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SproFit is al meer dan 20 jaar producent en verdeler
van orthopedisch-,spalk- en revalidatiemateriaal
en staat garant voor een uitstekende dienstverlening
aan klanten overal in de Benelux.
Wij kijken ernaar uit om u producten van topkwaliteit,
het beste advies en de beste service te leveren.

SCHOUDER - ELLEBOOG
1

1) Vulkan® Neoprene Elbow Support 3017

Indicaties:
99 Behandeling en preventie van een tenniselleboog
tijdens het sporten.
99 Verlichting van pijn door een tenniselleboog tijdens
werkactiviteiten waarbij men moet vastgrijpen, zoals
bij het gebruik van een hamer of schroevendraaier.
Kenmerken en voordelen:
99 Voorziet therapeutische warmte en compressie.
99 De verstelbare klittenband kan aangespannen
worden om de spierbeweging van de extensorpezen
(verantwoordelijk voor het terugbuigen van de pols)
te beperken.
99 Het unieke Aerotherm ‘Circulatie Concept’ samen met
het superieure neopreen trekt het overtollige zweet weg.
Dit zorgt voor meer comfort en voorkomt huidirritatie.
Maat: Meet de omtrek aan het elleboogewricht.

2

Met strap

Maat

Omtrek elleboog

006827S

S

22 - 25 cm

006827M

M

25 - 28 cm

006827L

L

28 - 31 cm

006827XL

XL

31 - 34 cm

2) Vulkan® Neoprene Tennis Elbow Strap 3074

99 Helpt de druk te verminderen op de pezen aan de
elleboog tijdens steeds herhaalde bewegingen.
99 Ideaal voor tennissers en golfers.
009750

Universele maat

3) dr. Aktive® CCT Shoulder Pad

Indicaties:
99 Rotator-cuff letsel
99 Frozen shoulder
99 Slijmbeursontsteking
99 Peesontsteking
99 Verstuiking
99 Zwelling

3 A

Kenmerken en voordelen:
99 Gemakkelijk te dragen, zonder kledij uit te moeten doen
in noodgevallen.
99 Speciale druppelvrije stof: laat de huid ademen.
99 Sportzorgprofessionals adviseren de R.I.C.E
behandelmethode: Rust - Ijs - Compressie - Elevatie
A

DA030103

Schouderbandage

B

DA030103GP

Reserve gelpack

3 A

3 B
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HAND - POLS
1) Vulkan® Neoprene Wrist Strap Short 3035

1

Universeel model, geschikt voor linker- en rechterpols.
Bijkomende strap geeft extra steun.
Maat: meet de polsomtrek
Artikelnr.

Maat

Polsomtrek

006829XS

XS

11 - 13 cm

006829S

S

13 - 15 cm

006829M

M

15 - 19 cm

006829L

L

19 - 22 cm

006829XL

XL

22 - 25 cm

2
2) Vulkan® Neoprene Wrