cm Beige 1 plaat

S-FIT-10003-20-1 Multi 60 x 44 cm Beige 1 plaat

2,5 mm 

S-FIT-10000-25-1 Solid 60 x 45 cm Beige 1 plaat

S-FIT-10002-25-1 Mini 60 x 45 cm Beige 1 plaat

S-FIT-10003-25-1 Multi 60 x 45 cm Beige 1 plaat

3,2 mm 

S-FIT-10000-32-1 Solid 60 x 45 cm Beige 1 plaat

S-FIT-11000-32-1 Solid 60 x 90 cm Beige 1 plaat

S-FIT-10002-32-1 Mini 60 x 45 cm Beige 1 plaat

S-FIT-10003-32-1 Multi 60 x 43 cm Beige 1 plaat

Eigenschappen

 9 100% geheugen
 9 Wordt doorzichtig bij verwarming 
 9 Zeer elastisch 
 9 Zonder coating

ThermoFit Sticky

Kleeft permanent. Zonder coating

Perforatie

M i c r o 

M i n i 
 

M u l t i 
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ThermoFit Non Sticky

1,6 mm 

S-FIT-20000-16-1 Solid 60 x 43 cm Beige 1 plaat

S-FIT-20001-16-1 Micro 60 x 43 cm Beige 1 plaat

S-FIT-20011-16-1 Micro 60 x 43 cm Blauw 1 plaat

S-FIT-20021-16-1 Micro 60 x 43 cm Rood 1 plaat

S-FIT-20031-16-1 Micro 60 x 43 cm Zwart 1 plaat

S-FIT-20002-16-1 Mini 60 x 43 cm Beige 1 plaat

S-FIT-20003-16-1 Multi 60 x 43 cm Beige 1 plaat

2,0mm 

S-FIT-20000-20-1 Solid 60 x 44 cm Beige 1 plaat

S-FIT-20001-20-1 Micro 60 x 44 cm Beige 1 plaat

S-FIT-20011-20-1 Micro 60 x 44 cm Blauw 1 plaat

S-FIT-20021-20-1 Micro 60 x 44 cm Rood 1 plaat

S-FIT-20031-20-1 Micro 60 x 44 cm Zwart 1 plaat

S-FIT-20002-20-1 Mini 60 x 44 cm Beige 1 plaat

S-FIT-20012-20-1 Mini 60 x 44 cm Blauw 1 plaat

S-FIT-20022-20-1 Mini 60 x 44 cm Rood 1 plaat

S-FIT-20032-20-1 Mini 60 x 44 cm Zwart 1 plaat

S-FIT-20003-20-1 Multi 60 x 44 cm Beige 1 plaat

S-FIT-20013-20-1 Multi 60 x 44 cm Blauw 1 plaat

S-FIT-20023-20-1 Multi 60 x 44 cm Rood 1 plaat

S-FIT-20033-20-1 Multi 60 x 44 cm Zwart 1 plaat

2,5 mm 

S-FIT-20000-25-1 Solid 60 x 45 cm Beige 1 plaat

S-FIT-20002-25-1 Mini 60 x 45 cm Beige 1 plaat

S-FIT-20012-25-1 Mini 60 x 45 cm Blauw 1 plaat

S-FIT-20003-25-1 Multi 60 x 45 cm Beige 1 plaat

S-FIT-20013-25-1 Multi 60 x 45 cm Blauw 1 plaat

3,2 mm 

S-FIT-20000-32-1 Solid 60 x 45 cm Beige 1 plaat

S-FIT-20002-32-1 Mini 60 x 45 cm Beige 1 plaat

S-FIT-20003-32-1 Multi 60 x 45 cm Beige 1 plaat

S-FIT-20013-32-1 Multi 60 x 45 cm Blauw 1 plaat

S-FIT-20033-32-1 Multi 60 x 45 cm Zwart 1 plaat

Eigenschappen

 9 100% geheugen
 9 Wordt doorzichtig bij verwarming 
 9 Zeer elastisch 
 9 Gecoat

ThermoFit Non-Sticky

Kleeft tijdelijk. Gecoat

Perforatie

M i c r o 

M i n i 
 

M u l t i 
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ThermoFit Foam

0,8 mm 

S-FIT-30000-08-1 Solid 60 x 41 cm Beige 1 plaat

S-FIT-30001-08-1 Micro 60 x 41 cm Beige 1 plaat

S-FIT-30011-08-1 Micro 60 x 41 cm Blauw 1 plaat

1,6 mm 

S-FIT-30000-16-1 Solid 60 x 43 cm Beige 1 plaat

S-FIT-30001-16-1 Micro 60 x 43 cm Beige 1 plaat

2,0 mm 

S-FIT-30000-20-1 Solid 60 x 44 cm Beige 1 plaat

S-FIT-30001-20-1 Micro 60 x 44 cm Beige 1 plaat

S-FIT-30002-20-1 Mini 60 x 44 cm Beige 1 plaat

S-FIT-30003-20-1 Multi 60 x 44 cm Beige 1 plaat

2,5 mm 

S-FIT-30000-25-1 Solid 60 x 45 cm Beige 1 plaat

S-FIT-30002-25-1 Mini 60 x 45 cm Beige 1 plaat

S-FIT-30003-25-1 Multi 60 x 45 cm Beige 1 plaat

3,0 mm 

S-FIT-30000-30-1 Solid 60 x 45 cm Beige 1 plaat

S-FIT-30002-30-1 Mini 60 x 45 cm Beige 1 plaat

S-FIT-30003-30-1 Multi 60 x 45 cm Beige 1 plaat

4,0 mm

S-FIT-30000-40-1 Solid 60 x 45 cm Beige 1 plaat

S-FIT-30002-40-1 Mini 60 x 45 cm Beige 1 plaat

Eigenschappen

 9 100% geheugen
 9 Wordt doorzichtig bij verwarming 
 9 Zeer elastisch 
 9 Zonder coating

ThermoFit Foam

Kleeft permanent. Zonder coating

Perforatie

M i c r o 

M i n i 
 

M u l t i 
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Voorgesneden Spalken

 
1

2

3

Immobilisatie duim  (Complete thumbsplint)

S-FIT-40000-20-U2 S
2,0 
mm 

micro

Pak à 2 

S-FIT-40000-20-U3 M Pak à 2 

S-FIT-40000-20-U4 L Pak à 2 

Duimspalk  (thumb immobilization splint)

S-FIT-40001-16-U2 S
1,6 
mm 

micro

Pak à 2 

S-FIT-40001-16-U3 M Pak à 2

S-FIT-40001-16-U4 L Pak à 2

Immobilisatie pols  (Immobilization glove)

S-FIT-40002-20-U2 S
2,0 
mm 

micro

Pak à 2 

S-FIT-40002-20-U3 M Pak à 2

S-FIT-40002-20-U4 L Pak à 2

Cock up spalk  (Dorsal wrist extention splint)

S-FIT-40003-32-U2 S
3,2 
mm 
solid

Pak à 2 

S-FIT-40003-32-U3 M Pak à 2

S-FIT-40003-32-U4 L Pak à 2

Plus positie spalk  (Rest splint intrinsically)

S-FIT-40004-32-U2 S
3,2 
mm 
solid

Pak à 2 

S-FIT-40004-32-U3 M Pak à 2

S-FIT-40004-32-U4 L Pak à 2

1) ThermoFit voorgesneden spalken

Voorgesneden spalken

Voorgesneden spalken zijn klaar om te worden verwarmd en 
gemodelleerd. Ze zijn snel en gemakkelijk te gebruiken,  
besparen tijd en geld en verminderen het afval. Keer het voor-
gesneden vel om voor gebruik aan de linker- of rechterhand, 
tenzij het in een rechter- en linkerversie beschikbaar is.

S 7,6-8,9 cm

M 9 cm-10,8 cm

L Vanaf 11,4 cm

2) TailorSplint™ Voorgesneden spalk CMC

Ondersteunt het CMC-gewricht maar de andere gewrichten 
van de hand kunnen vrij bewegen. Te gebruiken in geval van 
instabiel of pijnlijk CMC-gewricht als gevolg van verstuiking, 
overbelasting, reumatoïde artritis of een operatie. Latexvrij. 

Maat: meet rond het tweede tot vijfde MCP-gewricht.

TailorSplint 2,4 mm Solid Wit

556004 S       7,6 - 8,9 cm Pak à 3

556005 M      9 cm - 10,8 cm Pak à 3

556006 L     Vanaf 11,4 cm Pak à 3

1

2

Afmetingen voorgesneden spalk

Maat: meet rond het tweede tot vijfde  MCP-gewricht. 

3) Thumb Support Splint

Duimsplint, uit stevig, maar licht materiaal dat het CMC- en 
MP-gewricht van de duim ondersteunt maar de pols vrij laat 
bewegen. Perforaties zorgen voor extra ventilatie zonder de 
stabiliteit aan te tasten. Klinisch gebruik omvat onder meer 
artritis van de CMC-gewrichten en letsels van de gewrichts-
banden. Afmetingen: 1 maat verkrijgbaar. Kan op maat 
worden gesneden.

550464 Wit Polyflex II 3,2 mm Pak à 3

550465 Beige TailorSplint 2,4 mm Pak à 3

3

ThermoFit voorgesneden spalken

Rolyan voorgesneden spalken
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Voorgesneden spalken

1

2

3

1) Gauntlet Thumb Spica

Vlinderspalk voor de duim. Ideaal voorondersteuning en stabili-
satie bij artritis en letsels van de gewrichtsbanden en de zachte 
weefsels. Voor immobilisatie van het CMC- en MP-gewricht. 

Maat: meet rond het tweede tot vijfde MCP-gewricht.

Aquaplast-T OptiPerf 1,6 mm Wit

A67891 S       7,6 - 8,9 cm Pak à 3

A67892 M      9 cm - 10,8 cm Pak à 3

A67893 L     Vanaf 11,9 cm Pak à 3

Polyflex 1,6 mm Solid Wit

A67881 S       7,6 - 8,9 cm Pak à 3

A67882 M      9 cm - 10,8 cm Pak à 3

A67883 L     Vanaf 10,9 cm Pak à 3

Polyflex 3,2 mm Solid Wit

550421 S       7,6 - 8,9 cm Pak à 3

550422 M      9 cm - 10,8 cm Pak à 3

550423 L     Vanaf 10,9 cm Pak à 3

Aquaplast-T OptiPerf (midden) 1,6 mm Solid (randen) Wit

550426 S       7,6 - 8,9 cm Pak à 3

550427 M      9 cm - 10,8 cm Pak à 3

550428 L     Vanaf 10,9 cm Pak à 3

Aquaplast-T ProDrape-T 1.6mm Zwart

091169192 S       7,6 - 8,9 cm Pak à 3

091169200 M      9 cm - 10,8 cm Pak à 3

091169218    L     Vanaf 10,9 cm Pak à 3

2) TailorSplint™ Vlinderspalk voor pols en duim 

Immobiliseert de pols, de CMC- en MP-gewrichten van de 
duim. Maat: meet rond het tweede tot vijfde MCP-gewricht.

TailorSplint 3.2mm Effen beige

55327701 S       7,6 - 8,9 cm Pak à 3

55327702 M      9 cm - 10,8 cm Pak à 3

55327703 L     Vanaf 10,9 cm Pak à 3

3) Radial Bar Wrist Cock-Up Splint     

Ideale dynamische outriggerbasis. Biedt dorsale of volaire 
steun voor de pols.  
Maat: meet rond het tweede tot vijfde MCP-gewricht.

Aquaplast-T 3,2 mm Solid Wit

A1711A1 S       7,6 - 8,9 cm Pak à 3

A1721A1 M      9 cm - 10,8 cm Pak à 3

Polyflex Light 3,2 mm Solid Wit

A171220 S       7,6 - 8,9 cm Pak à 3

A172320 M      9 cm - 10,8 cm Pak à 3

Polyform 3,2 Solid Wit

A1711P S       7,6 - 8,9 cm Pak à 3

A1721P M      9 cm - 10,8 cm Pak à 3

Polyform 3,2 mm Geperforeerd Wit

550446 S       7,6 - 8,9 cm Pak à 3

550447 M      9 cm - 10,8 cm Pak à 3
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1) Dorsal Wrist Cock-Up Splint

Dorsale pols cock-up spalk. Voor immobilisatie van de pols 
waarbij de MCP-gewrichten en de duim vrij kunnen bewegen. 
Ideaal als basis voor dynamische spalken of letsels van de 
zachte weefsels. Maat: meet de breedte van het tweede tot 
vijfde MCP-gewricht.

Aquaplast-T 3,2 mm Solid Wit

A1521 S 5,1 - 7,3 cm Per stuk

A1527 S/M 7,3 - 7,6 cm Per stuk

A1522 M 7,6 - 9,2 cm Per stuk

A1523 L 9,3 - 11,1 cm Per stuk

2) Dorsal Blocking Splint         

Dorsaal blokkerende spalk voor immobilisatie van de pols, 
de MCP- en IP-gewrichten waarbij de duim vrij kan bewe-
gen. Wordt soms ook "back slab" spalk genoemd en wordt 
gebruikt na buigpeesoperaties. 

De handpalmstrook biedt maximale steun en vermindert het 
verschuiven van de spalk.

Maat: meet rond het tweede tot vijfde MCP-gewricht.  

Ezeform 3,2 mm Solid Wit

A3531E S 7,6 - 8,9 cm Pak à 3

A3532E M 9 cm - 10,8 cm Pak à 3

551433 L Vanaf 10,9 cm Pak à 3

Polyflex II 3,2 mm Solid Wit

A3531 S 7,6 - 8,9 cm Pak à 3

A3532 M 9 cm - 10,8 cm Pak à 3

551432 L Vanaf 10,9 cm Pak à 3

3) Functional Positioning Splint 

Functionele positiespalk. Een statische rustspalk voor immo-
bilisatie van de pols, vingers en duimgewrichten. 

Met deze spalk kunnen pijnlijke of vervormde gewrichten in 
een anatomisch correcte positie worden geplaatst voor opti-
male functionele alignering. 

Ideaal voor neurologische condities, brandwonden, artritis en 
na een operatie.

Maat: meet rond het tweede tot vijfde MCP-gewricht.

Aquaplast-T 3,2 mm Solid Wit

A310SA1 S 7,6 - 8,9 cm Pak à 3

A310MA1 M 9 cm - 10,8 cm Pak à 3

A310LA1 L Vanaf 10,9 cm Pak à 3

Ezeform 3,2 mm Solid Wit

A310SPE XS Tot 7,6 cm Pak à 3

A310SE S 7,6 - 8,9 cm Pak à 3

A310ME M 9 cm - 10,8 cm Pak à 3

A310LE L Vanaf 10,9 cm Pak à 3

Polyflex II 3,2 mm Solid Wit

A310SFX S 7,6 - 8,9 cm Pak à 3

A310MFX M 9 cm - 10,8 cm Pak à 3

A310LFX L Vanaf 10,9 cm Pak à 3
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1) Neopreenrollen

Bewerkingskenmerken
 9 De elasticiteit van neopreen laat gecontroleerde beweging
 9 Bestaat uit een nylon toplaag aan de ene kant en vlokken-

katoen rond een rubberen kern aan de andere kant
 9 Voor het gemakkelijk bevestigen van haakband.
 9 Licht en dun, verbetert de functie van het gewricht en zorgt 

voor warmte die ideaal is voor gewrichten aangetast door 
artritis. 

 9 Latexvrij.
 9 Met lusbandlaag (in verschillende kleuren verkrijgbaar)

Klinische indicaties
 9 Kan worden gebruikt voor strapping of het vervaardigen van 

zachte spalken
 9 Warmte kan een gunstig effect hebben op hypertoniciteit

46 x 61 cm ELASTIC LOOP

1,5 mm 3,5 mm

Zwart S-FIT-50011-15-1 S-FIT-50011-35-1

Blauw S-FIT-50021-15-1 S-FIT-50021-35-1

Rood S-FIT-50031-15-1 S-FIT-50031-35-1

Beige S-FIT-50041-15-1 S-FIT-50041-35-1

Neopreenvellen met hoge elasticiteit (in beide richtingen)

Elastic

Zonder lusbandlaag. Ideaal wanneer men veel spalken maakt 
met klittenbandsluiting. Goede prijs-kwaliteitverhouding.

3,2 mm dik / 3,2 m lang

A8104 2,5 cm

A8106 3,8 cm

A8105 5 cm

2) Neopreenvellen standaard

46 x 61 cm ELASTIC

1,5 mm 3,5 mm

Zwart S-FIT-50010-15-1 S-FIT-50010-35-1

Blauw S-FIT-50020-15-1 S-FIT-50020-35-1

Rood S-FIT-50030-15-1 S-FIT-50030-35-1

Beige S-FIT-50040-15-1 S-FIT-50040-35-1

3) Neopreenvellen elastisch

46 x 61 cm 1 mm 2 mm 3 mm

Groen 091165992 -

Zwart - 091165976 091166024

Beige - 091165984 091166032

Blauw/
zwart

- - 091166065

15 x 97 cm 1 mm 2 mm 3 mm

Beige - - 091061894

Elastic Loop (met lusbandlaag)

Met duurzame lusbandlaag (in kleur zwart).
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1) Strijkband 20mm 

Ideaal voor het aan elkaar smelten van twee stukken neo-
preen bij het vervaardigen van spalken op maat. 

 9 Vervaardigd van nylon weefsel met door warmte geacti-
veerde lijm aan de rugzijde. 

 9 Op de tegen elkaar geplaatste naden leggen en verwar-
men met een strijkijzer. 

 9 Voor een maximale binding de band aan beide zijden 
van de naad aanbrengen. 

 9 Neopreenvellen apart verkocht.

091170448 Rol van 5 m

2) Opstrijkbaar klittenband haak- en lus

 9 Haak- en lussluiting
 9 Op neopreen, Breathoprene (achterzijde) of andere 

weefsels bevestigen met een strijkijzer op middelste 
warmtestand. 

 9 Zwart
 9 Per rol          

3) Strijkijzer voor neopreen

Ideaal voor het aan elkaar smelten van neopreenvellen met 
strijkband bij het vervaardigen van zachte spalken.

 9 Licht en handig strijkijzer. 
 9 Ideaal om strijkbanden en bevestigingsmateriaal op 

zachte spalken van neopreen aan te brengen. 
 9 Warmte instelbaar van 50-200°C, het knipperlicht geeft 

aan wanneer het strijkijzer klaar is voor gebruik. 
 9 Geleverd met metalen staander en katoenen hoes die 

de warmte-intensiteit vermindert om het strijkijzer veilig 
opzij te zetten tijdens het gebruik. 

091184043 UK-aansluitstekker + EU-adapter

4) Mondstukset voor heteluchtpistool

Gebruik de strijkopzetstukken met uw heteluchtpistool en 
strijkband voor het vervaardigen van uw neopreenspalken.

5) Neopreenlijm

Kan worden gebruikt om twee neopreenvellen te lijmen. 

Aanbrengen op beide kanten en even laten drogen voor u ze 
tegen elkaar drukt.

DEC-00001 Neopreenlijm

A 091166073 Strijkijzerbevestiging

B 091166081 Opzetstuk voor strijkijzerbevestiging

091179720 Haak 2,5 cm x 4,57 m

091176890 Lus 2,5 cm x 4,57 m
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1) Orthopedic Felt

Orthopedisch vilt. zelfklevende padding van polyester, polypropyleen 
en viscose. 

Gemakkelijk aan te brengen en te vervangen. Latexvrij.

A4383    6,4 mm x 190 mm x 38 cm Doos 10 vellen

746301    3,2 mm x 140 mm x 2,29 m 1 vel

746302    6 mm x 140 mm x 2,29 m 1 vel

2) Hapla™ Fleecy Foam

Zacht medisch schuim met fleeceoppervlak en zelfklevende rugzijde. 
Zeer zacht, ideaal voor het beschermen van beenderige uitsteeksels. 
Schuim met open celstructuur. Latexvrij. 

Vellen van 23 x 45 cm. 

AA9450 5 mm Doos 4 vellen

004909 7 mm Doos 4 vellen

3) Hapla™ Fleecy Web 

Ideaal voor padding van beenderige uitsteeksels en rond de duimzone 
van een spalk. Uiterst zachte, zelfklevende padding met licht verhoogd 
vilten oppervlak. Kan in een richting worden uitgerekt om het beter 
passend te maken. 100% katoen. Voelt aan als zacht gevoerd 
moleskin. Latexvrij. 

AA9451  22 x 40 cm Doos 4 vellen

4) Contourfoam     

Vulling van traagschuim met open celstructuur. De lichaamswarmte 
helpt bij het vormen van het schuim. Ideaal als voering voor spalken of 
voor het aanpassen van apparatuur. Duurzaam maar zacht. Latexvrij.

Blauw - Gemiddelde densiteit

A4881   9,5 x 410 x 610 mm Zelfklevend Doos 2 vellen

A4882   25 x 410 x 610 mm Gladde rug 1 vel

Roze - Zachte densiteit

A4883    9,5 x 410 x 610 mm Zelfklevend Doos 2 vellen

6) Moleskin Padding

Gemakkelijk opnieuw aan te brengen of te vervangen. 

Zacht vullingmateriaal van 3.2mm dik met open celstructuur  
en zelfklevende rugzijde. Latexvrij. 

A7491 150 mm x 5,5 m Per rol

A7492 230 mm x 3,7 m Per rol

5) Moleskinrollen

Standaard zachte vulling met open celstructuur en zelfklevende rugzij-
de. Geschikt als voering voor spalken en gipsverbanden. 

Bevat latex. 

A4381   0,8 mm x 300 mm x 4,6 m Per rol

1
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1) Moleskinrollen

Zelfklevende zachte padding van hoge kwaliteit in een handige dispen-
serdoos. Achterkant van papier. Bevat latex.

A4382 0,8 mm x 300 mm x 4,6 m Per rol

2) Polycushion™ Padding   

Voor thermoplastische spalken. Ook geschikt voor algemene padding 
en patiënten die overgevoelig zijn voor warmte of druk. 

 9 Gesloten celstructuur. 
 9 Kan op spalkmateriaal worden aangebracht voor het in  water 

wordt gedompeld. 
 9 Zelfklevend. Gemakkelijk te snijden met een schaar. Wasbaar. 

Latexvrij.

A2912 3,2 x 450 x 610 mm Doos met 4 vellen

A2911 6,4 x 450 x 610 mm Doos met 3 vellen

3) Kushionflex™ Padding        

Kushionflex is een stevige padding die niet uitzakt. 

 9 Gesloten celstructuur. 
 9 Kan op spalkmateriaal worden aangebracht voor het in  water 

wordt gedompeld. 
 9 Zelfklevend. Gemakkelijk te snijden. Wasbaar. Latexvrij.

A4551 3,2 x 450 x 610 mm Doos met 4 vellen

A455002 13 x 450 x 610 mm 1 vel

4) Pressure Relief Padding™

Dempt schokken en trillingen, kan worden gebruikt als vervanging van 
moleskin of orthopedisch vilt in total contact casts. De gel padding van 
2mm dik heeft een tweezijdige rekbare toplaag en een zelfklevende 
rugzijde om ze in op maat gemaakte apparaten te bevestigen. 

AA9200E 10 x 91 cm Per rol

AA9200F 20 x 91 cm Per rol

 9 De gels van Silipos beschermen specifieke lichaamsdelen tegen 
schokken, druk en wrijving. Tegelijk geven ze een sterk hydrate-
rende minerale olie af die de huid zacht hydrateert en voedt zonder 
gebruik van extra crèmes of lotions. 

 9 Dankzij hun visco-elastische eigenschappen bewegen deze gels in 
synergie met de huid om schuren en ongemak te voorkomen. 

 9 Deze gebruiksvriendelijke producten passen zich moeiteloos aan 
aan diverse lichaamstypes en -vormen zodat ze zeer goed worden 
verdragen door de patiënten.

 9 Alle Silipos gels zijn helder, niet-toxisch en hypoallergeen. 
 9 Dankzij technologisch geavanceerde productieprocessen beschikt 
Silipos over een ruim assortiment gels voor diverse toepassingen. 

 9 Additieven zoals vitaminen en mineralen, antioxidanten, vochtin-
brengende stoffen en parfums kunnen aan de gels worden toege-
voegd om aan specifieke behoeften in diverse markten te voldoen. 

 9 De gels van Silipos zijn wasbaar en herbruikbaar en als ze met de 
gepaste zorg worden behandeld, geven ze weldoende minerale 
oliën voor de huid af tijdens hun gehele levensduur.

Silipos™   

Wasbaar en herbruikbaar 
Alle Silipos-producten zijn wasbaar en her-
bruikbaar maar behouden hun unieke voor-
delen. Een correcte reiniging en behandeling 
met gepaste zorg zal de levensduur van onze 
producten verlengen.

Verlicht en beschermt
Door hun visco-elastische of vloeistofachtige 
structuur 'bewegen' onze gels en bieden ze 
verlichting bij schokken, wrijving, druk, stoten 
en trillingen.

Past zich aan 
De gebruiksvriendelijke gelproducten kunnen 
zich aan elke vorm of oppervlaktecontour aan-
passen. Zij passen zich aan aan de patiënt en 
niet omgekeerd, zodat ze zeer goed worden 
verdragen.
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1) Haak- en lusband

Superieure, aanpasbare sluiting met lange levensduur. 
Ideaal voor langdurig dagelijks gebruik in medische toe-
passingen zoals spalken, gipsverbanden en apparatuur. 
De zelfklevende rugzijde op rubberbasis hecht snel en is 
geschikt voor diverse oppervlakken, zoals staal, gips en 
textiel. 

De band mag worden gewassen of chemisch gereinigd.

Bevat geen latex.

Voor een volledige klittenbandsluiting: 
combineer 

ZELFKLEVENDE HAAKBAND met

NIET-ZELFKLEVENDE LUSBAND. 

Dit zijn twee aparte productcodes.

A) NIET KLEVEND

HAAK

Lengte: 25 meter

Breedte: 25mm 50mm

Wit AA9462HA AA9463HA

Beige AA9462HH AA9463HH

Blauw AA9462HB AA9463HB

Zwart AA9462HK AA9463HK

Groen HH25820F25 HH50820F25

Oranje HH25690F25 HH50690F25

Geel HH25790F25 HH50790F25

Rood HH25600F25 HH50600F25

LUS

Lengte: 25 meter

Breedte: 25mm 50mm

Wit LH25100F25 AA9463LA

Beige AA9462LH AA9463LH

Blauw AA9462LB AA9463LB

Zwart AA9462LK AA9463LK

Groen LH25820F25 LH50820F25

Oranje LH25690F25 LH50690F25

Geel LH25790F25 LH50790F25

Rood LH25600F25 LH50600F25
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2) Strappingdispenser

Handige dispenser om uw assortiment haak- en lusbanden met 
of zonder middenkern te rangschikken. 

 9 Geschikt voor rollen van 4.6m tot 25m. 
 9 De dispenser kan maximum 14 rollen van 25mm bevatten 

of een combinatie van rollen met een breedte van 13mm tot 
178mm. 

 9 De dispenser wordt op een tafel/toog geplaatst - of bespaar 
ruimte door hem aan de wand te bevestigen. 

 9 Bevestiging voor wandmontage en strapping apart verkocht. 

A2901 Afmetingen: 410 x 460 x 570 mm. 

Voor een volledige klittenbandsluiting:  
combineer zelfklevende haakband met 
niet-zelfklevende lusband. 

Dit zijn twee aparte productcodes.

  B) ZELFKLEVEND (STICKY)

HAAK

Lengte: 25 meter

Breedte: 25mm 50mm

Wit AA9466HA AA9467HA

Beige AA9466HH AA9467HH

Blauw AA9466HB AA9467HB

Zwart AA9466HK AA9467HK

Groen HHA25820F25 HHA50820F25

Oranje HHA25690F25 HHA50690F25

Geel HHA25790F25 HHA50790F25

Rood HHA25600F25 HHA50600F25

LUS

Lengte: 25 meter

Breedte: 25mm 50mm

Wit AA9466LA AA9467LA

Beige AA9466LH AA9467LH

Blauw AA9466LB AA9467LB

Zwart AA9466LK AA9467LK

Groen LHA25820F25 LHA50820F25

Oranje LHA25690F25 LHA50690F25

Geel LHA25790F25 LHA50790F25

Rood LHA25600F25 LHA50600F25
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1) Zelfklevende Securable II Straps

Zachte, niet rekbare straps.Bestaan uit gepolsterd 
lusmateriaal van 3.2mm en zelfklevende haakband. 

 9 Wit of beige

2) D-Ring Straps 

Dankzij het duurzame nylon kunt u de spanning van de band 
aanpassen. Haakgedeelte past volledig in het lusgedeelte 
geen vrije haken die in kleding blijven hangen. Kan op 
spalkmaterialen worden gekleefd. 

 9 Wit of beige

3) Zelfklevende Securable D-Ring Straps

 9 Stevige maar zeer comfortabele gevoerde, niet rekbare 
straps.

 9 Zelfklevend voor een snelle en stevig bevestiging. 
 9 Voor licht en middelzwaar gebruik. 
 9 Beige

A2939 2,5 x 38 cm

Pak à 10
A29311 2,5 x 46 cm

A29310 5 x 38 cm

A29312 5 x 46 cm

4) Zelfklevende D-Ring Straps

D-Ring Straps bestaan uit een nylon D-Ring en een nylon lus 
en haak. Het zelfklevende gedeelte houdt de strap stevig op 
zijn plaats.

 9 Voor middelzwaar en zwaar gebruik
 9 Wit

A3149 2,5 x 30 cm

Pak à 10

A31411 2,5 x 46 cm

A31410 5 x 30 cm

A3148 5 x 38 cm

A31412 5 x 46 cm

5) Strap Pads

Verhoogt het comfort en verdeelt de druk. Geschikt voor een 
strap van 2.5 of 3.8cm. Vervaardigt van 6.4mm schuim gela-
mineerd op lusband aan beide zijden. Handwas. 

 9 Latexvrij. 
 9 Wit

A5392  5 x 8 cm   Pak à 10

Wit Beige

A2931 A2932 2,5 x 36 cm
Packs van 10

A2935 - 5 x 36 cm

Wit    Beige  

A2883  A2886 2,5 x 36 cm

Pak à 10

A28813  - 2,5 x 46 cm

A28814  A28817 2,5 x 56 cm

A2887 - 5 x 36 cm

A2888  -  5 x 46 cm

A2889   -  5 x 61 cm
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Merk Velcro® 

1) ONE-WRAP® klittenband

Herbruikbare klittenband met de gepatenteerde Ultra Mate 
haken met laag profiel dat consistente sterkte en onbeperkte 
aanpasbaarheid biedt. De klittenband valt niet uit elkaar, de 
lagen komen niet los. Er wordt geen kleefmiddel gebruikt 
en de haak- en luselementen passen integraal in elkaar. De 
zachte lussenband is comfortabel en wordt dicht tegen de 
huid gedragen. Creëert geen duur afval - u knipt de band af 
op de gewenste lengte. 

AA9468A 25 mm x 10 m Wit

AA9468B 50 mm x 10 m Wit

2) Dun strappingmateriaal

Zachte stof met lussen. Zeer dun: ideaal voor strapping 
tussen de vingers of pediatrische spalken. Past bij standaard 
haak/HTH haak. 

A80980  13 mm x 9 m  Wit

3) Zelfklevende HTH haak

Flexibele plastic haak, trekt geen pluisjes aan en blijft zelden 
haken in de kleding. Past bij alle lus- en zachte strapping-
materialen. Doorzichtig materiaal is onzichtbaar op elke kleur 
van spalk of strappingmateriaal. HTH: high technology hook.

A34024 25 mm x 9 m

A34025 50 mm x 9 m

4) Zelfklevende tabs

Bevestig spalkstraps met voorgesneden tabs. Voorkomt dat 
zich lijm ophoopt op de schaar. Past bij alle standaard lus- en 
zachte strappingmaterialen. Flexibele plastic haak, trekt geen 
pluisjes aan en blijft zelden haken in de kleding. Wit. 

A3400    25 x 50 mm Rollen van 169 tabs

5) Zelfklevende rondjes

Deze rondjes kunnen als set worden gebruikt om een stevige 
sluiting te maken of worden gecombineerd met de geschikte 
haak- of lusband. Hiermee kunt u geschikte straps en beves-
tigingen creëren voor een ruim gamma klinische en medische 
toepassingen. Wit. 

AA9469H Haak 2,2 cm Pak à 200 rondjes

AA9469L Lus 2,2 cm Pak à 200 rondjes

6) RAPID STRAP™

Hiermee kunt u straps op elke lengte aanpassen zonder 
naaien. Met dit veelzijdige systeem kunt de punt van de haak 
en de D-ring aan de haakband bevestigen met de unieke 
dubbele haakgreepbevestiging.

 Bevat:
 9 5m genaaide dubbelzijdige lusband
 9 5m gelamineerde dubbelzijdige lusband
 9 10 dubbele haakgreeppunten
 9 10 dubbele haak D-ringen

091317452 25 mm

091317460 50 mm
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1) SoftStrap™ Strappingmateriaal

Zacht, niet-rekbaar strappingmateriaal met volledig gesloten 
randen om de duurzaamheid te verhogen. 6.4mm dik. Beide 
zijden en de middelste laag zijn van lussenstof gelamineerd 
aan schuim. Past bij standaard- en HTH-haak. 

A34960 2,5 cm x 9 m

A34961 5 cm x 9 m

2) Securable strappingmateriaal

Lussenstof aan de ene zijde en gebreid nylon aan de andere 
zijde, gelamineerd op schuim van 3.2mm. Zacht, niet-rekbaar 
en wasbaar. Geschikt voor standaard- en HTH-haak. 

Wit    Beige  

A8091  A8096 2,5 cm x 9 m

A8095  A8094 3,8 cm x 9 m

A8092  A8097 5 cm x 9 m

A80915 A80916 2,5 cm x 23 m

A80914  A80918 5 cm x 23 m

3) Securable II strappingmateriaal     

Zachte lussenstof, aan beide zijden van schuimpadding gela-
mineerd. Deze dubbele laminering zorgt voor meer dan 1.000 
sluitingen en is ideaal voor toepassingen die zacht, niet-rek-
baar, duurzaam strappingmateriaal vereisen. 

Blauw/wit Wit    Beige  

A80990 A8098 A8099 2,5 cm x 9 m

A80992 A80910 A80911 3,8 cm x 9 m

A80991 A80912 A80913 5 cm x 9 m

- A80919 A80920 2,5 cm x 23 m

- A80922 A80921 5 cm x 23 m

4) Stretch Elasticised Loop

Rekbare elastische lus voor een stevige sluiting. Comfortabel 
en duurzaam. Lus geschikt voor standaard- en HTH-haak. 

Wit    Beige  

A34916 A34917 1,6 cm x 9 m

A34914 A34920 2,5 cm x 9 m

A34915 A34921 5 cm x 9 m

A34910 A34912 2,5 cm x 23 m

A34911 A34913 5 cm x 23 m

5) Foam-2 strappingmateriaal 

Comfortabele schuimpadding van 6,4 mm dik met lussenstof 
aan beide zijden. Sterk maar zacht. Past bij standaard- en 
HTH-haak.

Beige Wit Blauw

A3498 A3497 A34950 2,5 cm x 4,6 m
zak

- A3499 A34951 5 cm x 4,6 m

A3492 - - 5 cm x 4,6 m
doos

A3493 - - 15 cm x 4,6 m
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2) Kous van 100% katoen       

Dicht gebreide buisvormige zwachtel die tot drie keer zijn 
oorspronkelijke lengte kan worden uitgerokken. Ideaal als 
verwijderbare, wasbare voering voor spalken en gipsverban-
den. Latexvrij. In kindermaten. 
Rollen.

A6605    2,1 cm x 23 m

7447    5 cm x 23 m

7449    7,6 cm x 23 m

NF-MED-K=4 4 cm 0,395 kg

NF-MED-K=6 6 cm 0,680 kg

NF-MED-K=7.5 7,5 cm 0,895 kg

NF-MED-K=10 10 cm 1.030 kg

NF-MED-K=12 12 cm 1.330 kg

NF-MED-K=15 15 cm 1.520 kg

NF-MED-K=20 20 cm 2.130 kg

NF-MED-K=25 25 cm 2.655 kg

NF-MED-K=30 30 cm 3.405 kg

1) Jersey Tricot (Kous)

100% dicht gebreide katoenen zwachtel. Lengte: 25 m. 
Rollen.

3) Protouch™ Kous       

Kous met gemiddelde rekbaarheid voor uitstekende pasvorm 
zonder knellen. Katoen/polyester, latexvrij. 
Rollen.

A660225 5,1 cm x 23 m 

A660325 7,6 cm x 23 m 

A660425 10,2 cm x 23 m 

4) Thumb Splint Liners          

Duurzame tweedraadse Kousvoeringen zijn extra dik en extra 
zacht. Katoen/polyester. Afgewerkte naden en randen. 
Machinewasbaar, mag in de droogtrommel. Latexvrij. 

Pakjes à 10 stuks. 1 maat. Herbruikbaar.

7444 Vlinderspalk duim 7,5 x 15 cm

744401 Pols/Hand 7,5 x 33 cm

744402 Pols/Hand/Duim 7,5 x 33 cm

5) Polypropyleen Kous

Een innovatieve stof die de huid droog houdt en comfortabel 
aanvoelt. Ideaal onder spalken en gipsverbanden om verwe-
king van de huid te verminderen. Latexvrij. 
Rollen.

A4342    5 cm x 10 m

A4343    7,6 cm x 10 m

A4344      10 cm x 10 m
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33) 28L Diepe warmwaterbak (Medium)

Binnenzijde: Hoogte 200 mm. Lengte 620 mm. Breedte 500 mm.
Buitenzijde: Hoogte 290 mm. Lengte 660 mm. Breedte 550 mm. 
Gewicht: 10,8 kg 
Capaciteit: 28 liter
Kenmerken: deksel met één scharnier, geïntegreerde kraan
Ook beschikbaar in digitale versie (zie pagina 39)

4) 56L Diepe warmwaterbak (Large)

Binnenzijde: Hoogte 65 mm. Lengte 500mm. Breedte 300mm
Buitenzijde: Hoogte 135 mm. Diepte 532 mm. Breedte 332 mm. 
Gewicht: 18,3 kg
Capaciteit: 56 liter
Kenmerken: deksel met dubbele scharnier, geïntegreerde kraan

2) 9L Ondiepe warmwaterbak

Klein, compact bad dat echter extra breed is voor grotere  
spalken. 
Binnenzijde: Hoogte 65 mm. Lengte 500 mm. Breedte 300 mm.
Buitenzijde: Hoogte 135 mm. Lengte 532 mm. Breedte 332 mm
Gewicht 5kg
Capaciteit: 9 liter 
Kenmerken: deksel met één scharnier, sifonafvoer
Ook beschikbaar in digitale versie (zie pagina 39)

1) 5L Compacte warmwaterbak 

Binnenzijde: Hoogte 65 mm. Lengte 325 mm. Breedte 325 mm
Buitenzijde: Hoogte 135 mm. Lengte 332 mm. Breedte 361 mm
Gewicht: 4kg
Capaciteit: 5 liter
Kenmerken: deksel met één scharnier, sifonafvoer

091441773 5 liter

De Rolyan® warmwaterbakken zijn vervaardigd van roest-
vrij staal van de hoogste kwaliteit, ze beschikken over een 
geperforeerde schaal en naar keuze een vast of verwijderbaar 
scharnierend deksel.

Mag NOOIT worden ingeschakeld zonder water.

Warmwaterbakken  

220-240 Volt

Kenmerken:

 9 Modellen met een scharnierend deksel beletten 
dat er vloeistof wordt gemorst uit de bak

 9 Handige handvatten maken transporteren ge-
makkelijk

 9 Voldoet aan de Europese richtlijn betreffende 
elektromagnetische compatibiliteit (EMCD)

 9 Standaard twee jaar garantie
 9 Het deksel langzaam openen om waterspatten 

te vermijden
1

AA9413 9 liter

AA9403 28 liter

AA9405 56 liter
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Digitale warmwaterbakken  

De digitale warmwaterbak is thermostatisch gecontroleerd en 
heeft een digitaal display dat de exacte temperatuur van de 
inhoud van de warmwaterbak weergeeft. 

Thermostatisch gecontroleerd met een verborgen verwarmings-
element, oververhittingsbescherming en verlichte aan/uit schake-
laar. Transporteerbaar met geïsoleerde handvatten.

Mag NOOIT worden ingeschakeld zonder water.

1) Digitale 9l warmwaterbak  

Binnenzijde: Hoogte 65 mm. Lengte 500 mm. Breedte 300 mm. 
Buitenzijde: Hoogte 135 mm. Lengte 535 mm. Breedte 332 mm. 
Kenmerken:  deksel met één scharnier, sifonafvoer

3) Bekleding warmwaterbakken (Netting)

 9 Beschermt de warmwaterbak en vergemakkelijkt het over-
brengen van spalkmaterialen. 

 9 Deze niet-kleverige bekleding voorkomt dat materialen aan 
de bodem van de warmwaterbak kleven.

2) Digitale  28L warmwaterbak (Medium)

Binnenzijde: Hoogte 200 mm. Lengte 500 mm. Breedte 300 mm. 
Buitenzijde: Hoogte 290 mm. Lengte 538 mm. Breedte 332 mm. 
Kenmerken:  deksel met één scharnier, geïntegreerde kraan

A530N 38 x 61 cm

A530NS 23 x 38 cm

4) Nylon spatel

Ideaal om spalkmaterialen uit een warmwaterbak te nemen. 
Voorkomt krassen en voorkomt dat de scharen gaan roesten. 

 9 Vervaardigd van hars met hoge densiteit (nylon). 
 9 Bestand tegen temperaturen tot 204°C. 

Toebehoren voor warmwaterbakken

5) Reinigingspoeder Bar Keepers Friend

Bar Keepers Friend is een reinigingsmiddel in poedervorm 
van hoge kwaliteit. 

Het bevat geen bleekmiddel en is geschikt voor het reinigen van 
roestvrij staal. Het verwijdert ook roest en aanslag, kalksporen en 
kalksteen. 

 9 Het “geheim" van BKF-poeder is oxaalzuur. In 1882 ont-
dekte een chemicus bij toeval dat zijn pot erg schoon werd 
na het koken van rabarber, de originele formule werkt nog 
steeds beter dan veel moderne reinigingsmiddelen. 

 9 250g.

091165927 9 liter

091441872 28 liter

7475 Nylon Spatel

091543669 Reinigingspoeder
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1) HL1620S

Hoogwaardige afwerking. Met geoptimaliseerd zwaartepunt 
om met een hand te werken zonder de hand te vermoeien.

Met geïntegreerde thermische beveiliging om oververhitting 
te voorkomen.

Gewicht: 670 g 
Temperatuurinstelling: 300°C en 500°C
Instellingen luchtdebiet (2): 240 l/min en 450 l/min
Vermogen: 1600 Watt

2) HL1920E

Hoogwaardige afwerking. Met geoptimaliseerd zwaartepunt 
om met een hand te werken zonder de hand te vermoeien. 

Met ophanglus.

Temperatuurinstelling: genereert een temperatuur van 80°C 
en 600°C die kan worden ingesteld met een duimwiel.
Instellingen luchtdebiet: 150 l/min, 150-300 l/min,  
300-500 l/min
Vermogen: 2000 Watt

Steinel heteluchtpistolen

3) HL2320E

Een digitaal keramisch precisie-instrument voor  tempera-
tuurkritische materialen. De geoptimaliseerde gewichtsbalans 
en ergonomisch gevormde handgreep met zachte inleg voor-
komen vermoeidheid. Met ophanglus. snoer van 3 m.

Gewicht: 1030 g (zonder snoer) 
Temperatuurinstelling: genereert een temperatuur van 80°C 
en 650°C die kan worden ingesteld met een duimwiel.
LCD-scherm toont de temperatuur in stappen van 10°C
Instellingen luchtdebiet: 150 l/min, 500 l/min
Vermogen: 2300 Watt
Kenmerken: 

 9 Borstelloze motor, goed voor 1000 uur werking
 9 Geleidelijke verwarmingsfunctie en indicator restwarmte
 9 Geïntegreerde thermische beveiliging om oververhitting 

te voorkomen.
 9 Antislip staanvlak

4) Opzetstukken

De mondstukken vergroten de mogelijkheden van hetelucht-
pistolen voor het vervaardigen en afwerken van spalken. 

AA942605 A Reductiemondstuk 9 mm

AA942606 B Reductiemondstuk 14 mm

AA942608 C Standaard reflectormondstuk standaard

AA942609 D Oppervlaktemondstuk 75 mm

Geschikt voor de volgende 
opzetstukken:

 9 AA942608  (C) Standaard 
reflectormondstuk

 9 AA942609  (D) 75 mm 
oppervlaktemondstuk

Geschikt voor de volgende opzetstukken:

 9 AA942605  (A) 9 mm reductiemondstuk
 9 AA942606  (B) 14 mm reductiemondstuk
 9 AA942608  (C) Standaard reflectormondstuk
 9 AA942609  (D) 75 mm oppervlaktemondstuk

Geschikt voor de volgende opzetstukken:

 9 AA942605  (A) 9 mm reductiemondstuk
 9 AA942606  (B) 14 mm reductiemondstuk
 9 AA942608  (C) Standaard reflectormondstuk
 9 AA942609  (D) 75 mm oppervlaktemondstuk

091555044 1600 Watt (EU-stekker)

091555069 2000 Watt (EU-stekker)

091555051 2300 Watt (EU-stekker)
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2) Allen (Hex) Sleutelset

Ideaal om Rolyan outriggers aan te passen. 

 9 Compact en in opeenvolgende grootte.
 9 Bevat: 8 All-sleutels. Groottes: 1,3 mm, 1,6 mm, 2 mm, 2,4 

mm, 2,8 mm, 3,2 mm, 3,4 mm, 4 mm. 

1) Ultra thin edging material

Ultradun thermoplastisch materiaal voorziet een gladde en 
duurzame randafwerking bij spalken gemaakt van geperforeerd 
Aquaplast materiaal. Wordt snel zacht door middel van een hete-
luchtpistool of warm water voor een snelle binding. Kleur: wit

3) Scratch Awl

Priem, ideaal om patronen op spalkmateriaal aan te brengen.  

Met deze priem kunt u snel accurate, cosmetische spalkpatronen 
tekenen. De groeven verdwijnen niet wanneer het spalkmateriaal 
in water wordt gedompeld.

4) Splint Pattern Marker

Spalkpatronenmaker, om patronen te tekenen op spalk- en ther-
moplastisch materiaal. De markeringen verdwijnen niet wanneer 
het spalkmateriaal in water wordt gedompeld. Kleur geel.

A37147   Pak à 12

5) Stanley Mes

Uitschuifbaar mes, inclusief twee standaardmessen. Blijft stabiel 
bij het snijden van spalkmateriaal.

091530476 Uitschuifbaar mes

091530484 Reservemessen (pak van 5)

6) Zoolleerschaar

Deze schaar wordt gebruikt als het materiaal koud is.

S-602040 Rechtshandigen

7) Fiskars™ Non-Stick Scissors

Anti-kleefschaar, snijdt door lijm, tape en andere kleefmiddelen 
zonder dat de bladen worden beschadigd. Kleverig materiaal kan 
gemakkelijk worden verwijderd met een vochtige doek

 9 De ergonomische handgrepen van de grote schaar verhogen 
de efficiëntie van het knippen op vlakke oppervlakken. 

 9 De kleine versie is ideaal voor knutselwerk en knippen in 
kleine ruimten.

553233 12,7 cm lang Rechts- en linkshandigen

553232 20 cm lang Rechtshandigen

8) Super Shears 

Ideaal voor het knippen van spalken, zelfs wanneer ze beginnen 
uitharden.

Met nikkel- en chroomlaag.

A3715 20 cm Rechtshandigen

A37113 Sleutelset

927211 Scratch Awl

A96422 Rol van 1.9 cm x 7.6 m

1

8
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1) Curved Scissors

Schuine schaar, te gebruiken op warm spalkmateriaal. Knipt 
gemakkelijk schuine lijnen naar links en rechts. Met chroom-
laag voor intensief gebruik. 

A3714    20 cm lang Rechtshandigen 

2) Fiskars Scissors

Uiterst lichte roestvrij stalen schaar van hoge kwaliteit. Voor 
het snijden van verwarmde spalkmaterialen. Knipt met gladde 
randen.

727301    20 cm lang Rechtshandigen 

727302    20 cm lang Linkshandigen 

3) Curved Mayo Scissors 

Gebogen schaar van roestvrij staal voor het knippen van bra-
ces en spalken wanneer het uitharden begint. Knipt gebogen 
lijnen naar links en rechts.

A37110 16 cm Rechts- en linkshandigen

4) Cast Scissors for Serial finger casts

Gipsschaar. Hoogste kwaliteit Duits roestvrij staal. De schuine 
snijvlakken van 1.3cm oefenen voldoende kracht uit en ver-
hogen de veiligheid van de patiënt bij het verwijderen van het 
gips. Voor seriële gipsverbanden voor vingers. 

A37130 9 cm Rechts- en linkshandigen

6) All-Purpose Snips    

Universele tang met roestvrij stalen veer, vergrendeling 
en comfortgreep voor maximaal hanteergemak en kracht. 
Roestvrij stalen bladen snijden door een grote variëteit aan 
materialen. Handig om thermoplasten te snijden op kamer-
temperatuur. Latexvrij. 

7275 Rechts- en linkshandigen

5) Bandage Scissors

Verbandschaar. Ideaal voor het bijknippen van braces voor 
breuken. Snijvlakken van roestvrij staal met plastic punt.

A37190 18 cm Rechtshandigen

7) Heavy-Duty Wire Cutters

Zware draadtang, om outriggerdraad door te knippen en de 
verlengstangen op de Rolyan aanpasbare outrigger (zie pg. 
48) bij te knippen. Met plastic beklede handgrepen voor meer 
comfort. 

A37112 22 cm

8) Needle Nose Pliers

Massief gesmede stalen nijptangen met zeer harde snijran-
den. Met rubber beklede handgrepen. 

A662NP 15 cm Rechts- en linkshandigen
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1) Deluxe Revolving Hole Punch

Ponstang met veer aan de zijkant die de ponspijpjes automatisch in 
positie brengt voor het maken van gaatjes. 

 9 Gemaakt van gesmeed staal voor jaren van betrouwbaar gebruik. 
 9 Totale lengte 22 cm. Bekdiepte: 3,8 cm.

2) Outrigger Wire

Outrigger draag. Voor het vervaardigen van outriggers. Stalen las-
draad met deklaag van koper van de hoogste kwaliteit. Makkelijk te 
buigen met een buigtang of de 90° draadbuigtang (A37132). 

Ø Lengte

A45921   1,6 mm 91 cm Pak à 12

A4592   2,4 mm 91 cm Pak à 12

A45920     3,2 mm 91 cm Pak à 12

3) Spring Wire

Veerdraad met een diameter van 16,5, verkrijgbaar op een haspel 
van 18 m. Aanbevolen voor het dynamisch spalken van PIP-gewrich-
ten. Remsysteem met vleugelmoer vergemakkelijkt het gebruik. Te 
gebruiken met onderstaande draadbuigmal. Draadbreedte 0,98 mm.

A4931   Haspel

4) Bending Jig       

 9 Draadbuigmal, vervaardigd van aluminium en staal.  
 9 Aanbevolen voor 16,5 of 17 veerdraad (A4931-zie hierboven).
 9 Inclusief 4 schroeven om de mal aan een brede basis te bevestigen.

5) Speedy Rivets

 9 Verknikkelde klinknagels. Om een strap aan een orthese te bevesti-
gen. Alle formaten vereisen een opening van 3,2 mm. 

 9 Kan in de opening worden aangebracht en met een hamer platge-
slagen tot de klinknagel plat op het materiaal ligt.  

Maat Diameter Lengte Greepbereik

7767 S 6,4 mm 4mm 3,2-4,7 mm Pak à 100

7768 M 4 mm 4,7 mm 4-5,5 mm Pak à 100

7769 L 4 mm 11 mm 4,7-6,0 mm Pak à 100

015510-132 XL

6) Finger Hooks

 9 6,4 mm stalen vingerhaken. Deze kunnen gemakkelijk worden 
gebogen en op vingernagels worden gekleefd. 

 9 Te gebruiken met elastieken voor dynamische spalken (pagina 46).

A4281 Pak à 100

7) Aluminium Screw Rivets

 9 Aluminium schroefklinknagels. Licht maar bestand tegen spanning. 
 9 Voor tijdelijke of permanente bevestiging van scharnieren of straps. 
 9 Breedte: 6,4 mm. Lengte schacht: 6,4 mm. 

A3674 Pak à 50

A4452    Ponstang

Reserveponspijpjes

A4453 = 2,4 mm A4456 = 4,0 mm

A4454 = 2,8 mm A4457 = 4,4 mm

A4455 = 3,2 mm A4458 = 4,8 mm

A4811 Draadbuigmal
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2) Nylon D-rings  

 9 D-ringen van 2,5 cm en 5cm, vervaardigd van sterk Zytel-nylon. 
 9 Geschikt om de spanning van de strap te controleren. 
 9 Kan worden aangepast.

732625 5 cm breed Pak à 25

3) Spring Holders                       

 9 Veerhouders. Efficiënt hulpmiddel om veren veilig aan dynami-
sche spalken te bevestigen

 9 Klop of boor een gat in de spalk, schroef de veerhouder vast en 
bevestig de veren. 

A A2874 Pak à 10

4) Rubber Band Posts

 9 Elastiekhouders: handige methode om elastieken aan dynami-
sche spalkbasissen te bevestigen. 

 9 Klop of boor een gat in de spalk, schroef de elastiekhouder vast 
en bevestig de elastieken (pagina 46). 

B A2873 Pak à 10

5) Individual Guides & Polyform™ Attachment Pieces

 9 De individuele geleider kan worden gebruikt om een kleine 
katrol te maken voor dynamische spalken. 

 9 De PolyformTM bevestigingsstukken zonder draad hechten zich 
gemakkelijk aan spalkmaterialen. 

A1791 Pak à 10

6) Elastic Wire

 9 Deze elastische draad met een diameter van 1.6mm voor dyna-
mische spalken is een goed alternatief voor elastieken. 

 9 De draad is zachter dan elastieken (pagina 41) en schuift ge-
makkelijk over outriggers. 

927213 Rol van 9,1 m

7) Outrigger Wire

 9 Extra-sterke nylondraad die niet uitrekt. 
 9 Schuift over katrollen. 
 9 Latexvrij.

741803 4,5 kg 594m

741804 9 kg 247m

553280 13,6 kg 165m

1) Rolyan Wrap-on Finger Hooks  

 9 Vingerhaken. Aan de vingertoppen bevestigen met een haak-
strap (= alternatief voor het kleven op de vingernagels)

 9 Ideaal voor patiënten met brandwonden en amputaties en voor-
personen met gevoelige nagelbedden en handletsels. 

 9 Vervaardigd van dun strappingmateriaal en gevoerd met antis-
lipmateriaal om verschuiven te voorkomen. 

 9 Formaat geschikt voor lange vingers, gemakkelijk op maat te 
knippen.

A4283 Pak à 5
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1) Tension Adjustable Finger Loop 

 9 Regelbare vingerlus, vervaardigd van ultrasuede. 
 9 Spaart tijd bij het vervaardigen van een spalk omdat er geen 

monofilament aan de vingerlussen moet bevestigd worden. 
 9 U kunt snel en precies de tractiekrachten instellen door het 

monofilament door de aluminium verbindingstukken te schui-
ven. Door een elastiekje of gekleurde veer te bevestigen kunt u 
de hoeveelheid kracht aanpassen. De zadelvormige draagband 
is geschikt voor oedeemateuze vingers. De vingerlussen worden 
bovenaan gesloten en de draagbanden zijn open. 

2) Sup-R-Soft™ Finger and Thumb Slings

Vinger- en duimlussen. Wasbaar, ademend ultrasuede dat makkelijk 
kan worden geknipt. Vetergaatjes voor het bevestigen van monofila-
menten of elastieken. 

 9 Breedte 2,2 cm. 
 9 Latexvrij. 

7798 76 mm lang Pak à 10

779801 102 mm lang Pak à 10

3) Soft Finger Loops 

 9 Deze zachte vingerlussen zijn vervaardigd van zacht schuim om 
het comfort van de patiënt te verhogen. 

 9 Voorgeboorde gaten vergemakkelijken het bevestigen van elas-
tiekjes of outriggerdraad. 

 9 Kan op maat worden gesneden. 
 9 Afmetingen manchet: Lengte 5 cm. Breedte 2,5 cm. 
 9 Latexvrij. 

7790 Pak à 10

4) Finger Slings and Loops

Vingerdraagbanden en -lussen. 

 9 Licht plastic met stoffen toplaag. 
 9 Er zit een versterkt vetergat in de vingerdraagbanden. 
 9 De draagbanden en lussen zijn 2cm breed en kunnen op maat 

worden afgeknipt.  
 9 Beige. 
 9 Latexvrij.

7791 Vingerdraagbanden (slings) Pak à 100

7793 Vingerlussen (loops) Pak à 10

A44410 76 mm Pak à 10

A44411 102 mm Pak à 10

4
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1) Elastieken

 A) Assortiment                      

Bevat: acht veel gebruikte formaten van elastieken.  
Bevat latex.

A726A    Pak à 28 g   

 B) Aparte elastieken  

Elk zakje bevat 85 g van één formaat.

Afmetingen Lengte Breedte

A A72610 10 32 mm

1,6 mm
B A72614 14 51 mm

C A72616 16 64 mm

D A72618 18 76 mm

E A72627 27 32 mm

3,2 mmF A72630 30 51 mm

G A72632 32 76 mm

H A72662 62 64 mm 6,4 mm

2) Gekleurde veren

 9 Deze gekleurde roestvrij stalen veren van uitstekende 
kwaliteit werden ontworpen om consistente en gecon-
troleerde tractiekracht uit te oefenen in dynamische 
spalken. 

 9 De door de veren uitgeoefende kracht worden geïden-
tificeerd met elke stap van 6.4mm waarmee de veren 
worden uitgerekt.  

Pak à 5.

Afmeting Kleur Gewicht

A90015

2,5 cm

AA Donkerblauw 25-85 g

A90025 BB Rood 30-140 g

A90035 CC Groen 70-245 g

A90045 DD Goud 115-370 g

A90055 EE Zwart 145-490 g

A90065 FF Oranje 200-620 g

A90115

5,1 cm

A Grijs 20-50 g

A90125 B Donkerblauw 30-100 g

A90135 C Donkerrood 65-195 g

A90145 D Groen 145-405 g

A90155 E Bruin 180-610 g

A90165 F Goud 250-795 g

A90175 G Zwart 315-1020 g

A90185 H Geel 350-1245 g

3) Finger Trappers 3PP™

Biedt meer tractiecomfort dan nagelhaken bij postoperatieve of dyna-
mische spalken. Gebruik van tractiedraad mogelijk via de vetergaten. 

Ronde vorm helpt oedeem onder controle te houden. Deze spalk 
is vervaardigd van ademend, wasbaar materiaal dat niet verschuift. 
Latexvrij.

927276 Pak à 5 1 maat geschikt voor de meeste vingers 
van volwassenen

 Niet meer beschikbaar
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1) Biodynamic™ Flexie-/extensiecomponent         

Bevat: componenten voor 1 vinger: vingeromslagen met 
monofilament, geleider, verbindingsstuk met aanpasbare 
spanning en 2 strips om de spanning aan te passen. 

Apart verkocht: spalkmateriaal en straps. 

A572002  Set voor 1 vinger      

2) Individual Units for Flexion and Extension

Ideaal voor 1 of 2 vingers. 

 9 De individuele systemen bestaan uit kleine, voorgevorm-
de outriggers die over de metacarpale gewrichten of op 
de vingers kunnen worden geplaatst. Elke outrigger be-
vat 1 stangregelaar en verlengstang voor een nauwkeu-
rige positionering van het MCP-, PIP- of DIP-gewricht in 
flexie of extensie. 

De doos bevat: 5 voorgevormde outriggers, stangregelaars, 
puntbeschermers, aanpasbare vingerlussen van 10cm, 
D-Ring straps voor bevestiging van elastieken of gekleurde 
veren en Allen-sleutel. 
Apart verkocht: spalkmateriaal en straps.

A6012  Kit

3) Pre-Bent outriggers         

Voorgevormde outriggers om over de metacarpale gewrich-
ten op de vingers te plaatsen.

553235 Pak à 5     

4) Outrigger Line Connectors 

Een professioneel hulpmiddel om vingerlussen of -draagban-
den snel met outriggerdraad te verbinden zonder de draad 
te moeten knopen. De draad door de verbinding steken en 
plooien met een buigtang. Geschikt voor 3,6 tot 18 kg outrig-
gerdraad. 

A8072  Pak à 100

5) Adjustable Outrigger Reservetoebehoren        

Individuele componenten voor dynamische spalken.

A Artikel niet meer verkrijgbaar

B Artikel niet meer verkrijgbaar

C 091182575 Stangregelaars Pak à 25

A+B+C A6013 Volledige set 5 van elk

6) Flexor Tendon Repair Kit  

Buigpezenset. Bespaart tijd bij het maken van een spalk voor 
gebruik na een buigpeesoperatie. 

De set bevat: een voorgesneden dorsale spalk, draadgelei-
ders met bevestigingen, vingernagelhaken, elastische draad 
voor dynamische tractie en straps. Een strap bestaat uit een 
strap pad en heeft vier vetergaten om de elastische draad te 
bevestigen. 

Maat: de breedte van het  2e tot 5e MCP-gewricht meten.

A8324 S Tot 8,9 cm Polyflex II
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1) Set regelbare outriggers 

  A) voor extensie

Voor dynamische spalken met laag profiel. Kan worden gebruikt 
met spalkmaterialen die op lage temperatuur worden bewerkt. 

 9 Volledig regelbaar om de spalk aan te passen aan de extensie 
van de MCP-, PIP- of DIP-gewrichten. Verwijderbare stangrege-
laars om de vingers individueel in positie te brengen. 

 9 In de stangregelaars zijn verlengstangen bevestigd voor het 
aanbrengen van vingerlussen met regelbare spanning van 10 
cm voor de gewenste MCP-, PIP- of DIP-extensie. 

 9 Handige bevestiging met haak en D-Ring vergemakkelijkt het 
aanbrengen en vervangen van elastieken of gekleurde veren. 

 9 Volledige set voor meerdere vingers, geschikt voor de meeste 
handen van volwassenen. 

Apart verkocht: spalkmaterialen, straps en veren.

   B) voor MCP-flexie

Biedt voldoende ruimte voor 4 stangregelaars voor de vingers zonder 
de bewegingen van de duim te hinderen. 

Op de verticale stang van de outrigger kan een optionele duim-steun 
worden aangebracht. De verlengstangen en stangregelaars zijn ge-
makkelijk aan te brengen en aan te passen. 

De doos bevat: 2 voorgevormde outriggerdraden, 5 exemplaren van 
elke stang, puntbeschermers, stangregelaars, regelbare vingerlussen 
van 10 cm, een zelfklevende D-Ring strap voor bevestiging van elas-
tieken of gekleurde veren, complete fabricagehandleiding. 

Apart verkocht: materiaal voor statische basis, elastiekjes en straps 

 A) Phoenix Outrigger Kit  

 9 Bevat al het materiaal voor het vervaardigen van een dorsale 
spalk die de MCP’s in extensie plaatst

 9 Dankzij een katrolsysteem met gleuven kan het systeem nauw-
keurig worden geregeld om voor elke vinger de juiste trekrich-
ting te krijgen

 9 De outriggers kunnen met elke basis van thermoplastisch mate-
riaal worden verbonden

De set bevat: dorsale en radiale outriggerstaven, 4 bevestigde 
vingerdraagbanden (76 mm), 3 vingerdraagbanden (76 mm) met 
vetergaatjes, zeskantsleutel, 4 katrollen met gleuven, elastiekhouder 
en instructies. 

Apart verkocht: spalkbasis, tractiecomponent en strapping.

 B) Phoenix Outrigger voor één vinger

Voor de snelle fabricage van dynamische extensie- of flexiespalken 
voor vingers. Ideaal wanneer er slechts één of twee vingers moeten 
worden behandeld. Katrol met gleuven kan worden aangepast om de 
kritische hoek van 90° te behouden

De set bevat: 5 outriggers met verwijderbare katrollen met gleuf, 5 
voorbevestigde vingerdraagbanden, 5 elastiekhouders, een zeskant-
sleutel. 

Apart verkocht: spalkbasis, strapping, elastieken en veren.

2) Sets dynamische spalken 

A6011 Regelbare outriggers voor extensie

A8321 Regelbare outriggers voor MPC-Flexie

927201 Phoenix Outrigger kit

A6076 Phoenix Outrigger Kit voor één vinger
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1) AquaForm™ Polsspalken met ritssluiting

 9 Ideaal voor immobilisatie van de pols na buigpeesoperaties 
en polsbreuken. 

 9 Kan ook worden gebruikt voor stabilisatie na verstuiking en 
overbelasting of bij reumatoïde artritis, tendinitis en cumula-
tief traumaletsel.

Verkrijgbaar in 2 lengten: lang, tot aan de elleboog en kort, 
bedekt ongeveer twee derde van de lengte van de voorarm.

Maat pols Lengte LANG Lengte KORT

S 12,7-15,5 cm A175001 A175010

M 15,6-18,3 cm A175002 A175011

L 18,4-21 cm A175003 A175012

2) AquaForm™ Pols en duim met ritssluiting 

Vermindert de pijn bij het syndroom van De Quervain, skiduim, 
MCP-breuken en MCP-reconstructie. 

Verkrijgbaar in 2 lengten: lang, loopt distaal tot aan de elle-
boog; kort, bedekt ongeveer twee derde van de lengte van de 
voorarm.. 

Maat pols Lengte LANG Lengte KORT

S 12,7-15,5 cm 091182252 091182229

M 15,6-18,3 cm 091182203 091182237

L 18,4-21 cm 091182211 091182245

3) Quickcast “2”

Dit thermoplastisch windsel is ideaal voor vingerspalken en voor 
pediatrische toepassingen. 

 9 Kan rechtstreeks op de huid van de patiënt worden aange-
bracht en is geschikt voor een spalk met laag profiel.

 9 Hardt sneller uit dan thermoplastenl en vereist geen pad-
ding  
onder het gips. 

 9 Kan worden verwijderd met een gipsschaar (zie pagina 42), 
geen gipszaag vereist. 

 9 Verwarmen met een heteluchtpistool. 
 9 Latexvrij

Verkocht in een dispenserdoos. 

091532803 2,5 cm x 3,7 m 

Alle Rolyan AquaForm-producten zijn:

 9 Voorgesneden - vermindert het afval en spaart tijd
 9 Vervaardigd van geperforeerd Aquaplast-T (zie pg. 15) 100% 

geheugen voor spalkrevisies en doorzichtig wanneer ze worden 
verwarmd om de drukzones te controleren

 9 Röntgendoorlaatbaar om radiografieën te kunnen maken zon-
der de spalk te verwijderen

 9 Op maat gevormd voor comfortabele, contour- en effectieve 
immobilisatie

 9 Gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen voor medische 
controle

 9 Geïntegreerde ritssluiting voor correcte alignering
 9 Zachte randen voor een mooi afgewerkte en lichte brace

 9 Ronde vorm zorgt voor een gelijke verdeling van de druk.
 9 De ritssluiting helpt bij de correcte alignering en zorgt er-

voor dat de spalk snel en gemakkelijk kan worden verwij-
derd voor medische controle en hygiëne.

 9 Kan in een convectieoven en in heet water worden ver-
warmd.

 9 Geen strapping vereist - bespaart tijd en geld.

Maat:  meet de polsomtrek
Padding en Kous niet inbegrepen. 
Aquaplast-T 2,4 mm 4% geperforeerd materiaal

AquaForm™  

AquaForm™ Spalken met ritssluiting
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Wit Zwart Afmetingen

A99780 A99785 XS 3,8 cm

Individuele 
verpakking
(per stuk)

A99781 A99786 S 4,4 cm

A99782 A99787 M 5,1 cm

A99783 A99788 L 5,7 cm

A99784 A99789 XL 7,0 cm

Individuele 
verpakking 
(per stuk)

Pak à 5

Wit Zwart Wit Zwart Afmetingen

A99760 A99765 55328201 55328206 XS 5,1 cm

A99761 A99766 55328202 55328207 S 6,4 cm

A99762 A99767 55328203 55328208 M 7,6 cm

A99763 A99768 55328204 55328209 L 8,9 cm

A99764 A99769 55328205 55328210 XL 10,2 cm

Sof•Stretch™ Extensiespalken 

1) Vingerextensiespalk

Zorgt voor dynamische ondersteuning om de extensie 
van het PIP-gewricht met minimale extensie van het 
MCP-gewricht te bevorderen. 

 9 Ideaal bij contractuur of stijfheid van het PIP-gewricht en 
bij Boutonnière-deformiteit. 

 9 Gebogen distale pad vermindert de druk dankzij volledig 
ondersteuning van het middelste vingerkootje. 

 9 De “P” op de proximale pad herinnert de patiënt eraan 
dat de spalk met de P tegen de handpalm moet worden 
aangebracht. 

 9 Handwas, laten drogen in de lucht. 

Maat: meet van de distale palmaire vouw tot aan de distale 
vingervouw.

2) Korte extensiespalk  

Zorgt voor dynamische ondersteuning om de extensie 
van het PIP-gewricht met volledige bewegingsvrijheid 
voor het MCP-gewricht te bevorderen. 

 9 Ideaal bij contractuur of stijfheid van het PIP-gewricht en 
bij Boutonnière-deformiteit. 

 9 Gebogen distale pad vermindert de druk dankzij volle-
dige ondersteuning van het middelste vingerkootje en 
zorgt voor een gelijke verdeling van de druk.

 9  De “P” op de proximale pad herinnert de patiënt eraan 
dat de spalk met de P tegen de handpalm moet worden 
aangebracht. 

 9 Handwas, laten drogen in de lucht. 

Maat: meet van de distale vouw tot aan de distale vinger-
vouw op het volaire oppervlak.
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 Sof•Stretch™ Extensiespalken 

3) Extensiespalk met spiraalveer (Capener)

De spiraalveren aan de zijkant van het PIP-gewricht be-
wegen met het gewricht om de PIP-extensie te verhogen. 
Ze verminderen de spanning in het PIP-gewricht en het 
omringende zachte weefsel als gevolg van spanning in de 
buigpees, flexiecontractuur en Boutonnière-deformiteit. 

 9 Voor contracturen tot 45° die elastisch aanvoelen wan-
neer ze worden gestrekt. 

 9 Proximale en distale pads met contour zorgen voor een 
gelijke verdeling van de druk. 

 9 De spalk verschuift niet bij het bewegen van de vinger. 

Maat: meten van de distale palmaire vouw tot aan de distale 
vouw.

A99774 S 6,4 cm Wit,
Individuele 
verpakking
(per stuk)

A99775 M 7,0 cm

A99776 L 7,6 cm

A99777 XL 8,3 cm

4) Extensiespalk met lange spiraalveer 

Spiraalveren ondersteunen de extensie van het PIP- end 
DIP-gewricht door ze in volledige extensie te houden. 

 9 Ideaal om de spanning van de buigpees, het volaire 
gewricht en het zachte weefsel te verminderen. 

 9 Ideaal voor contracturen tot 45° die elastisch aanvoelen 
wanneer ze worden gestrekt. 

 9 Proximale en distale pads met contour zorgen voor een 
gelijke verdeling van de druk. 

 9 Handwas, laten drogen in de lucht. 

Maat: met de vinger gestrekt dezelfde vinger van de  
gezonde hand meten van de distale palmaire vouw tot aan 
het midden van het distale vingerkootje.

A99770 S 7,6 cm Wit,
Individuele 
verpakking
(per stuk)

A99771 M 8,3 cm

A99772 L 8,9 cm
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1) Reverse finger Knuckle Bender

Deze dynamische vingerspalk zorgt voor extensie van het 
PIP-gewricht door middel van tractie met elastieken met drie 
steunpunten. Vervaardigd van roestvrij staal met vilten pads. 
De spanning kan worden aangepast door een ander formaat 
elastieken te gebruiken. Bevat: elastieken nr.10

Maat: de afstand van MCP tot DIP meten op het dorsale op-
pervlak van de te spalken vinger. De spalken kunnen worden 
aangepast aan tussenliggende maten en aan de omtrek van 
de hand. 

A5231 XS 5,1 cm Per stuk

A5232 S 6,4 cm Per stuk

A5233 M 7,6 cm Per stuk

A5234 L 8,9 cm Per stuk

A5235 XL 10,2 cm Per stuk

2) Aluminium Padded Splints 

Bekleed met anti-allergeen schuim met gesloten celstructuur. 
Aluminium strips zijn buigzaam en kunnen gemakkelijk met 
een stevige schaar worden geknipt. 

A8991 S 1,3 x 46 cm Pak à 12

A8992 M 1,9 x 46 cm Pak à 12

A8993 L 2,5 x 46 cm Pak à 12

5) Finger Sleeve 

Comfortabele spalk van neopreen. Optionele metalen steun 
kan op volair of dorsaal oppervlak van de vinger worden ge-
dragen ter ondersteuning. Latexvrij.  Om de PIP/DIP-omtrek 
te bepalen: meten rond de vinger aan de PIP-vouw.  Lengte: 
met de vinger gestrekt dezelfde vinger van de gezonde hand 
meten van de MCP-vouw tot aan top van het distale vinger-
kootje.

Maat Omtrek Lengte

A86801 XXS 4,4 cm 5,7 cm Per stuk

A86802 XS 4,4-5,7 cm 7 cm Per stuk

A86803 S 5,7-6,4 cm 7 cm Per stuk

A86804 M 6,4-7 cm 7,6cm Per stuk

A86805 L 7-7,6 cm 7,9 cm Per stuk

A86806 XL 7,6-8,3 cm 8,3 cm Per stuk

3) Frog Splint

Met schuim beklede aluminium spalk, makkelijk vervormbaar 
om de vingergewrichten in positie te houden. 

S-FIT-63-004-U2 S 5,7 cm Pak à 12

S-FIT-63-004-U3 M 7,6 cm Pak à 12

S-FIT-63-004-U4 L 8,3 cm Pak à 12

4) Baseball Padded Splint     

Buigzame aluminium spalk voor correcte aanpassing op maat 
en plaatsing. Geen tape vereist. Kan worden aangepast aan 
de gewenste extensie en hyperextensie. 

S-FIT-63-001-U2 S Pak à 12

S-FIT-63-001-U3 M Pak à 12

S-FIT-63-001-U4 L Pak à 12

3

4
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KIT
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1)  Stax Finger Splint

Stax vingerspalken zorgen voor extensie van het distale 
gewricht van de vinger met volledige bewegingsvrijheid 
voor het PIP-gewricht. 

De spalk wordt gewoonlijk zonder padding gebruikt en wordt 
met een zelfklevende strap aan het middelste vingerkootje 
bevestigd. Straps worden apart verkocht (zie hieronder). 

Pak à 12 stuks.

Lengte Diameter

AA9310 Maat 1 53 mm 15 mm

AA9311 Maat 2 51 mm 17 mm

AA9312 Maat 3 58 mm 19 mm

AA9313 Maat 4 63 mm 19 mm

AA9314 Maat 5 58 mm 19 mm

AA9315 Maat 5 1/2 61 mm 23 mm

AA9316 Maat 6 64 mm 23 mm

AA9317 Maat 7 62 mm 25 mm

091560127 Set van 30 doorzichtige Stax vingerspalken 
(Straps niet inbegrepen)
5x maat 4
4x maat 5 - 5,5 - 6 - 7
3x maat 1 - 2 - 3

2) Stax Finger Splint Straps

Handige straps, geschikt voor  Stax vingerspalken van elk 
formaat.

Strap: Lengte 150 mm. Breedte 30 mm. Op maat te knippen. 

AA9318   Pak à 25

3) Finger Gutter Splint       

Deze voorgevormde vingerspalk heeft een comfortabele 
pasvorm met stevige en stabiele immobilisatie. 

 9 Vervaardigd van Ezeform™ Light spalkmateriaal dat ge-
makkelijk kan worden aangepast aan gezwollen vingers. 

 9 Geschikt voor breuken, dislocaties, ligamentkwetsuren, 
kwetsuren van de vingertoppen en zachte weefsels. 

 9 Zelfklevende straps apart worden verkocht 
 9 2 straps nodig per spalk.

Maat: meet van de basis van de vinger tot aan de vingertop. 
Individuele verpakking (per stuk)

Spalk Straps (2 straps 
vereist per spalk)

Afmetingen

A5801 A58001 (per 6) XS Tot 6,1 cm

A5802 A58002 (per 6) S 6,2-7 cm

A5803 A58003 (per 6) M 7,1-7,9 cm

A5804 Bestel M A58003 L 8-8,9 cm

A5805 Bestel M A58003 XL Vanaf 9 cm

A5807 Kit van 30 vingerspalken (6 van elke maat)
(Straps niet inbegrepen)
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Oval-8® spalken

Sterke en bijna onzichtbare spalken die het DIP- of PIP-gewricht 
stabiliseren en aligneren om de handfunctie te verbeteren. 

 9 Vervaardigd van 1.6mm doorzichtig plastic zonder naden. 
 9 Kan worden gebruikt om laterale deviatie, Swan neck defor-

miteit en flexibele Boutonnière-deformiteit te corrigeren, een 
hamervinger te ondersteunen en trigger vinger te voorkomen. 

 9 Twee Oval-8 vingerspalken kunnen worden gebruikt voor vol-
ledige immobilisatie van het PIP of DIP-gewricht voor rust en 
controle. 

 9 Elke Oval-8 spalk past op een volledige vinger en als je hem 
180° draait, op een bijkomende halve vinger om oedeem- en 
temperatuurschommelingen op te vangen die het formaat van 
de vinger kunnen beïnvloeden. 

Maat: te bepalen met behulp van de matenset (zie hieronder). 

Oval-8 spalken kunnen worden aangepast door ze plaatselijk  
te verwarmen met een heteluchtpistool (zie foto). 

Heteluchtpistolen vindt u op pagina 40.

1) Oval-8® Kit

Kostenbesparende set van 44 Oval-8 vingerspalken (de meest voor-
komende maten van 5-10), draagtas en handleiding.

927279  Oval-8 Kit

2) Oval-8® Matenset

Bevat een van elk van de 14 maten op een gemakkelijke te openen 
ring. Hiermee kan de therapeut de spalk in de juiste maat kiezen voor 
elke klant en dan de juiste spalk(en) bestellen. Instructies bijgevoegd.

3) Pediatrische Oval-8® Kit

Bevat:  drie stuks van de maten 3 tot 7. 
Inclusief plastic opbergdoos.

4) Oval-8® Individuele ringen

Oval-8 vingerspalken in maat 2 tot 15

Afmetingen 1 ring Pak à 5

2 091163393 091163401

3 92728103 92728503

4 92728104 92728504

5 92728105 92728505

6 92728106 92728506

7 92728107 92728507

8 92728108 92728508

9 92728109 92728509

10 92728110 92728510

11 92728111 92728511

12 92728112 92728512

13 92728113 92728513

14 92728114 92728514

15 091163419 091163427

Swan-neck deformiteit corrigeren

Aligneren op de correcte laterale 
deviatie

Beperkt bewegingen om trigger 
finger te voorkomen

Flexibele Boutonnière-deformiteit 
corrigeren

 Hamervingers ondersteunen

Immobiliseren voor controle en 
rust

554584  Pediatrische Oval-8 Kit

927280  Oval-8 Matenset
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1) Buddy Strap       

 9 Twee vingers worden samengehouden door haak- en 
lusmateriaal maar van elkaar gescheiden door een stukje 
zacht strappingmateriaal. 

 9 Strap: Breedte 13 mm. Lengte 127 mm. Makkelijk bij te 
snijden.

A3171 Pak à 5   

2) Buddy Loop® 3PP™

Houdt de vingers of tenen comfortabel samen voor bescher-
ming na een verwonding. Geen tape of oncomfortabele 
haak- en lusstraps nodig.  Gevoerd met zeer zacht, ademend 
en wasbaar antislipmateriaal. Gemaakt uit één stuk om dikke 
naden tussen de vingers te voorkomen. Blijft ook tijdens 
activiteiten op het werk en sportactiviteiten op zijn plaats. 
Latexvrij.

4) Fabrifoam™ Glove          

Handschoen te gebruiken met bevestigingen om de ROM en 
de kracht van de vingers en duim te verhogen. Vervaardigd 
van Fabrifoam TensoWrap-Nu-materiaal dat niet verschuift. 
De kleur kan verschillen.
1 maat, geschikt voor de meeste volwassenen

A57113 Links                 

A57114  Rechts  

5) Biodynamic™ Flexie-/extensiecomponent  

 9 Monofilamenten werken zoals een buigpees en bieden 
tractie voor samengestelde MCP-, PIP- en DIP-flexie. 

 9 Bevat:  componenten voor 1 vinger: vingeromslagen 
met monofilament, draadgeleider, regelbaar verbindings-
stuk en 2 strips om de spanning aan te passen.     

A572002 Set voor 1 vinger

091165703 Pak à 5
1,3 cm breed
Zwart

091165711 Pak à 25

091165729 Pak à 50

091429398 Pak à 5
1,9 cm breed
Grijs

091429406 Pak à 25

091429414 Pak à 50

091165745 Pak à 5
2,5 cm breed
Zwart

091165752 Pak à 25

091165760 Pak à 50

3) Final Flexion Glove

Lichte handschoen van rekbaar nylon met een lus- en haak-
band van 25 mm. Ideaal voor MCP extensiecontracturen of 
aandoeningen die verhoogde MCP-, PIP- of DIP-flexie verei-
sen. Ideaal voor weerstandsversterking van vingerextensors.

Links Rechts Afmetingen

503202 503201 S/M:  Geschikt voor de meeste vrouw-
en en kleinere mannen

503302 503301 L/XL:  Geschikt voor grote vrouwen en 
de meeste mannen

4 4

5
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1) D-Ring™ polsbrace      

De klassieke keuze voor de behandeling van de pijn en 
het ongemak veroorzaakt door het carpaal tunnelsyn-
droom, artritis, tendinitis en andere polsletsels. 

 9 Niet-elastische constructie die de bloedcirculatie niet 
belemmert. 

 9 De ronde vorm houdt de brace in positie tijdens het aan-
brengen en de D-Ring-sluiting zorgen voor controle van 
de spanning om de vereiste steun aan te passen. 

 9 Vervaardigd van polyester/katoen met een schuimlaag 
van 1 cm. Een kous met een dubbele laag katoen onder 
de sluitingen beschermt tegen de straps en de lengte 
van de voorarm staat in verhouding tot de maat van de 
brace. 

 9 Heeft een verwijderbare, aanpasbare aluminium balein.
 9 Verkrijgbaar in standaard- en lang formaat: beide leng-

ten beperken de beweging van de pols om ongewenste 
flexie of extensie te voorkomen, maar laten de vingers 
en de duim vrij bewegen.

 9 De maten van de spalk staan direct in verhouding tot de 
lengte van de voorarm.

Maat: polsomtrek  

2) Stevige D-Ring™ Polsbrace    

 Volaire en dorsale baleinen voor extra ondersteuning van 
de pols. 

 9 Niet-elastische constructie die de bloedcirculatie niet 
belemmert. 

 9 Polyester/katoen met schuimlaag van 9,5 mm. Ronde 
vorm houdt de spalk op zijn plaats tijdens het aanbren-
gen. 

 9 Kous met een dubbele laag katoen onder de 
D-Ring-sluitingen beschermt de huid tegen de straps. 

 9 Machinewasbaar, laten drogen in de lucht. 
 9 Latexvrij

Maat: polsomtrek  

Links Rechts Maat pols

A600301 A600300 XS Tot 14,6 cm

A600303 A600302 S 14,6-16,5 cm

A600305 A600304 M 16,6-19,6 cm

A600307 A600306 L 19,7-21,6 cm

STANDAARD Beige Zwart

Maat pols LENGTE 
SPALK Links Rechts Links Rechts

XS Tot 14,6 cm 15,9 cm A611LXS A611RXS A60711 A60712

S 14,6-16,5 cm 16,5 cm A611LS A611RS A60713 A60714

M 16,6-19,6 cm 17,8 cm A611LM A611RM A60715 A60716

L 19,7-21,6 cm 19 cm A611LL A611RL A60717 A60718

XL > 21,7 cm 19,7 cm A611LXL A611RXL A60719 A60720
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1) Workhard D-Ring™ Polsbrace    

Vervaardigd van zacht, soepel leer met een padding van 
6.4mm en een verbeterde suede-achtige voering die de 
transpiratie vermindert en voorkomt dat de kleur afgeeft 
op de huid. 

 9 Nettextiel over het volledige volaire oppervlak verhoogt 
de duurzaamheid. 

 9 De aluminium balein is voorgebogen met 15° extensie 
voor extra steun. Kan worden verwijderd om hem aan te 
passen. 

 9 Ronde vorm en D-Ring-sluitingssysteem vergemakkelij-
ken het aanbrengen en verwijderen. 

 9 Kleur stockinette kan variëren (grijs of zwart)

Maat: meet de polsomtrek  

Links Rechts Maat Polsomtrek

A38311 A38312 XS Tot 14,6 cm

A38321 A38322 S 14,6-16,5 cm

A38331 A38332 M 16,6-19,6 cm

A38341 A38342 L 19,7-21,6 cm

A38351 A38352 XL Meer dan 21,7 cm

2) Vulkan Polsbrace

Om de beweging te beperken bij patiënten die lijden aan 
RSI en reuma. 

 9 Met verwijderbare aluminium balein 
 9 Onopvallende kleur

Maat: meet de polsomtrek

Links Rechts Maat Polsomtrek

009794LS 009794RS S 13-16 cm

009794LM 009794RM M 16-19 cm

009794LL 009794RL L 19-22 cm

009794LXL 009794RXL XL 22-25 cm

3) Deluxe Wrist-o-Fit

Voor tendinitis, cts en andere polsaandoeningen

 9 Ademend materiaal
 9 Vingers en duim kunnen vrij bewegen
 9 Beperkt flexie en extensie van de pols
 9 Dikke voering voor optimaal comfort
 9 Buigzame aluminium steun voor een betere pasvorm 

Maat: meet de polsomtrek

Links Rechts Maat Polsomtrek

S-FIT-61-002-L1 S-FIT-61-002-R1 XS < 16 cm

S-FIT-61-002-L2 S-FIT-61-002-R2 X 16-19 cm

S-FIT-61-002-L3 S-FIT-61-002-R3 M 19-20,5 cm

S-FIT-61-002-L4 S-FIT-61-002-R4 L 20,5-23 cm

S-FIT-61-002-L5 S-FIT-61-002-R5 XL > 23 cm
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2) Vulkan Neoprene Wrist Strap Short 3035 

Universeel model, geschikt voor linker- en rechterpols. 
Bijkomende strap geeft extra steun.

3) Vulkan Neoprene Wrist Support 3014

Voor lichte verstuikingen, overbelasting en reuma. 
Deze brace vermindert de zwelling en biedt compressie en 
steun.

4) Thumb Splint

Duimspalk. Ontworpen voor immobilisatie van de duim. 

Ideaal voor ondersteuning en stabilisatie bij artritis en letsels 
van de gewrichtsbanden en de zachte weefsels.

Maat pols

S-FIT-62-002-U2 S 17-19 cm

S-FIT-62-002-U3 M 20-22 cm

S-FIT-62-002-U4 L 22,5-24 cm

S-FIT-62-002-U5 XL 25-27 cm

1) Wrist Widget 

De WristWidget werd ontworpen door een gecertificeerde 
handchirurg om pijn in de pols bij grijpen, draaien en het 
dragen van gewicht te verminderen. 

Aangewezen voor pijn aan de zijde van de ellepijp, TFCC-ge-
relateerde pijn en ECU-subluxatie. Het is klinisch bewezen 
dat de WristWidget de pijn in de pols vermindert en de pols 
verstevigt. Ideaal voor sportgerelateerde polsletsels. Kan de 
symptomen van het carpaal tunnelsyndroom verlichten.

 9 Vervaardigd van niet-elastisch hoogwaardig materiaal 
dat comfortabel rond de pols past. 

 9 De Velcro-sluiting hindert de beweging van de pos niet 
en houdt de pols stevig op zijn plaats zonder de huid of 
het polsgewricht te irriteren. 

 9 Latexvrij. 
 9 Kleur: zwart.

Maat: universele maat voor links en rechts

HLS-30041 Wrist Widget

06829 + Maat Neoprene Wrist Strap Short 3035

Maat: meet de polsomtrek

XS    S   M  L  XL

11-13 cm  13-16 cm  16-19 cm 19-22 cm  22-25 cm

003889 + Maat Neoprene Wrist Support 3014

Maat: meet de polsomtrek

XS    S   M  L  XL

11-13 cm  13-16 cm  16-19 cm 19-22 cm  22-25 cm
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1) D-Ring™ Wrist and Thumb Spica Splint

Bescherming tijdens genezing na een verwonding of om 
de pijn te verminderen, ontstekingen te verlichten en 
verdere vervorming door pijnlijke pols- en duimtendinitis 
te voorkomen.

 9 Dankzij de ronde vorm met D-Ring-sluitingen is de spalk 
zeer comfortabe en gemakkelijk aan te brengen. 

 9 Beige stof van katoen/polyester volledig gevoerd met 
katoenen Kous

 9 Twee metalen baleinen ondersteunen de pols en de 
duim. 

 9 De aluminium balein die de pols steunt, kan worden 
bijgebogen om de polsextensie aan te passen. 

 9 Latexvrij. 
 9 Machinewasbaar, laten drogen in de lucht. 

Maat: meet de polsomtrek

Links Rechts Maat pols

A615201 A615200 XS Tot 14,6 cm

A615203 A615202 S 14,6-16,5 cm

A615205 A615204 M 16,6-19,6 cm

A615207 A615206 L 19,7-21,6 cm

A615209 A615208 XL Meer dan 21,7 cm

2) Workhard™ Wrist and Thumb Spica Splint

Ronde vorm met D-Ring-sluitingen en twee aluminium 
baleinen die de pols en de duim ondersteunen. 

 9 De balein is voorgebogen tot 15° extensie. 
 9 Met 6,4 mm padding, suede-achtige voering die geen 

kleur achterlaat op de huid en nettextiel op volair opper-
vlak om de duurzaamheid te verhogen. 

 9 Geschikt voor cumulatief traumaletsel zoals tendinitis en 
het syndroom van De Quervain. Ideaal voor op het werk. 

 9 Kleur voering kan variëren (grijs of zwart)
 9 Latexvrij.

Maat: meet de polsomtrek

Links Rechts Maat pols

A6151 A6152 XS Tot 14,6 cm

A6153 A6154 S 14,6-16,5 cm

A6155 A6156 M 16,6-19,6 cm

A6157 A6158 L 19,7-21,6 cm

A6159 A61510 XL Meer dan 21,7 cm

3) Wrist Splint   

 9 Ademend meshmateriaal zorgt voor een comfortabele en 
goede ondersteuning.

 9 Drie aanpasbare straps zorgen voor een anatomische 
pasvorm en gelijkmatige compressie.

 9 Verwijderbare palmaire balein zorgt voor immobilisatie.
 9 Twee extra baleinen aan elke kant voor stabiliteit.

Maat: meet de polsomtrek

Links Rechts Maat pols

S-FIT-61-007-L2 S-FIT-61-007-R2 S 13-15 cm

S-FIT-61-007-L3 S-FIT-61-007-R3 M 15-18 cm

S-FIT-61-007-L4 S-FIT-61-007-R4 L 18-20 cm

S-FIT-61-007-L5 S-FIT-61-007-R5 XL 20-22 cm
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3) Thermoskin Cross-X CMC Thumb Support

Ter ondersteuning van het carpometacarpaal (CMC) gewricht bij 
RSI, artritis en/of instabiliteit van de duimextensors en -abduc-
tors. Ondersteuning bij letsels van het ulnaire collaterale ligament 
(UCL) veroorzaakt door werk- of sportactiviteiten. 

Het unieke Trioxon-materiaal:

 9 bevordert optimale spierfunctie en bloeddoorstroming
 9 laat de huid ademen
 9 zorgt voor lichte, maar stevige compressie
 9 verhoogt de reactiviteit en elasticiteit van de spier
 9 verlicht tijdelijk de pijn.

Maat: meet de polsomtrek

Orthopedie

1

1

A

BB

A

2

3

 A) Pull-On   

Duimspalk uit neopreen om over de pols te trekken. Warmte en 
compressie verminderen de pijn in de duim en de pols. Met stof 
gevoerd om transpiratie te absorberen. 

A) PULL-ON B) WRAP-ON Maat Polsomtrek

Links Rechts Links Rechts

- - A95251 A95250 XS 12,7-14 cm

A95243 A95242 A96253 A95252 S 14,1-15,2 cm

A95245 A95244 A95255 A95254 M 15,3-16,5 cm

A95247 A95246 A95257 A95256 L 16,6-17,8 cm

A95249 A95248 A95259 A95258 XL 17,9-20,3 cm

 B) Wrap-On 

Gemakkelijk aan te brengen met haak- en lussluiting. Helpt 
overbelasting vermijden en laat tegelijk maximale handfunctie 
toe. Warmte en compressie verminderen de pijn in de duim en 
de pols.

1) Neoprene Thumb Support    

Maat: meet de polsomtrek. 
Handwas, laten drogen in de lucht. 

2) Thermoskin™ Flexible Thumb Splint

Deze flexibele duimspalk beperkt het bewegingsbereik door de 
immobilisatie van het CMC- en MP-gewricht. Het materiaal is 
vervormbaar, de spalk kan daardoor aan de hand van de patiënt 
worden aangebracht. De patiënt kan routinetaken uitvoeren en 
de spalk brengt verlichting bij artritis. Trioxon-voering laat de 
huid ademen, verlicht huidirritaties, verbetert de bloedcirculatie 
en biedt de drager langdurig comfort. 

Maat: meet de polsomtrek

Links Rechts Maat Polsomtrek

929369 929366 S 12-16 cm

929370 929367 M 17-19 cm

929371 929368 L 20-23 cm

Links Rechts Maat Polsomtrek

091320241 091320308 S 17-19 cm

091320258 091320316 M 20-22 cm

091320266 091320324 L 22,5-24 cm

091320274 091320332 XL 25-27 cm

091320282 091320340 XXL 27+cm
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2) Sof-Gel™ Palm Shield        

Ideaal voor matige of sterke spanning in de hand. Helpt 
vingercontracturen voorkomen. Gel in vingerscheiders en 
palm bodemt niet uit om de levensduur van het product te 
verlengen. 

Helpt verweking van de huid in de palm en tussen de vingers 
voorkomen. Groot duimstuk zorgt voor een uitstekende posi-
tionering van de duim. 

A812405 Links 1 maat

A812406 Rechts 1 maat

3) Palm Shield            

 9 Spalk van schuim verhoogt het comfort van patiënten 
met een gemiddelde tot sterke spanning in de hand door 
de vingers en de duim te scheiden en te positioneren. 

 9 Groot duimstuk zorgt voor een uitstekende positionering 
van de duim. 

A812401 Links 1 maat

A812402 Rechts 1 maat

4) Finger Contracture Cushion       

 9 Vingercontractuurkussen. Scheidt de vingers om volle-
dige sluiting van de hand te voorkomen en de palm te 
beschermen. 

 9 Kussen gevuld met polyester; badstof absorbeert de 
transpiratie. Wordt aan de hand bevestigd met een elas-
tische strap van 6cm breed. 

 9 Wasbaar.

1494 M 7,6 x 12,7 cm Pak à 3

149401 L 10 x 12,7 cm Pak à 3

5) Cone and Finger Separator

Stevig kegelvormig anticontractuurapparaat past bij de na-
tuurlijke vorm van de hand en scheidt de vingers om aantas-
ting van de huid te voorkomen. Machinewasbaar. Badstofbe-
kleding absorbeert de transpiratie.
Blauw. Regelbare strap geschikt voor elk formaat van hand. 

1) Adjustable Ulnar Deviation Splint

Aanpasbare spalk voor ulnaire deviatie. Optionele voorge-
sneden Polyform-spalkinsert wordt verwarmd en op de hand 
gevormd voor stevige ondersteuning van de pols. Vingertabs 
zorgen voor ulnaire-radiale trekrichting. 

Maat: meet de polsomtrek 

Links Rechts Maat pols

A495LS A495RS S Tot 14 cm

A495LM A495RM M 14-19 cm

A495LL A495RL L Vanaf 19 cm

6) Terry Cloth and Plastic Hand Cone

Handkegel van badstof en plastic. Regelbare 2,5 cm elasti-
sche strap geschikt voor elk formaat van hand. 
Verwijderbare bekleding. Machinewasbaar. 
Afmetingen: 12,7 x 2,5 x 4 cm. Blauw.

1495 Cone and Finger Seperator

1501 Terry Cloth and Plastic Hand Cone
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3) Palmbeschermer met vinylzakje    

 9 Zelfde kwaliteit als de standaard palmbeschermer, maar met 
een vinyl zakje op de palmaire zijde van de spalk. In het zakje 
kan een Ezeform thermoplastische insert worden aangebracht, 
zodat de spalk op maat kan worden gevormd. 

 9 De vingers worden op hun plaats gehouden met Softstrap 
strappingmateriaal en bevestigd met een haak- en lussluiting. 

Bevat: Ezeform insteek.
AA9297L Links

AA9297R Rechts

1) Palmbeschermer            

Houdt vingers uit elkaar om te voorkomen dat ze in de palm van de 
hand dringen. Vervaardigd van schuim met gesloten celstructuur, ge-
voerd met zachte stof.  Voorgevormd en bevestigd om het aanbren-
gen te vergemakkelijken.  Handwas, laten drogen in de lucht. 

Per stuk Pak à 3

A812101 A8121 Links 1 maat

A812201 A8122 Rechts 1 maat

2) Palmbeschermer met vingerscheiders 

Voorkomt dat de vingers in de palm dringen en scheidt de vingers 
om de tonus te verminderen.  Vervaardigd van schuim met gesloten 
celstructuur, gevoerd met zachte stof. De zachte strap die de vingers 
scheidt loopt tussen de vingers en kan op maat worden aangepast.  
Handwas. 

A81201 Links 1 maat

A81202 Rechts 1 maat

4) Pucci Hand Air Short (opblaasbaar)        

Voor het voorkomen van flexie-contracturen in de hand en volaire 
hygiëneproblemen. Kan ook worden gebruikt voor patiënten met vo-
laire hygiëneproblemen. Deze orthese brengt een lichte en passieve 
rek aan op een verkrampte hand. 

 9 De opblaasbare ballon onder de bekleding kan aan de patiënt 
worden aangepast. 

 9 Plaats de orthese op de verkrampte hand met het ventiel aan 
de zijkant. Na bevestiging opblazen. Voor u de orthese verwij-
dert, moet de ballon worden leeggelaten. 

Meegeleverd: pomp en waszak.

55462601 (=403L) Links 1 maat

55462602 (=403R) Rechts 1 maat

5) Air Soft™ Rustspalk voor de hand     

Ondersteunt vingers, duim en pols in een functionele en-/of rustpo-
sitie en maakt eenvoudige aanpassing van pols en duim mogelijk. 
Gevoerd met vochtafvoerend materiaal. Het buigzame aluminium 
frame is geschikt voor statisch progressief spalken. Gemakkelijk 
aanpasbaar zonder werktuigen of verwarming. Handwas. Latexvrij.

Links Rechts Afmetingen MP Breedte

55462301 55462304 S 5,7 - 7 cm

55462302 55462305 M 7,3 - 8,3 cm

55462303 55462306 L 7,6 - 8,6 cm
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2) Vinyl Covered Contoured Arm  

 9 Geschikt voor patiënten met excessieve wonddrainage 
of patiënten die medicatie nodig hebben. 

 9 Geschikt voor gebruik bij meerdere patiënten: gemakke-
lijk te reinigen met water en zeep of een ontsmettings-
middel. 

 9 Badstof bekleding (zie hieronder) kan over de armsteun 
worden getrokken.

A18610   47 x 14 x 14 cm

3) Contoured Arm Support         

 9 Voor het verminderen van oedeem in de bovenste lede-
maten. 

 9 Past op halfronde schoottafel, tafel of bed en glijdt niet 
weg. 

 9 De arm kan in supinatie worden geplaatst en de steun 
kan als oefenblok worden gebruikt. 

 9 Badstof bekleding (zie hieronder) kan over de armsteun 
worden getrokken.

A1861    47 x 14 x 14 cm 

4) Terry Cloth Cover Arm Support   

 9 Voor Rolyan armsteun A1861 en A18610 (zie hierboven). 
 9 Gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen. 
 9 Duurzaam en wasbaar voor langdurig gebruik.

5) Post Surgical Arm Support        

 9 Plaatst de arm comfortabel rechtop in een spalk, 
gipsverband of dik verband om oedeem en pijn na een 
operatie aan de hand of een traumatisch letsel te ver-
minderen. 

 9 De steun zorgt ervoor dat de arm niet aan een IV-pool 
moet worden opgehangen of voortdurend opnieuw in de 
juiste positie moet worden gelegd op kussens. 

 9 De openingen aan de zijkant maken observatie van 
de positie van de arm, wijzigingen in de bloedvaten of 
drainage mogelijk. 

 9 Zorgt ook voor ventilatie die het comfort verhoogt.

A1862    38 x 23 x 23 cm  

1) Padded Safety Mitt

Gevoerde veiligheidshandschoen. Voorkomt dat patiën-
ten katheters, IV-buisjes en andere vitale instrumenten 
lostrekken of verwijderen. Helpt ook contratuur vermijden 
en voorkomt dat patiënten zich krabben of zichzelf of 
anderen verwonden. 

 9 Stevige polyestervulling met Velcro-polssluiting. 
 9 Bekleed met mesh van 100% katoen. 
 9 Bevestigingslus. 
 9 Wasbaar. 
 9 Wit. 
 9 Latexvrij.

 Voorgevormde armsteunen

2

3

4

6727 Padded Safety Mitt

A186C Terry Cloth Arm Support
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1) Digi vingerspalk

 9 Helpt oedeem en hypertrofische littekens controleren 
 9 Gladde en zeer rekbare stof die zeer goed vervormbaar 

is en maximaal comfort biedt. 
Maat: de grootste omtrek van de vinger meten (meestal aan 
het PIP-gewricht). 

46 cm Lengte (geschikt voor hulzen voor 6 tot 9 vingers)

A8682 S 4,1-5,4 cm

A8683 M 4,8-6,7 cm

A8684 L 6-7,3 cm

A8685 XL 7-8,3 cm

A868101 XXL Meer dan 7,6 cm

140 cm Lengte

A8687 S 4,1-5,4 cm

A8688 M 4,8-6,7 cm

A8689 L 6-7,3 cm

A86810 XL 7-8,3 cm

A868102 XXL Meer dan 7,6 cm

2) Oedeemhandschoenen  

Comfortabele, betaalbare handschoen zorgt voor zachte 
druk om het oedeem te helpen controleren.

Vervaardigd van een gemakkelijk te onderhouden combinatie 
van Lycra en spandex.

Maat: omtrek van de hand meten over de basis van de duim. 

Afmetingen Links Rechts

XS 17,8 cm A571221 A571220 Per stuk

S 20,3 cm A571223 A571222 Per stuk

M 22,9 cm A571225 A571224 Per stuk

L 25,4 cm A571227 A571226 Per stuk

 B) Handschoen met open vingers       

Laat de vingertoppen bloot voor meer sensibiliteit zodat ze 
kunnen bewegen en om de zwelling onder controle te hou-
den.

 A) Handschoen met volledige vingers 

Afmetingen Links Rechts

XS 17,8 cm A571201 A571200 Per stuk

S 20,3 cm A571203 A571202 Per stuk

M 22,9 cm A571205 A571204 Per stuk

L 25,4 cm A571207 A571206 Per stuk
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1) Mobilis Rolyan Oefenpasta Putty

Deze pasta is geschikt voor diverse verstevigingsoefenin-
gen, de patiënt kan hem samenknijpen, uitrekken, draaien 
of erin knijpen. 

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 weerstandsoe-
feningen aan en de evolutie in de weerstand (zeer zacht tot 
zeer stevig). Combineer de kleuren om weerstand op maat 
van de patiënt te creëren. 

Opgelet: contact met materialen zoals stoffen, papier, vermij-
den. Latexvrij.

De prijs is afhankelijk van het gewicht van het potje.

Gewicht Aantal Zeer zacht 
Beige

Zacht
Geel

Medium zacht
Rood

Medium
Groen

Stevig
Blauw

Zeer stevig
Grijs

57 g 
1 pot 5065 5071 507199 5072 5073 929460  

Pak à 10 - 507110 50719910 507210 507310 -

85 g 1 pot 929910 929911 929912  929913 929914 929915

113 g 
1 pot 506501 5074 5075 5076 5077 929461  

Pak à 10 - 507412 507512 507612 507712 -

454 g 1 pot 506502 507101 50719901 507201 507301 929462 

2,3 kg 1 pot 506503 507105 50719905 507205 507305 929463

2) Rolyan Potjes voor oefenpasta Putty

U bespaart geld door grote hoeveelheden oefenpasta aan 
te kopen en in deze potjes te verdelen. 

De potjes zijn vervaardigd van zacht plastic, ze zullen niet 
indeuken of breken. Ze zijn gemakkelijk te openen en plat 
genoeg om in je zak te steken. 

Op het etiket op het deksel kunnen de gegevens van de pati-
ent en de therapeut worden ingevuld. 

A32810 Pak à 10
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Handtrainers

Smart Handle

Bevestig een handgreep aan je oefenband voor metingen, 
veiligheid en motivatie.

Geeft real-time feedback over de uitgeoefende kracht en her-
halingen bij oefeningen met een elastische band. Zorgt voor 
nauwkeurige metingen, motivatie, doelstellingen en biedt 
meer mogelijkheden voor therapie met een oefenband;

Geluids- en visueel signaal als het doel is bereikt.

Bevat:

 9 Twee handgrepen 
 9 Lus aan het uiteinde
 9 Deuranker
 9 Draagtas
 9 USB-lader

091549435 Smart Handle

091549427 Smart Handle Pro:
Bluetooth-transmissie

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.

Meer veiligheid
Geef de herhalingen en een beoogde inspanning in als mini-
mum-/maximumdrempel voor de inspanning en het bewe-
gingsbereik. Dat maakt de oefeningen veiliger en efficiënter.

Motiverende feedback
Helpt patiënten motiveren via onmiddellijke feedback in de 
vorm van een signaal die hun vorderingen duidelijk aangeeft.

Rolyan® Smart Handle App

 9 Download de GRATIS app in je favoriete 
app store.

 9 Geef de naam of het ID van de patiënt in en 
kies de details van de oefening.

 9 Herhalingen, instellen beoogde kracht, 
maximumbereik en globaal gemiddelde 
worden dan naar uw apparaat gestuurd, 
klaar voor export.
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Handtrainers

Rolyan Ultigrip Vinger- en Handtrainer

1) Finger Exerciser

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

Nieuw ontworpen vorm 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.

Bevat:  dubbel duimaccessoire voor meer doeltreffende oefe-
ning voor buiging van de duimtop en folder met oefeningen.

Kleur Gewicht

091550409 Geel 0,68 kg

091550417 Rood 1,4 kg

091550425 Groen 2,3 kg

091550433 Blauw 3,2 kg

091550441 Zwart 4,1 kg

091550458 Set van 5 
(Geel, rood, groen, blauw, zwart)

091550474 Vervanging vingerkussen

091550482 Alleen displayrek

2) Hand Exerciser

Verbeterd handtrainingssysteem met drie unieke, onder-
ling verwisselbare accessoires die de ondersteuning, het 
comfort en de controle verbeteren. 

 9 Met de handige stoppers met veren kunt u het be-
wegingsbereik gemakkelijk aanpassen, instellen en 
registreren.

 9 Nieuw ontworpen vorm 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.

 9 Innovatieve gebogen vorm imiteert de neutrale rustposi-
tie van de  hand.

Bevat: Boekje met oefeningen en latexvrije elastiekjes

Kleur

091550359 Rood Met rollers

091550367 Groen Met knijpstaaf

091550383 Geel Met schuimroller

091550391 Set van drie (rood, groen, geel). 
Zie hierboven.

Innovatief
Innovatieve gebogen vorm imiteert de neutrale rust-

positie 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 duimac-
cessoire gemakkelijk worden bevestigd voor meer 
comfort en controle tijdens duimoefeningen.

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.

GROEN
Kader met knijpstaaf 

maakt totaal nieuwe oefeningen mogelijk 
met dit type apparaat

GEEL
Kader met schuimroller

helpt om de grijpoefeningen beter uit te 
voeren.
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1) Ergonomische basishandtrainer 

Voor progressieve versterking van de hand. Past comfortabel in de 
hand en verdeelt de weerstand gelijkmatig over de palm. Licht kader 
met clips om de flexie en extensie te blokkeren, kan op maat worden 
aangepast aan de grootte van de hand. 

Bevat: 3 paar progressieve, gekleurd elastieken die kunnen worden 
vervangen om de weerstand aan te passen en 2 clips. 

2) Ergonomische handtrainer  

Past zich aan de vorm van de hand aan voor maximaal comfort 
en verdeelt de weerstand gelijkmatig over de palm. Anatomische 
handgreep , gevoerd en voorgevormd zodat hij comfortabel in de 
handpalm past. Het lichte kader kan gemakkelijk worden aangepast 
om de flexie en extensie te blokkeren, kan op maat worden aange-
past aan de grootte van de hand. 

Bevat: vier paar progressieve, gekleurde elastieken. 

3) Gekleurde latexvrije elastiekjes

Pakjes met 85g gekleurde elastiekjes voor de Rolyan Ergonomische 
handtrainers (zie hierboven). 

Alle elastiekjes zijn 8.9cm lang Latexvrij.

Zakje van 85 g. Elk zakje bevat één kleur. Ong.134 per zakje.

Kleur Breedte

A3482 Geel 3,2 mm

A3483 Rood 6,4 mm

A3484 Groen 9,5 mm

A3485 Blauw 1,3 mm

5) Knijpbal handtrainer

 9 De ballen nemen Binnenzijde 2 tot 3 seconden na het knijpen 
weer hun oorspronkelijke diameter van 6cm aan. 

 9 Ook ideaal om de dagelijkse stress weg te werken.

4) Eggsercizer™

Voor het versterken van verzwakte of gekwetste spieren van de 
hand, vinger, pols of arm. Kan worden gebruikt om stress te vermin-
deren en de kracht en de soepelheid te verbeteren. Voorgevormd, 
past comfortabel in de hand. Het samendrukbare synthetische 
rubber laat geen sporen achter. Neemt opnieuw zijn oorspronkelijke 
vorm aan wanneer het wordt losgelaten. Kleurcodes vergemakkelij-
ken progressieve revalidatie. X-Soft neemt traag zijn oorspronkelijke 
vorm aan, ideaal voor het versterken van individuele vingers en duim. 
Mag volledig worden gewassen in warm water.

Kleur Weerstand

A90830 Oranje X-zacht

A90831 Groen Zacht

A90832 Blauw Medium

A90833 Paars Stevig

A3488

A3486 Pak à 4 reserveclips

A3481

A3486 Pak à 4 reserveclips

5302 1 Knijpbal handtrainer

530212 Pak à 12
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2) Gelbal handtrainer

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. Per stuk

Kleur Weerstand

AA9800 Roze Zeer zacht

AA9801 Blauw Zacht

AA9802 Groen Medium

AA9803 Oranje Stevig

AA9804 Zwart Zeer stevig

AA9805 Set van 5 (1 gelbal van elke kleur)

3) R-Lite Stevige schuimblokken   

Oefenblokken om de vingers en handen te versterken na 
een ongeval of operatie. 

 9 Ideaal voor mensen met artritis. 
 9 Vervaardigd van traagschuim – de snelheid van de oe-

fening 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. 

 9 Vier weerstandsniveaus voor verschillende kracht-
niveaus en om progressieve oefeningen mogelijk te 
maken. 

 9 De blokken meten 4.4 x 4.4 x 7,6 cm. 
 9 Wassen in warm water met zachte zeep en laten drogen 

in de lucht. 

Doos à 32 stuks.

Kleur Weerstand

A9085 Geel Zeer zacht

A9086 Roze Zacht

A9087 Blauw Medium

091160480 Groen Stevig

A9088 Set van 12 (3 blokken van elke kleur)

1) Handmaster™ Plus

Zorgt voor volledige training van de spiergroepen van de 
hand via natuurlijke bewegingen. 

 9 Aanbevolen om de kracht, het evenwicht, de coördina-
tie, de snelheid en de bloeddoorstroming te verbete-
ren, stimuleert alle perifere zenuwen van de hand en is 
geschikt om zonder toezicht te gebruiken. 

 9 Ontworpen voor polyklinische patiënten om de behan-
deling van hand-, pols- en onderarmaandoeningen aan 
te vullen. 

 9 De Handmaster Plus is ideaal voor revalidatie na een 
beroerte en de behandeling en preventie van carpaal 
tunnelsyndroom, tenniselleboog en RSI. 

 9 Bevat: een bal, twee soepele koordjes (voor verschillen-
de handgrootten) en een volledige handleiding.

Kleur Indicatie Weerstand

929600 Paars voor vroege revalidatie Zacht

929601 Rood voor late revalidatie Medium

929602 Oranje voor krachttraining Stevig
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1) Rolyan® Hand Bar Exerciser 

Handtrainer met staafvormig ontwerp om de hand, pols en 
schouder te trainen. Beschikbaar in vier weerstanden en vier 
verschillende kleuren. 

Lengte: 30 cm. Diameter afhankelijk van weerstand.  
Latex DNR, vermijdt direct zonicht.

Kleur Weerstand

091564103 Geel 2,5 kg

091564111 Rood 4,5 kg

091564129 Groen 7,0 kg

091564137 Blauw 1,0 kg

1) Rolyan® Hand Web Exerciser

Handtrainer met web ontwerp om de hand te trainen. 
Weerstand kan aangepast worden door de handpositie te 
veranderen. Beschikbaar in vier verschillende kleuren die de 
toename in weerstand aanduiden.

Latex DNR, vermijdt direct zonicht.

Kleur Weerstand

091564103 Geel Extra zacht

091564111 Rood Zacht

091564129 Groen Medium

091564137 Blauw Stevig
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1) Graded Pinch Exerciser 

Specifiek ontworpen voor progressieve weerstandsoefenin-
gen om de knijpkracht en coördinatie te versterken. Bevat vijf 
veren in roestvrij staal met verschillende sterkte in gekleurde 
wasknijpers. Drie metalen staven met een verschillende dia-
meter passen in de openingen van de wasknijpers.  
De doos bevat: 

 9 een verticale metalen staaf van 95cm hoog om bewe-
gingsoefeningen van de bovenste ledematen ter hoogte 
van de schouder te combineren met knijpoefeningen. 

 9 Bevat ook 35 wasknijpers met veren van verschillende 
sterkte, 7 van elke sterkte. 

Hoogte 22 cm. Lengte 33 cm. Breedte 32 cm

A1966 Kit

Vervanging 
Gekleurde knijpers

Kleur Weerstand

A196100 Geel 0,45 kg Set van 7

A196200 Rood 0,9 kg Set van 7

A196300 Groen 1,8 kg Set van 7

A196400 Blauw 2,7 kg Set van 7

A196500 Zwart 3,6 kg Set van 7

Kleur Weerstand

A39715 Geel 0.68kg

A3973 Rood 1,4 kg

A3975 Groen 2,3 kg

A3977 Blauw 3,2 kg

A3979 Zwart 4,1 kg

A39710 Set van 5 (met displayrek)

2) Digi-Flex™ Oefensysteem

Ontwikkelt de kracht, soepelheid en coördinatie van elke 
vinger apart en verhoogt de kracht van hand en voorarm. 

 9 Met dit systeem kunnen de sterkere vingers de zwakke 
vingers niet compenseren en wordt elke vinger specifiek 
getraind op een eigen druktoets met veer. De gekali-
breerde veren vormen een kwantitatief instrument om de 
vorderingen te beoordelen. 

 9 Witte plastic displayset bestaat uit vijf gekleurde units in 
zakformaat met geleidelijk oplopende weerstand. 

 9 De kleuren zorgen voor een snelle identificatie en een 
positieve aansporing bij het overgaan van de ene naar 
de andere kleur. 

Bevat: folder waarin de verschillende oefenmethoden worden 
getoond.
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Littekenbehandeling
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1) Cica-Care™ Silicone gelkompressen

Om de littekenvorming te verminderen. Verbetert het 
zelfrespect van de patiënt. Verbetert de soepelheid van 
het litteken. 

Kleeft uitzonderlijk goed
 9 Geen tape of verband vereist
 9 Pijnloos te verwijderen en gemakkelijk  

opnieuw aan te brengen
 9 Mag worden gebruikt op plaatsen  

die geen druk verdragen

Verstevigingsmembraan aan een zijde
 9 Voorkomt dat de gel kruimelt, zodat de kompressen 

langer meegaan
 9 Mag worden gewassen en hergebruikt om mogelijke 

huidirritatie te beperken

Beschermstrook
 9 Snel en gemakkelijk aan te brengen
 9 Helpt hypertrofische en keloïde littekens verminderen

Voor gebruik op gesloten wonden. Om aan te brengen, een 
kompres op maat van het litteken knippen, de bescherm-
strook verwijderen en de gel aanbrengen. Voor grotere 
littekens kunt u meerdere compressen naast elkaar gebrui-
ken. Dankzij de beschermstrook kunt u het kompres snel 
en gemakkelijk aanbrengen op de juiste plaats. Individueel 
gesteriliseerd. 

Afmeting kompres: 15 x 12 cm.

2) 50/50 Mix™ Elastomeerpasta

Meng gelijke delen blauwe pastabasis met witte pastakataly-
sator voor consistente werk/terugkeertijden. 50/50 mengsel 
laat geen plakkerige resten achter op de handen tijdens het 
mengen. Elke set bevat handige maatbekers. Bewaren bij 
maximum 23°C.

66250706 1 vel

66250707 Pak à 10 vellen

A9581 240 g Kit

A9582 847 g Kit

3) Ezemix™ Elastomeerpasta  

De handleiding toont hoe u de exacte hoeveelheid elasto-
meer kunt beoordelen voor u de katalysator toevoegt en 
hoeveel katalysator u moet gebruiken. Dikke pasta is ideaal 
voor zones waar zwaartekracht een probleem is.

Kit bevat: gelkatalysator.

A9591 220g Kit

A9592 858g Kit

4) Mini-massager 

Compact maar krachtig massageapparaat met drie koppen 
voor een geconcentreerde massage van specifieke zones. 
De dop mag op het apparaat blijven voor het masseren van 
grotere zones. Dit massageapparaat werkt met batterijen en 
trilt met ongeveer 5500 cycli per minuut. 

AA9200A Batterij meegeleverd

KLINISCHE RESULTATEN
Littekenbehandeling:
In totaal werden 47 hypertrofische 
littekens, meestal als gevolg van 
brandwonden, in 42 patiënten inge-
deeld in behandelde en controlezo-
nes. De zichtbaarheid van de littekens 
verbeterde na 2 maanden.

Verbetering zichtbaarheid 
littekens na 2 maanden
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CoFlex Bandages

WIT
(niet verkrijgbaar)

BEIGE

BLAUW

ROOD

GROEN
(niet verkrijgbaar)

Cohesive Flexible Bandage 

(CoFlex / RolFlex / CoBan)

Soepel, klevend verband van hoge kwaliteit voor com-
pressie en steun. Kan worden gebruikt om compressen 
en orthesen te bevestigen.

Kleeft aan elkaar, NIET aan de huid en blijft stevig zitten zon-
der clips. Zorgt voor consistente compressie met niet-glijden-
de steun en komt niet los, ook niet bij energieke activiteiten. 

 9 Licht en fris.
 9 Niet-steriel. Rollen van 4,6 m. 
 9 Bevat latex.

DOZEN VAN 8 ROLLEN

4,6 m x Rollen
per doos

Kleur

2,5 cm 8 Beige NL00204000-8

3,8 cm 8 Beige NL00208000-8

5,1 cm 8 Beige NL00212000-8

7,6 cm 8 Beige NL00216000-8

10,2 cm 8 Beige NL00220000-8

GROTE DOZEN

4,6 m x Rollen
per doos

 

2,5 cm 30 Beige NL00204000

3,8 cm 48 Beige NL00208000

5,1 cm 36 Beige NL00212000

7,6 cm 24 Beige NL00216000

10,2 cm 18 Beige NL00220000

2,5 cm 30 Blauw NL00202000

3,8 cm 48 Blauw NL00206000

5,1 cm 36 Blauw NL00210000

10,2 cm 18 Blauw NL00218000

2,5 cm 30 Rood NL00203000

5,1 cm 36 Rood NL00211000
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TexTape+

TexTape+ 

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, …

Voordelen: 

 9 Vermindert pijn
 9 Verbetert spierfunctie door tonusregeling 
 9 Ondersteunt de werking van het gewricht
 9 Verbetert lymfecirculatie en de bloedsomloop
 9 Neuro-reflexieve manipulatie, inclusief hoofdpijn en 

COPD
 9 Mag tot 7 dagen op de huid blijven
 9 Uitstekende luchtdoorlaatbaarheid
 9 Tot 140 procent uitrekbaar vergeleken met de elasticiteit 

van de huid.
 9 Kan gemakkelijk op de huid worden aangebracht en 

weer verwijderd

Verkrijgbaar per rol (5m).

5 cm

Beige HLS-201062 

Blauw HLS-201063

Oranje HLS-201064

Paars HLS-201065

Roze HLS-201066

Zwart HLS-201067 

7,5 cm

Beige HLS-201069 
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Verdikkingsmaterialen
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2) Schuimbuis gesloten celstructuur 

Verdikkingsmateriaal, geschikt voor het vervaardigen van 
handgrepen voor werktuigen en gebruiksvoorwerpen om 
personen met onvoldoende kracht, coördinatie en grijp-
vermogen meer controle te geven. 

 9 De buizen hebben een antslip buitenzijdelaag en mogen 
in de vaatwasser.

 9 De buizen zijn 300 mm lang en kunnen op de juiste leng-
te worden gesneden. 

Pakjes à 6.

Kleur Int. dia. Ext dia.

625101 Beige 6 mm 22 mm

625102 Rood 10 mm 28 mm

625103 Blauw 16 mm 28 mm

 9 Er is een assortiment (twee van elke kleur) verkrijgbaar 
 9 Er is tevens een assortiment in felle kleuren (2x geel, 2x 

oranje en 2x blauw) beschikbaar. Deze zijn handig voor 
kinderen en voor personen met een visuele handicap.

Assortimenten

AA6111 Basiskleuren Twee van elk van de bovensta-
ande buizen 
(Beige, rood, blauw)

AA6110 Felle kleuren Twee gele, oranje en blauwe 
buizen

1) Verdikkingsmaterialen (Plastazote)

Buizen van schuim met gesloten celstructuur, verkrijg-
baar in verschillend formaten om een handvat te maken 
voor bijvoorbeeld bestek, pennen enz. 

 9 Niet-absorberend, kleeft niet, mag in de vaatwasser. 
 9 Geleverd in lengten van 1 meter. Kan op maat worden 

gesneden.
 9 De exacte lengte kan ongeveer 50mm verschillen.

Kleur Int. dia. Ext. dia. Gewicht

AA6104A Wit
6 mm 31 mm 55 g

AA6104M Grijs

AA6106A Wit
9 mm 31 mm 60 g

AA6106M Grijs

AA6108A Wit
12 mm 31 mm 65 g

AA6108M Grijs

AA6100A Wit 6 mm 19 mm 30 g
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1) JAMAR® Hydraulische handdynamometer

Ideaal voor routineonderzoek van de grijpkracht en initiële 
en regelmatige evaluatie van patiënten met handtrauma en 
disfunctie van de hand. Het hydraulische systeem en het 
isometrisch ontwerp garanderen accurate, reproduceer-
bare resultaten en een jarenlange betrouwbare werking. 

De hydraulische handdynamometer van JAMAR is een onmis-
baar instrument in de hedendaagse gezondheidszorg, waar 
nauwkeurige en objectieve gegevens noodzakelijk zijn voor 
terugbetaalbare revalidatiebehandelingen. 

Duurzaam ontwerp, met een schokbestendige rubberen dop 
die de meter in roestvrij staal beschermt en een polsband om 
schade te voorkomen als het apparaat zou vallen. 

De JAMAR hydraulische handdynamometer combineert preci-
sie met een aantal handige eigenschappen:

 9 Dubbele schaal toont de  isometrische grijpkracht in 
kilogram en pond, van 0 tot 90kg. 

 9 De piekwaardenaald geeft automatisch de hoogste waar-
de weer tot de naald wordt gereset.

 9 Handgreep gemakkelijk in te stellen in vijf greepposities, 
van 35 tot 87mm, in stappen van 13mm

Een jaar garantie. De garantie dekt geen kalibratie.

Jaarlijkse kalibratie en bijregeling is aanbevolen om de nauw-
keurige werking van het apparaat op lange termijn te garande-
ren 

Meegeleverd: draag-/opbergtas en complete handleiding.

2) JAMAR® Wandplaat met normatieve gegevens 

Deze wandplaat is een handig hulpmiddel voor elke 

instelling.

Een duidelijke tabel met de normatieve grijpkrachtgegevens 
voor personen van 6 tot 75+, verzameld door Virgil Mathio-
wetz, et al. met een JAMAR handdynamometer. 

 9 Gelamineerd dik papier van goede kwaliteit met metalen 
oogjes in de bovenhoeken voor jarenlang gebruik. 

 9 Normen weergegeven in kilogram.
 9 Instructies voor correcte testprocedures 

091159490 46 x 61 cm

Jamar® Handdynamometers 

KALIBRATIE
JAARLIJKSE KALIBRATIE IS AANBEVOLEN OM DE 
NAUW-KEURIGE WERKING VAN HET APPARAAT OP  
LANGE TERMIJN TE GARANDEREN. 

NEEM CONTACT OP MET SPROFIT ALS U MEER  
INFORMATIE WENST OVER DEZE SERVICE.

5030J1 Hydraulische handdynamometer
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1) JAMAR® SMART Digitale Handdynamometer

De Jamar® Smart eerste elektronische handdynamometer 
die draadloos werkt met een app.

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

Voor iPad Air, iPad Mini, originele iPad versie 3 of latere versie.

2 jaar garantie. De garantie dekt geen kalibratie.

091556034 Werkt met of zonder tablet

NAUWKEURIG TESTEN VAN DE GRIJPKRACHT NU MAKKELIJKER DAN OOIT!

JAMAR®  Digitale Handdynamometers

In de Jamar Smart en Jamar Plus+ werd 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 -disfunctie. 

Door alle interne bewegende delen te verwijderen en 
de elektronische componenten in een stevig aluminium 
behuizing met krasbestendige UV-coating onder te bren-
gen, werd de duurzaamheid van de dynamometer ook 
verhoogd.

2) JAMAR® Plus+ Digitale handdynamometer

1 jaar garantie. De garantie dekt geen kalibratie.

091178458 Werkt niet met een tablet

De gratis app bevat de standaard grijptest

Functies:

 9 Het aantal herhalingen instellen van 1 tot 5
 9 Bepalen welke hand er moet worden getest en welke 

hand het eerst wordt getest
 9 De grijppositie registreren in de Jamar
 9 Gemakkelijk uitvoeren of overdoen van elke test
 9 Berekenen van het gemiddelde, de standaardafwijking 

en de variatiecoëfficiënt
 9 De resultaten  vergelijken met normen op basis van het 

geslacht en de leeftijd van de patiënt

Tegen een kleine vergoeding kunt u de app met 
alle functies downloaden, 

Functies:

 9 Optionele opslag van de naam en/of het ID, het geslacht 
en de leeftijd van de patiënt

 9 Opslaan van de testhistoriek en snel aanmaken van een 
nieuwe test met dezelfde parameters 

 9 Bijkomende testen: Snelle verwisseling, 5 posities en 
langdurige grijptest

 9 De resultaten van de  5-positietest en de langdurige 
grijptest worden ook in een real time grafiek getoond om 
ze gemakkelijk te kunnen interpreteren

 9 De resultaten exporteren als pdf

VOER GRIJPKRACHTMETINGEN UIT MET UW TABLET!

 9 De eenvoudige, intuïtieve interface ver-
snelt het testen.

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

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

 9 Instant resultaten tonen vooruitgang en 
motiveren de patiënt.

 9 Sla de gegevens en de testresultaten van 
de patiënt op.

KALIBRATIE
JAARLIJKSE KALIBRATIE VAN DE HANDDYNAMOMETER IS AANBEVOLEN OM DE NAUWKEURIGE WERKING VAN 
HET APPARAAT OP LANGE TERMIJN TE GARANDEREN. NEEM CONTACT OP MET SPROFIT ALS U MEER INFORMATIE 
WENST OVER DEZE SERVICE.

Jamar Smart & Jamar Plus+ digitale handdynamometers:

Ideaal voor routineonderzoek van de grijpkracht en initiële en  
regelmatige evaluatie van patiënten met handtrauma en 
disfunctie van de hand. Wordt geleverd in een herbruikbare 
bewaartas.

 9 Nauwkeurige aflezing
 9 De resultaten tonen de isometrische grijpkracht in kilo-

gram en pond, van 0 tot 90 kg
 9 Werkt met twee AAA batterijen (bijgevoegd). Schakelt 

zichtzelf automatisch uit na 10 minuten
 9 Er wordt gebruik gemaakt van Digital Load Technology
 9 Berekent gemiddelde, standaarddeviatie en coëfficiënt
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1) Baseline® Hydraulische handdynamometer

Gebruikt om de kracht van de handgreep te meten. 
De metingen van de Baseline en de JAMAR dynamometers 
zijn onderling verwisselbaar, zodat eerder  verzamelde gege-
vens kunnen worden gebruikt. 

 9 Meer spatiëring van de grepen met vijf posities, van 35 
mm tot 87 mm. 

 9 Test tot 90 kg kracht. 
 9 Meegeleverd: normen voor volwassenen en voorge-

vormde koffer van hard plastic. 

3 jaar garantie. De garantie dekt geen kalibratie.

Baseline Handdynamometers. 

AA72910 Hydraulische handdynamometer

2) Baseline® Digitale handdynamometer

Hetzelfde hydraulisch systeem als de manuele vingerkracht-
meters, maar met het extra voordeel van een gemakkelijk 
afleesbaar LCD-scherm. 

Beschikt over:

 9 Een elektronisch nulkalibratiesysteem, waardoor herkali-
brering in de fabriek minder vaak nodig is.

 9 Een energiebeheerssysteem dat minstens 1000 uur 
gebruik garandeert zonder de twee AAA-batterijen te 
vervangen  

 9 Batterijcontrolelampje en automatische uitschakeling. 

De console met drukknoppen bevat: 

 9 Een knop om de laatste maximale waarde die in het 
geheugen werd opgeslagen op nul te zetten

 9 Een "maximum" knop die de hoogste gelezen waarde 
weergeeft sinds de knop om de waarde op nul te zetten 
werd ingedrukt

 9 Een knop om over te schakelen van lb/kg om de aflezing 
van de waarden te wijzigen. 

 9 Geleverd in draagtas. 
 9 Test tot 135 kg. 

AA9647 Digitale handdynamometer
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1) JAMAR® Smedley Handdynamometer 

 9 Draaiende handgreep verhoogt en verlaagt de knijp-
kracht wanneer nodig.

 9 Graadverdeling blijft staan op de maximale gelezen 
waarde. 

 9 Gekalibreerd tot 100kg. 

Bevat: instructies, normen en fiches met klantgegevens. 
Geleverd met fraaie draag-/opbergtas. Latexvrij.

091184365 15 psi

091166669 30 psi

Baseline® Knijpdynamometers

AA964901 Smedley Handdynamometer

2) Pneumatische knijpdynamometer

Deze knijpdynamometer is een betaalbaar instrument om de 
kracht van handen en vingers te meten. 

Hij heeft een resetfunctie die de maximale waarde blijft aan-
geven tot hij wordt gereset. Gekalibreerd in pond per vierkan-
te inch (PSI). De ballon bevat natuurrubber.

3) Pneumatische handdynamometer met ballon

Voor het meten van de handkracht, ook wanneer de grijp-
kracht sterk is verminderd of wanneer handicaps de grijp-
kracht belemmeren.

Zeer licht. Te gebruiken voor nauwkeurige en herhaalde 
metingen. Maximale waarde wordt weergegeven tot de meter 
wordt gereset. De kleinste ballon kan voor kinderen worden 
gebruikt en om de knijpkracht van intrinsieke spieren te testen 
De ballon bevat natuurrubber latex. 

De schaal is gekalibreerd in een internationale energie-een-
heid (bar).

Inclusief: draagtas met handleiding. 

AA96001 Pneumatische handdynamometer +ballon
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Baseline®

1) Push/pull dynamometer   

Eenvoudig te bedienen, ergonomische dynamometer die de 
duw-, trek- en hefkracht nauwkeurig meet. Ideaal voor het 
testen van de handspieren, het beoordelen van de functionele 
capaciteit en het beoordelen van werktaken.

 9 Het instrument is licht, draagbaar en stelt u in staat om 
nauwkeurige, objectieve evaluaties uit te voeren in uw 
kantoor, bij de klant thuis of op het terrein. 

 9 De dynamometer zelf kan lichte krachten meten en voor 
het meten van grotere krachten kan de riem of de dubbele 
handgreep worden bevestigd. 

 9 Kan ook met een hefplatform worden gebruikt om de 
hefkracht te beoordelen.

 9 Bevat: Gevoerde draagtas, spiertesthandleiding, 3 duw-
platen (gebogen, recht en rond met 1 cm2 diameter), een 
trekhaak en een haak met vergrendeling. 

 9 Een jaar garantie. Analoge meter (wijzerplaat). 

Hydraulische push/pull dynamometer

AA9609 22,5kg 

AA9633 45 kg 

AA9634 115 kg

AA9635 225 kg
 

Optionele handvatten voor polsdynamometer

A AA9636 Enkel handvat

B AA9637 Dubbel handvat 

Functioneel groot hefplatform

C AA9638 Toebehoren duw/trek dynamometer 
(zonder handvatten / dynamometer)

61 x 61 
cm

 

2) Hydraulische dynamometer wrist/forearm

U kunt de spierkracht heel eenvoudig en accuraat meten:

 9 kracht van de polsspieren tijdens flexie, extensie,  
abductie en adductie. 

 9 kracht van de voorarmspieren tijdens supinatie en  
pronatie. 

Met het meegeleverde “deurknophandvat” kan ook de hoe-
veelheid kracht (torsiekracht) worden gemeten die nodig is 
om het deksel van een pot te schroeven of een deurknop te 
openen.
Het “deurklinkhandvat" is verkrijgbaar als optioneel accessoire. 
De handvaten kunnen gemakkelijk worden verwisseld.
Inbegrepen: deurknophandvat, bevestigingssteun en koffer. 
Analoge meter (wijzerplaat).

Optionele accessoires

A AA963901 Deurklinkhandvat

AA9639 Hydraulische dynamometer wrist/forearm
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1) JAMAR® Handevaluatieset

De set bevat één:

 9 JAMAR Hydraulische handdynamometer, 5030J1  
- zie pagina 75

 9 JAMAR Hydraulische vingerkrachtmeter, 749805  
- zie pagina 72

 9 JAMAR 140mm Stalen vingergoniometer

Inclusief: handige draag-/opbergtas.

2) JAMAR® Plus+ Handevaluatieset

De set bevat één:

 9 JAMAR Plus+ Digitale handdynamometer, 091178458  
- pagina 76

 9 JAMAR Digitale vingerkrachtmeter, 091536754 
- zie pagina 82

 9 JAMAR 150mm vingergoniometer

Inclusief: handige draag-/opbergtas.

3) JAMAR® Plus+ Handevaluatieset

De set bevat één:

 9 JAMAR Hydraulische handdynamometer, 5030J1 - zie 
pagina 75

 9 JAMAR vingerkrachtmeter, keuze uit13,6kg (091546977), 
20,4kg (091547009) of 27kg (091546985)- zie pagina 82

 9 JAMAR Deluxe Goniometer voor kleine gewrichten van 
roestvrij staal.  Voor gemakkelijke ROM-meting van 
metacarpaal, falangeaal en interfalangeaal gewricht. Op 
beide zijden van de gradenboog zijn markeringen in inch 
en centimeter aangebracht. De gradenboog geeft 0° tot 
150° aan in stappen van 5°. Vervaardigd van roestvrij 
staal.

Inclusief: handige draag-/opbergtas.

091555119 met vingerkrachtmeter (Pinch Gauge) 
0-13,6 kg

091555135 met vingerkrachtmeter (Pinch Gauge) 
0-20,4 kg

091555143 met vingerkrachtmeter (Pinch Gauge)  
0-27 kg   

Jamar® Handevaluatiesets

Alles wat u nodig hebt voor hand- en vingerkrachtmeting 
in één handige set. 

5030KIT Handevaluatieset

091536697 Plus+ Handevaluatieset
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Baseline® Handevaluatiesets

Alles wat u nodig hebt voor hand- en vingerkrachtmeting 
in één handige set.

1) 7-delige handevaluatieset

Complete set van 7 instrumenten voor handevaluatie. 

De set bestaat uit:

 9 Hydraulische handdynamometer  
(AA72910 - pagina 77).

 9 13,6 kg Vingerkrachtmeter  
(7486 - pagina 82)

 9 15 cm roestvrij stalen vingergoniometer  
(AA9610 - pagina 86) 

 9 Tweepunts discriminator  
(AA9661 - pagina 83)

 9 Wartenburg-wiel

 9 Vingeromtrekmeter

 9 Functionele vingerbewegingsmeter 

 9 Een draagtas.

AA72910 heeft 3 jaar garantie. De garantie dekt geen 
kalibratie. De overige onderdelen uit de set hebben 1 jaar 
garantie.

2) 8-delige evaluatieset

Complete set van 8 instrumenten voor handevaluatie. 

De set bestaat uit:

 9 Hydraulische handdynamometer (AA72910 - pagina 77)
 9 Hydraulische vingerkrachtmeter (7486 - pagina 82)
 9 Vingergoniometer
 9 Vingeromtrekmeter
 9 180° Plastic goniometer (15,24 cm)
 9 Meetlint
 9 Tweepunts discriminator (AA9661 - pagina 83)
 9 Touch Test Sensory Evaluators 5 stuks
 9 Een draagtas

AA72910 heeft 3 jaar garantie. De garantie dekt geen kalibra-
tie. De overige onderdelen uit de set hebben 1 jaar garantie.

AA4140 7-delige handevaluatieset

091184662 8-delige handevaluatieset
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 1) JAMAR® Hydraulische Vingerkrachtmeter

In tegenstelling tot de traditionele vingerkrachtmeters, heeft 
deze vingerkrachtmeter een uniek design dat de patiënt 
in staat stelt om een knijppatroon uit te voeren 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 appa-
raat wordt gereset. 

Bevat: instructies en handige draagtas. 
Meet knijpkracht tot 20 kg.
Een jaar garantie. De garantie dekt geen kalibratie.

Vingerkrachtmeters (Pinch Gauges)

4) Baseline® Vingerkrachtmeter

 9 Dit precisie-instrument registreert de isometrische late-
rale, middelste, op tipgrijprkacht in kg en pond. 

 9 De behuizing bestaat uit robuust geanodiseerd alumini-
um met een nylon polsband voor de therapeut. 

 9 De rode naald geeft de maximale grijpkracht aan voor 
maximale nauwkeurigheid. 

 9 De knijpbekken zijn 22 mm breed en ongeveer 19 mm 
dik. 

Inclusief: draagtas. 
Drie jaar garantie. De garantie dekt geen kalibratie.

AA9650 Goud 0-0,9 kg

927009 Zilver 0-4,5 kg 

7486 Blauw 0-13,6 kg

7485 Rood 0-27 kg 

 2) JAMAR® Plus+  
Digitale Vingerkrachtmeter (Pinch Gauge)

Deze digitale vingerkrachtmeter heeft een makkelijk aflees-
baar LCD-scherm en een elektronisch nulkalibratiesysteem. 
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. 

Bevat: handige polsband en één 3V-batterij
Afmetingen: 25x13x5 cm
Een jaar garantie. De garantie dekt geen kalibratie. 

 3) JAMAR® Vingerkrachtmeters

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 0 - 13,6 kg

091547009 0 - 20,4 kg

091546985 0 - 27 kg

091546993 0 - 4,5 kg

749805 Zie afbeelding nr. 1

091536754 Zie afbeelding nr. 2
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Discriminators

2) Baseline® Discrim-A-GonTM 

Bestaat uit 2 aparte achthoeken voor 2-punts discrimina-
tie (D1 + D2). Elke achthoek meet een reeks van 8 gelabelde 
vaste 2-punts intervallen van 1mm - 25mm voor accurate en 
consistente metingen. 

Deze handige, lichte plastic schijf is het perfecte instrument 
om statische en dynamische 1 + 2 punts discriminatie te 
meten.

A AA9661 Tweepunt

B AA9662 Driepunt 

4) Touch-Test™ tweepunts discriminator

Bestaat uit twee draaiende plastic schijven die met elkaar ver-
bonden zijn. Test statische en bewegende tweepunts discrimi-
natie van vingers, tenen of tastzenuwen. 
Ideaal voor testen na een zenuwoperatie, transplantaties en 
zenuwprikkelende weefseltransplantaties voor desensitisatie 
of om de graad van beperking vast te stellen. De afgeronde 
punten bevinden zich op standaard testintervallen van 1 tot 
15 mm. Er is ook een schijf met intervallen van 20 en 25 mm 
beschikbaar. 

Meegeleverd: instructies en beschermhoesje.

1) JAMAR® Discriminator

Test statische en bewegende een- en tweepunts discriminatie.

Bevat: 2 schijven die de innervatiedichtheid meten  
van 1-25 mm

7524 Zie afbeelding nr. 1

557024 Zie afbeelding nr. 4

091182997 Zie afbeelding nr. 2

3) Baseline® 2- en 3-punts discriminator

Meet de huidgevoeligheid en de touch threshold. Met het der-
de punt kan snel worden gewisseld tussen één- en tweepunts 
discriminatie, zonder de instelling te veranderen. De punten 
zijn van kunststof, zodat de temperatuursinvloed beperkt is. 
Meet tot 14 centimeter. 
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3) WEST™ Hand- en voetmonofilamenten

 9 De Weinstein Enhanced Sensory Test (WEST) voor hand 
en voet meet de huidgevoeligheid en de betrokkenheid 
van de perifere zenuw met behulp 5 draadjes. 

 9 WEST Hand- en voetdraadjes bieden betrouwbare 
testresultaten dankzij draadjes met een ronde, gestructu-
reerde punt. 

Meet 15×7,6 cm in opbergpositie.
Inbegrepen: etui 11 x 17 cm, testformulieren en handleiding 

A835100 Hand

A835101 Voet

Monofilamenten

1) JAMAR®  Semmes-Weinstein

 9 Deze test meet zowel verminderende als terugkerende 
gevoeligheid. 

 9 De set bestaat uit nylon draadjes die heel nauwkeurig 
werden gekalibreerd en allemaal even lang zijn. 

Inbegrepen: instructies en kleurpotloden

A8351 (A) Set van 20 HAND Monofilamenten:
20 nylon monofilamenten van dezelfde lengte

A8352 (B) Set van 5 HAND Monofilamenten:
Monofilamenten 2,83, 3,61, 4,31, 4,56 en 6,65

091536770 Set van 6 VOET Monofilamenten: 
Monofilamenten 2,83, 3,61, 4,31, 4,56, 5,07 
en 6.65

2) Touch-Test™ Gevoeligheidsevaluators

 9 Accurate en gemakkelijke meting van drempels voor 
huid- 
gevoeligheidsperceptie. 

 9 Onderscheidt normale, verminderde lichte gevoelig-
heid, verminderde beschermende sensatie, verlies van 
beschermende sensatie en niet-testbaar.

Bevat: 

 9 gekleurde monofilamenten met een gegraveerd nummer, 
 9 instructies,
 9 draagtas met plastic schuimbekleding

De monofilamenten zijn niet apart verkrijgbaar.

091163245 Set van 20 HAND Monofilamenten 

091163229 Set van 5 HAND Monofilamenten 

091163252 Set van 100 Handdocumentatiefiches 

091163237 Set van 6 VOET Monofilamenten 

Reservemonofilamenten

A8353 Maat 1,65 A83512 Maat 4,31

A8354 Maat 2,36 A83513 Maat 4,56

A8355 Maat 2,44 A83514 Maat 4,74

A8356 Maat 2,83 A83515 Maat 4,93

A8357 Maat 3,22 A83516 Maat 5,07

A8358 Maat 3,61 A83517 Maat 5,18

A8359 Maat 3,84 A83518 Maat 5,88

A83510 Maat 4,08 A83519 Maat 6,65

A83511 Maat 4,17
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1) Baseline® Circumference Gauge

Meet de omtrek van een gewricht. Breng het meetlint aan 
rond het gewricht en lees de omtrek rechtstreeks af. Zelf 
meten: maak een lus, plaats ze losjes rond de taille, pols of 
de te meten zone en druk op de knop. Het meetlint blijft op 
zijn plaats zodat u beide handen vrij hebt om het lint aan te 
passen en de meetwaarden te noteren. Te groot voor het 
meten van vingers.

3) Handvolumeterset

Deze volumeter werd ontworpen volgens de specificaties 
van de arts Paul Brand en meet accuraat hand- en distaal 
voorarmoedeem voor objectieve monitoring van oedeembe-
handelingen. 

Het oedeemniveau wordt gemeten door de overlopende 
vloeistof te meten die uit de volumetertank loopt na onder-
dompeling van de gekwetste hand. 

De set bestaat uit: volumetertank van 9 x 13 x 28 cm, op-
vangbak voor de overlopende vloeistof, een cilinder van 500 
ml met graadaanduidingen om het verplaatste water accuraat 
te meten.

2) Chronometer

Voor tijdevaluaties, modaliteiten en oefenprogramma's. 
Beschikt over een display met weergave van de tijd/kalender, 
een alarm en een 24-uurs chronometer die telt met intervallen 
van 1/100 seconde voor de eerste 30 minuten en 1 seconde 
tot 24 uur. 

Inclusief:  batterij

A8423 Chronometer + batterij

A8423B Reservebatterij (alleen voor chronometer)

AA9660 Circumference Gauge

A8611
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2) “Robinson” zakgoniometer 18cm

Heeft twee schaalverdelingen van 180° die in tegengestelde 
richting worden afgelezen. De schaal is verdeeld in stappen 
van 5°. Ideaal voor het meten van de kleine gewrichten in de 
hand.

3) Goniometer 20cm

Heeft twee schaalverdelingen van 180° die in tegengestelde 
richting worden afgelezen in stappen van 1°. 

Met de knop kunt u de spanning op de armen aanpassen of 
vergrendelen.

4) Goniometer 35cm

Heeft twee schaalverdelingen van 180° die in tegengestelde 
richting worden afgelezen. De schalen zijn verdeeld in stap-
pen van 1°. Niet vergrendelbare arm.

5) Goniometer 35cm 

Heeft twee schaalverdelingen van 180° en 360° die in 
tegengestelde richting worden afgelezen. De schalen zijn 
verdeeld in stappen van 1°. Vergrendelbare arm.

Knop om de spanning van de arm aan te passen.

Roestvrij stalen goniometers

Goniometers van professionele kwaliteit met duidelijk 
aangegeven meetstappen en gemakkelijk afleesbare 
lineaire metingen in inch en centimeter. 

1) Stalen vinger-/teengoniometer 15 cm

Deze goniometer van roestvrij staal meet het bewegings-
bereik van de vingergewrichten (metacarpofalangeaal en 
interfalangeaal) en andere kleine gewrichten, zoals teenge-
wrichten. 

Op de kop zijn twee schalen van 180°, verdeeld in stappen 
van 5° tegenover elkaar geplaatst.

Op de arm bevindt zich een lineaire schaal in inch en centi-
meter.

6) Jamar® Zesdelige goniometerset

Bevat: 

 9 180° “Robinson” roestvrij stalen zakgoniometer 7516 
 9 180° roestvrij stalen goniometer 7517
 9 360° roestvrij stalen goniometer 7518
 9 15 cm roestvrij stalen vingergoniometer
 9 20 cm roestvrij stalen goniometer 5048B
 9 20 cm aluminium röntgen-goniometer
 9 CR2032-batterij

Een jaar beperkte garantie (batterij niet gedekt)

AA9610 Zie afbeelding nr. 1

7516 Zie afbeelding nr. 2

5048B Zie afbeelding nr. 3

7517 Zie afbeelding nr. 4 (niet vergrendelbaar)

7518 Zie afbeelding nr. 5 (vergrendelbaar)

8060 Zie afbeelding nr. 6
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2) Vinger-/teengoniometer  

Helpt de therapeut om het bewegingsbereik van de vingers accu-
raat en nauwkeurig te meten. 

 9 Schaal verdeeld in stappen van twee graden verhoogt 
de betrouwbaarheid. Liniaal in inch en centimeter. 

 9 Lange arm (9,5 cm lang): laat de pols vrij voor accurate 
plaatsing. De goniometer kan worden ingekort als er een 
kortere arm nodig is.          
Korte arm (slechts 2 cm): gemakkelijke meting van 
samengestelde beweging, nauwkeurige meting van DIP 
bewegingsbereik.

 9 Geen herpositionering nodig. De goniometer geeft waar-
den aan van 30° hyperextensie tot 120° flexie. 

A A4418 Losse scharnier
Ligt zonder steun op het gewricht

Rood

B A4417 Strakke scharnier
De therapeut kan de waarden aflezen 
nadat de goniometer van het gewricht 
werd genomen.

Blauw

A AA9652 Plastic

B AA9653 Staal

3) Baseline® 180° Vingergoniometer 

 9 Beweeg de meetkop met uw vinger naar flexie, extensie 
en hyperextensie. 

 9 De therapeut heeft maar een hand nodig om te meten 
en kan de andere hand gebruiken om de patiënt te 
stabiliseren of de metingen te noteren. Bij een standaard 
vingergoniometer moet de therapeut beide handen ge-
bruiken om het bewegingsbereik van de vinger te meten.

 9 Meet 110° flexie en 40° hyperextensie in stappen van 5°. 
De arm heeft een schaalverdeling van 10 cm. 

1) Jamar® Plus+ Digitale goniometers

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

 9 Instant digitale aflezing tot op een tiende graad
 9 U kunt de getoonde cijfers met een druk op de knop 

omkeren, zodat u de metingen niet ondersteboven moet 
aflezen

 9 Met de “nul”-knop kunt u de goniometer resetten. U 
kunt uw meting vanuit elke positie starten en een ac-
curate meting verkrijgen zonder dat u de beginwaarde 
moet aftrekken.

 9 “Hold” knop bevriest het scherm zodat u de resultaten 
gemakkelijk kunt noteren.

 9 Schakelt automatisch uit om de batterij te sparen

Bevat: CR2032-batterij
Een jaar beperkte garantie (batterij niet gedekt)

091555895 20cm goniometer

091555903 30cm goniometer
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JAMAR® E-Z Goniometers

De JAMAR E-Z Goniometers van professionele kwaliteit 
zijn vervaardigd van doorzichtig plastic met een ondoor-
zichtige witte ondergrond achter graadaanduidingen voor 
het gemakkelijk en accuraat aflezen van de metingen, ook 
bij een storende achtergrond. 

Mag niet in de autoclaaf. 
Lineaire metingen in inch en centimeter.

1) Goniometer 17 cm 

Schaal van 0° tot 180° in stappen van 5°. 
Ideaal voor kleine gewrichten. 

2) Goniometer 15 cm 

Schaal van 0° tot 180° in tegengestelde richting in stappen 
van 1°. 

3) Goniometer 20 cm 

Schaal van 0° tot 180° in tegengestelde richting in stappen 
van 1°.

4) Standaard goniometer 32 cm 

Schaal van 0° tot 180° en 0° tot 360° in stappen van 1°. 

5) JAMAR® E-Z Goniometers SET

De set bevat:

 9 Jamar Goniometer 17 cm
 9 Jamar Goniometer 20 cm (7540) 
 9 Jamar Goniometer 32 cm (7541)
 9 Sammons Preston Standard Tape Measure

7538 Zie afbeelding nr. 1

7539 Zie afbeelding nr. 2

7540 Zie afbeelding nr. 3

7541 Zie afbeelding nr. 4

091555424 Zie afbeelding nr. 5
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Transparante plastic goniometers 

Maakt observatie van een gewrichtsas en beweging 
mogelijk. 

Lineaire metingen in inch en centimeter.

1) Goniometer 17 cm

Schaal van 0° tot 180° in tegengestelde richting in stappen 
van 5°. Ideaal voor kleine gewrichten. Mag niet in de auto-
claaf.

2) Goniometer 20 cm

Schaal van 0° tot 90° en 0° tot 180° in stappen van 5°.
Mag niet in de autoclaaf. 

3) Goniometer 20 cm

Heeft brede armen met 3 rechte strepen om de vingers ge-
makkelijk in het midden te plaatsen. 
Schaal van 0° tot 180° in elke richting in stappen van 5°.
Mag niet in de autoclaaf.

 4) Internationale standaard goniometer 30 cm

Schaal van 0° tot 90°, 0° tot 180° en 0° tot 360°  
in stappen van 1°. 
Mag niet in de autoclaaf.

6) Dorsale goniometer 

Schaal van 0° tot 180° in elke richting in stappen van 2°. 
Zakformaat, mag niet in de autoclaaf.

5) Goniometer 15 cm

Metrische goniometer. 

 9 De armen meten in centimeter; de schijf meet  
in stappen van 2°. 

 9 Van doorzichtig plastic voor accurate plaatsing. 
 9 Mag niet in de autoclaaf.

7510 Zie afbeelding nr. 1

7512 Zie afbeelding nr. 2

7509 Zie afbeelding nr. 3

7514 Zie afbeelding nr. 4

A44131 Zie afbeelding nr. 5

091324896 Zie afbeelding nr. 6
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Evaluatie-instrumenten

1) Jamar® 9-Hole Peg Test 

 9 Test uit een stuk met voorgevormde schotel naast het 
pennenbord met 9 gaten om het bereik consistent te 
houden. 

 9 Alle onderdelen mogen met een ontsmettingsmiddel 
worden schoongemaakt. 

 9 Afmetingen: 31x26x4 cm

Meegeleverd: chronometer voor uitvoering van de test. 

A8515 Kit

Reserve-onderdelen:

A8516 9 reservepennen 

A8423 Reserve chronometer

A8423B Reservebatterij

3) Depth Perception Pegboard Set

Pennenbord met dieptezicht.
Stimuleert het dieptezicht en de coördinatie hand-oog op 2 
niveaus. Het bord heeft een vierkante vorm van 280 mm.

Bevat: 12 rode en 9 groene pennen met een diameter van 13 
mm 

4) 25 Hole Pegboard with Coloured Pegs

 9 Pennenbord met 25 gaatjes en gekleurde pennen
 9 Met diverse manipulatieve hand- en armbewegingen 

oefent de gebruiker zijn behendigheid en hand-oogco-
ordinatie. 

 9 Dit vierkante, met blanke lak behandeld pennenbord van 
225 mm is van uitstekende kwaliteit en heeft 25 gaatjes 
op 25 mm afstand waarin gekleurde pennen met een 
diameter van 25mm passen. 

Bevat: rode, blauwe, gele en groene pennen.

3

4

1

2

2) Jamar® Wooden 9-Hole Peg Test

 9 Vierkant houten pennenbord van 14,92cm met pennen 
van 6,45 cm. 

 9 Ideaal voor coördinatie fijne motoriek, evaluaties en 
vingeroefeningen. 

5309 Test

927037 Reservepennen 

8182 Zie afbeelding nr.3

5328 Zie afbeelding nr. 4
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Evaluatie-instrumenten

2

3

4
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3) Jamar® Finger Dexterity Test

Vingerbehendigheidstest. Beoordeelt de snelle manipulatie 
van kleine voorwerpen. Ook nuttig voor het oefenen van 
coördinatie van de fijne motoriek. 

Meegeleverd: handleiding met normen voor de therapeut.
Bord van 28×14 cm met ondiepe schotel voor 2,5 pennen en 
100 gaten die elk 3 pennen kunnen bevatten. 

7520 Vingerbehendigheidstest 

A8514 Reservepennen Pak à 100 

4) Jamar® Tweezers Dexterity Test

Handigheidstest met pincet. Speciale test waarbij de pennen 
met een pincet in de gaatjes worden geplaatst. 
Vereist precisie, een vaste hand en een sterke oog-handcoör-
dinatie.

Bevat: 1 pincet, 100 pennen en een gedetailleerde handlei-
ding met normen voor de therapeut

7521 Handigheidstest met pincet 

A8514 Reservepennen Pak à 100 

1) Jamar® Grooved Peg Board

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 spleten te 
steken.

7446 Pennenbord met spleten

A9685 Reservepennen Pak à 30 

2) Jamar® Pegboard Test

Pennenbordtest. Meet twee soorten activiteiten: 

 9 de grove motoriek van handen, vingers en armen;
 9 fijne vingertopgreep. 

Bevat: 55 pennen, 45 ringen, 25 kragen, volledige handlei-
ding met instructies, snelle referentiegids, normentabel en 25 
scorekaarten. 

A9291 Kit

Reserve-onderdelen:

A92911 Reservepennen, ringen en kragen
Pak à 55 pennen, 40 ringen, 20 kragen

A8423 Chronometer (maakt geen deel uit van de 
set)

A8423B Reservebatterij 
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Evaluatie-instrumenten

1

2

3

4

2) Jebsen-Taylor Handfunctietest

Deze zevendelige test evalueert diverse handfuncties die in 
het dagelijks leven worden gebruikt. Uit te voeren met gewo-
ne objecten zoals paperclips, blikjes, potloden, enz. 

Bevat: instructies en alles wat u nodig hebt om zeven sub-
testen uit te voeren. U kunt de kleine testobjecten opbergen 
in een leeg blikje. De test zit in een katoenen draagtas.

8063 Test

806301 Reserveschijven in hout Pak à 10

3) Doos en blokkentest

Draagbare versie van de gestandaardiseerde handbehendig-
heidstest. Biedt de basis voor behendigheid van de bovenste 
ledematen en coördinatie van de grove motoriek. De test is 
snel en eenvoudig af te nemen. 

Goede test voor mensen met cognitieve stoornissen of be-
perkte behendigheid 

Bevat: Gekleurde houten blokken van 150 x 25 mm, doos 
met deksel om de test gemakkelijk mee te nemen of op te 
bergen.

1) Roeder Handigheidstest

Meet de snelheid en de behendigheid van arm-, hand- en vin-
gerbewegingen. Kan worden gebruikt in aanwervingstesten. 

Vervaardigd van duurzaam plastic met 4 vakjes voor ringen, 

staafjes, kapjes en moeren. 

Bevat: T-staaf voor speciale testen, handleiding, normen, 
scorekaarten, staafjes en ringen.

A8982 Kit

A8984 Alle reserve-onderdelen m.u.v. T-staaf Pak à 125

4) Minnesota Manuele handigheidstest

Meet of de patiënt in staat is tot snelle hand-oog coördinatie 
voor taken die manipulatieve vaardigheden vereisen. Test 
een- en tweezijdige bewegingen. 

Bevat: handleiding met normen, 60 cilinders, bord, draagtas, 
50 scorekaarten.

7502 Test

Reserve-onderdelen:

A9682 Reservecilinders (60)

A9683 Extra scorekaarten (50)

7531 Zie afbeelding nr. 3
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Evaluatie-instrumenten
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 4) Multi-Phase Desensitisation Kit

Set meerfasige desensisatie. Bestaat uit consistente, pro-
gressieve stimuli in handige plastic bakjes. Te gebruiken 
wanneer de normale gevoeligheid is verstoord na een trauma 
of hersenletsel. De 10 stapelbare pennen (18 x 21 x 37 cm) 
zijn vooraan uitgesneden, zodat de zittende patiënt zijn hand, 
pols en voorarm in de stimuli kan steken. De bakjes hebben 
een rand om te voorkomen dat de pennen uit de bakjes 
vallen. Individuele plastic deksels verkrijgbaar als stofdeksel 
voor de bovenste bakjes of om te voorkomen dat de pennen 
uit de bakjes vallen tijdens het vervoer. Wasbaar.

A4153 Complete set: 10 bakjes, stimuli en rand.

A415202 Individuele deksels (apart verkocht)

A415201 Leeg bakje met rand

Stimuli:

A4154 Fase 1 Pompom

A4155 Fase 2 Schijven van zacht plastic

A4156 Fase 3 Gladde plastic korrels

A4157 Fase 4 Ruwe plastic korrels

A4158 Fase 5 Kleine plastic schijven

A4159 Fase 6 Grote plastic schijven

A41510 Fase 7 Plastic spaanders

A41511 Fase 8 Fijne kralen

A41512 Fase 9 Grote kralen

A41513 Fase 10 Knikkers

1) Complex Form Board  

Dit bord heeft 12 vormen voor evaluatie en oefening van 
vormconstantie, positie in de ruimte, vormherkenning en op-
eenvolging en het aanleren van compensatietechnieken voor 
gezichtsveldverlies. 
De kleur van de vormen kan verschillen. 
De vormen zijn 2,2 cm hoog.  Afmetingen: 62 x 41 x 1,3 cm.

A4161 Zie afbeelding nr. 1

2) Stereognosis Kit

De set bestaat uit 17 gewone objecten en bijpassende kaar-
ten voor de evaluatie van stereognose. De kaarten van 8×13 
cm 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.

3) Picking Up Test

Opraaptest. 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. 
Fijne motoriek is eveneens vereist. Kan met blinddoek wor-
den gebruikt om de tastzin of stereognose te meten.

A4542 Zie afbeelding nr. 2

7457 Zie afbeelding nr. 3
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1) Rolyan Stacking Cone Pattern Board

Rolyan Kegelbord met patroon. Ideaal om het bewegings-
bereik van de bovenste ledematen te oefenen, in PNF-pa-
tronen 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 Stapel- 
kegels (A5001, zie hieronder). 

 9 54 plaatsen waarin 6 kegelbasissen kunnen vastge-
schroefd worden.

 9 Dit bord van  61×91cm van duurzaam plastic
 9 42 patronen in 7 kleuren om diverse stapelpatronen te 

creëren
 9 Bevat:  zes kegelbasissen. 
 9 Latexvrij.

3) Rolyan Stacking Cones  

Rolyan kegels. Ideaal voor activiteiten met de bovenste 
ledematen, hand/oog coördinatie, grijpen/loslaten, identi-
ficatie en opeenvolging van kleuren. 

30 doorzichtige kegels: 

 9 Kleurige, afwasbare, niet-toxische kegels in acryl
 9 5 van elke kleur: blauw, groen, rood, amber, rookkleur en 

kleurloos
 9 11cm hoog met 20cm basisomtrek - met basis van 

gegoten wit ABS-plastic. 
 9 Latexvrij.

4) Rolyan Semi-Circular Peg Board

Halfrond pennenbord 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. 

 9 Afmetingen: 66 cm lang x 36 cm breed x 5 cm hoog. 
 9 Bestaat uit drie rijen waarin 43 pennen passen. 
 9 Bakje met deksel in het midden om de pennen in te 

bewaren. 
 9 De pennen hebben een diameter van 6,4 mm, 1,3 cm 

en 1,6cm - per diameter zijn er twee lengten, van 2,5 tot 
9,5cm. 

Alle onderdelen zijn vervaardigd van duurzaam, afwasbaar 
plastic.

Afmetingen Lengte Top Omtrek basis

5153 S
18 cm

9,5 cm 15 cm

515301 L 14 cm 20 cm

2) Textured Stacking Cones

Plastic antislipkegels met tastzinstimulatie. 
Ideaal voor hand/oog coördinatie en dieptezicht. 
Latexvrij. Wasbaar. 

Set van 30 kegels in 6 kleuren. 

A5002 Zie afbeelding nr. 1

A5001 Zie afbeelding nr. 3

A4057 Zie afbeelding nr. 4
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1) Rolyan Tilting Easel

Met dit kantelbord van uitstekende kwaliteit kunt een ge-
wone vlakke tafel veranderen in een kantelend werkvlak. 

 9 Kan in elke hoekstand worden gebruikt, van horizontaal 
tot verticaal. 

 9 Op de rand onderaan het bord kunt u een activiteitsbord 
plaatsen. Kan worden verwijderd om een vlak oppervlak 
te creëren. 

 9 Hoogte 70 cm. Lengte 70 cm.

2) Incline Board  

Plastic instelbaar bord, kan permanent op een tafelblad 
worden gemonteerd of tijdelijk vastgeklemd. 

 9 Het bord kan in verschillende hoeken opgesteld worden 
voor verschillende graden van schouderextensie. 

 9 Te gebruiken met beide handgrepen of één handgreep 
voor een eenhandige oefening. 

 9 Het gedeelte met de handgrepen is een doos van 
7×14×22 cm waarin gewichten kunnen worden geplaatst 
om de weerstand te verhogen. 

 9 Hoogte: 79cm. Breedte: 22cm met een basis van 61 cm.
 9 Latexvrij.

3) E-Z Exer Oefenbord  

Geschikt voor vingers buigen met weerstand, extensie en 
zijdelings grijpen, voorarmsupinatie en –pronatie en pols 
buigen en strekken. 

 9 Handig voor oefenprogramma’s om thuis uit te voeren. 
 9 Gebruik de strook met haken van 2.5cm en een klein 

object voor beweging met toenemende weerstand.
 9 Zuignapvoetjes zorgen voor stabiliteit tijdens de oefe-

ning.

4) Jux-A-Cisor Arm Exerciser

Parcours met 25 bochten gemaakt van 152cm draad. 

 9 De pols, elleboog en schouder moeten correct worden 
geplaatst om de plastic schijf van de ene naar de andere 
kant over te brengen. 

 9 De oefening kan worden verzwaard met tijdmeting of 
gewichten aan de voorarm. 6,4 cm hoog. 

 9 Latexvrij.

5) Rolyan Pronation/Supination Wheel 

Eenvoudig instrument om pronatie en supinatie efficiënt 
te bevorderen. 

 9 De comfortabele handstaaf past in elk formaat van hand 
en indien nodig in een flexiehandschoen.

 9 Rubberen Buitenzijdezijde glijdt niet weg tijdens de 
oefening. 

 9 Weegt ongeveer 0,9 kg.

AA95402 Zie afbeelding nr. 1

A4101 Zie afbeelding nr. 2

A7251 Zie afbeelding nr. 3

5288 Zie afbeelding nr. 4

A4141 Zie afbeelding nr. 5
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1) Rolyan Climbing Board and Bar

 9 Klimbord en staaf
 9 Kader met 7 rubberen tappen aan elke kant op 10cm van elkaar. 

Vervaardigd van gehard aluminium. 
 9 De staaf van het klimbord (96,5 cm) heeft handgrepen die de 

handen beschermen wanneer er gewichten aan de staaf worden 
bevestigd en die meer grip en comfort bieden. 

 9 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).

 9 Het klimbord is 91 cm hoog x 62 cm lang.

3) Rolyan Horizontal Ring Tree

Horizontale ringenboom

De gebruikers kunnen zittend of rechtstaand het bewegingsbereik, 
de kracht, het evenwicht en de perceptuele motorvaardigheden ver-
hogen. Voor personen met neurologische stoornissen, brandwonden 
en orthopedische problemen.

 9 De drie horizontale metalen staven zijn 30 cm, 61 cm en 91 cm 
lang.

 9 Kunnen in een van de zes openingen van de rechtopstaande 
paal van 72 cm worden geplaatst. De basis is 91 cm lang en 
kan permanent of tijdelijk aan een tafel worden bevestigd. 

 9 Bevat: 36 plastic ringen, telkens 12 met een diameter van 3 cm, 
4 cm en 5 cm. 

 9 Latexvrij.

4) Rolyan Vertical Ring Tree 

Verticale ringenboom.

Kan worden gebruikt om het bewegingsbereik, de coördinatie hand-
oog, het uithoudingsvermogen en de opeenvolging van de bewegin-
gen te verbeteren. 

 9 De basis is 55 cm lang, 37 cm breed en 4 cm diep. 
 9 Bevat:  zes  plastic staven – drie van 46 cm hoog en drie van 33 

cm hoog met 12 ringen voor elke plastic staaf
 9 De diameter van de staven varieert van 6,4 mm tot 25 mm. 
 9 Kan worden gedemonteerd en in de basis met deksel worden 

bewaard. 
 9 Latexvrij.

A4142 Set

A41420 72 Extra ringen

2) Rolyan Climbing Board Accessory Kit

Klimbord accessoireset.

Breid het gebruik van het Rolyan klimbord (zie hierboven) uit door ac-
tiviteiten te combineren om de perceptuele motorische vaardigheden 
te verbeteren met activiteiten die het bewegingsbereik, de kracht en 
coördinatie van de bovenste ledematen verhogen. 

 9 Twee dubbelzijdige patroonkaarten kunnen met een haak en lus 
aan de achterzijde van het klimbord worden bevestigd. 

 9 Nylon koord (30 m) geleverd in een plastic houder. 
 9 Voor meer variatie zijn er 2 bijpassende sets gekleurde plastic 

tabs, genummerd van 1 tot 7 voor extra activiteiten.

A3591 Zie afbeelding nr. 1

A35910 Zie afbeelding nr. 2

A4055 Zie afbeelding nr. 3
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Revalidatieproducten

Upper Extremity Workstations 

Werkbanken voor de bovenste ledematen.

Met deze multifunctionele werkbank kunnen meerdere pati-
enten tegelijk worden behandeld om plaats en tijd te sparen. 
Het model met 4 zijden maakt optimaal gebruik van beperkte 
therapieruimte, moedigt sociale interactie tussen de patiën-
ten aan en is geschikt voor diverse activiteiten die zittend of 
rechtstaand worden uitgevoerd.

Kenmerken:

 9 Twee rolstoeltoegankelijke en in hoogte en hoek verstel-
bare werkbladen

 9 Uitschuifbaar blad achteraan voor een zittende patiënt
 9 Afsluitbare deuren voor de veiligheid
 9 Twee paar in hoogte verstelbare legplanken binnenin
 9 Stevige uitvoering met duurzame formica werkbladen
 9 Soepel rijdende, geremde wielen voor optimale mobiliteit
 9 Hoogte 99 cm. Lengte 96 cm. Diepte 61 cm

2046A Werkbank alleen voor de bovenste ledematen TESTEN NIET MEEGELEVERD

VOORZIJDE ACHTERZIJDE
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Revalidatieproducten

1

2) Rolyan Revalidatieschuifbord  

Revalidatieschuifbord. Oefenhulp voor de bovenste en onder-
ste ledematen. 

 9 Eenvoudig te gebruiken door de patiënten. 
 9 Goed zichtbaar dankzij felle kleuren. Licht van gewicht 

met handgreep voor gemakkelijk vervoer. 
 9 Met anti-slipstrips op de onderzijde. 
 9 Ontworpen en vervaardigd op aanwijzing van fysiothera-

peuten. 
 9 Voor gebruik in ziekenhuizen en praktijken.
 9 Vervaardigd van polypropyleen. 
 9 Latexvrij.

AA9051 39 x 71 x 0,5 cm

4) Rolyan Ball Hand Piece Accessory

Scheidt de vingers en de duim en houdt de handpalmboog in 
een reflex-inhiberende houding.  

Kan worden gebruikt in combinatie met het Rolyan Voorarm 
Skateboard (A4062, zie hierboven).

A4065 Links

A4064 Rechts

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.

1) Rolyan Work Bench

Werkbank voor het verbeteren van de fijnmotorische coör-
dinatie . Ideaal voor het het trainen van spierkracht en het 
uithoudingsvermogen van de schouders, ellebogen, polsen 
en handen. 

 9 Door de opening aan de voorzijde ontstaat een verbor-
gen en beperkte werkruimte voor activiteiten met beide 
handen. 

 9 Door het compacte design kan de werkbank op de 
diverse hoogten worden geplaatst voor een zittende, 
staande of liggende  
gebruiker. 

 9 Deze werkbank van stevig plastic heeft 11 rijen met 7 
verschillende soorten moeren, bouten, ringen en schroe-
ven. 

 9 Ingebouwde handgrepen opzij vergemakkelijken het 
vervoer. Een rekje zorgt ervoor dat alles netjes kan op-
geborgen worden. 

Bevat: Regelbare moersleutels van 15cm and 20cm, twee 
schroevendraaiers, vier hex-sleutels en een gereedschaps-
koffer. Eenvoudige montage vereist.

A4742 48 x 38 x 15 cm

3

4

2

A4062 Zie afbeelding nr. 4
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Kinetec CPM-apparaat

1

1

2

3

1 2+3+4+5

6 7+8+9

2
2

Maestra Hand & Wrist CPM Machine

De CPM-oplossing voor behandeling van alle hand- en 
polsaandoeningen.

 9 Nuttig instrument voor protocols voor chirurgen, 
fysiotherapeuten en ergotherapeuten

 9 Revalidatie/Post-operatief
 9 Alle hand- en polsbewegingen zijn mogelijk
 9 Analytisch/ Ambulant
 9 Kinetec-kwaliteit

INDICATIES
 9 Flexor en extensor tenolysis.
 9 Aponeurectomie voor de ziekte van Dupuytren.
 9 Open reductie en interne fixatie van intra-articulaire, 

diafyseale, metafyseale en epifyseale breuken van de 
falanxen.

 9 MCP-artrodese.
 9 Prothese voor het MCP-, PIP- en DIP-gewricht.
 9 Reumatoïdale/neurologische stijfheid of stijfheid na 

brandwonden.
 9 Capsulotomie, artrodese en tenolyse voor post-traumati-

sche stijfheid van het MCP-, PIP- en DIP-gewricht.
 9 Synovectomie.

1) Maestra: Revalidatie

= 9 hand- en polsbewegingen (zie foto's):

a) Gebalde vuist (MCP-PIP-DIP 
  -30° tot 225°

b) Ulnaire deviatie 
  -30° tot 60°

c) Extensie / Flexie van de pols  
  -30° tot 60°

d) Extensie / Flexie van de pols met MCP  
  -50° tot 140°

e) Pronatie / supinatie 
   -90° tot 90°

f) Duimoppositie 
  0° tot 180°

g) Intrinsiek + 
  0° tot 90°

h) Intrinsiek - 
  0° tot 180°

i) Selectieve mobilisatie van het DIP-gewricht  
  0° tot 70°

2) Maestra draagbaar: Post-operatief

= 3 Lange bewegingen vingers (zie foto's):

a) Gebalde vuist (MCP-PIP-DIP) 
  -15° tot 275°

b) Intrinsiek + 
  0° tot 90°

c) Intrinsiek - 
  0° tot 180°

Vraag ook naar de voorwaarden om 
een Kinetec machine te HUREN!

4621005002 Zie afbeelding nr. 1

4621005502 Zie afbeelding nr. 2
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Snijmachines en toebehoren

11) Spindelpers

Spindel haak- en ringmachine

Technische kenmerken

 9 Maat: 8cm x 30 x 29 cm (bxdxh)
 9 Gewicht: 5,6 kg
 9 Materiaal: staal
 9 Kleur: grijs

Machines

2
2) Practica Unika snijmachine

Deze snijmachine is ideaal om thermoplasten op maat te 
snijden.

Technische kenmerken

 9 Maat: 58cm x 20 x 35 cm (bxdxh)
 9 Gewicht: 15.8kg
 9 Materiaal: staal
 9 Kleur: grijs

701A1 Zie afbeelding nr. 1

52100005 Zie afbeelding nr. 2
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531410840 Asje index nr. 3 per stuk

531410850 Asje index nr. 5 per stuk

53140025 Ringstempel 7,3 mm Pak à 2

53140030 Ringstempel 6,2 mm Pak à 2 

53140035 Ringstempel 6,0 mm Pak à 2 

53140040 Ringstempel 4,2 mm Pak à 2 

53140050 Ringstempel 3,6 mm Pak à 2 

53140055 Ringstempel 3,0 mm Pak à 2 

4) Holnietstempel

53140065 Holnietstempel 0/2 Pak à 2 

53140070 Holnietstempel 33 Pak à 2 

53140075 Holnietstempel36 Pak à 2 

2) Gaatjesstempel (Holpijp)

53140080 Aambeeld (messing) per stuk

53140100 Gaatjesstempel 1 mm per stuk

53140105 Gaatjesstempel 2 mm per stuk

53140110 Gaatjesstempel 3 mm per stuk

53140115 Gaatjesstempel 4 mm per stuk

53140120 Gaatjesstempel 5 mm per stuk

53140125 Gaatjesstempel 6 mm per stuk

53140130 Gaatjesstempel 7 mm per stuk

53140135 Gaatjesstempel 8 mm per stuk

53140140 Gaatjesstempel 9 mm per stuk

53140150 Gaatjesstempel 10 mm per stuk

53140155 Gaatjesstempel 11 mm per stuk

53140106 Gaatjesstempel 12 mm per stuk

1) Asjes

3) Aambeeld

5) Ringstempel

Toebehoren machines 

7) Messen tbv Practica Unika

531700150 Glad mes per stuk

531700160 Bijsnijmes gekarteld/bol per stuk

JA-702A1=1 Stempel voor ogen 1 per stuk

JA-702A1=2 Stempel voor ogen 2 per stuk

6) Stempels voor ogen tbv spindelpers

Snijmachines en toebehoren
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Het doel van deze workshop is de deelnemers vertrouwd te maken 
met thermoplasten en hen te leren hoe ze spalken kunnen maken. 

SproFit staat in voor de organisatie, ervaren handtherapeuten zorgen 
voor een uitermate boeiende en educatieve inhoud van de workshop. 

We hechten veel belang aan de relatie tussen theorie en praktijk. 

We behandelen niet alleen de theorie over spalken,  
we maken u vertrouwd met thermoplasten, strapping en padding  

en geven u de kans om het maken van patronen en spalken te oefenen.

Er komt heel wat handwerk bij kijken en dat maakt  
van deze workshop een zeer aangename ervaring!

SproFit organiseert al jaren workshops over 
de theorie en praktijk van het spalken.

Spalken Workshops
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Notities
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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) Afwijkingen 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, het zij 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 verhogingen van inkoopprijzen, ook wanneer die het gevolg zijn van wijzigingen in valutaverhoudingen binden de koper even-
zeer.

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 vanaf 100,00 euro.
e) De bestelkosten bedragen 15 euro indien het bestelbedrag excl. btw kleiner dan 50 euro is,  
en 9 euro indien het bedrag groter dan 50 euro is en kleiner dan 100,00 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) 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 1.820,00 euro.
c) 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.
d) 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 goe-
deren 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

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 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 gebre-
ken moeten gemeld worden binnen 8 dagen na levering. Verborgen gebreken moeten binnen 8 dagen gemeld worden na vaststelling of na het moment dat die redelijkerwij-
ze 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 hou-
den 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 een 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 door 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 na saldo na de voormelde automatische verrekening overbijft.
b) De 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 aanhangig te maken voor de 
Rechtbank van de woonplaats van de koper, indien wij zulks opportuun achten.



Handspalken catalogus - 108

SproFit bvba
Toekomstlaan 16, B-3600 Genk

B T: +32 (0)89 710 400 - F: +32 (0)89 710 401
NL T: +31(0) 46 4369110 - T: +31(0) 20 8509278

info@sprofit.com - www.sprofit.com
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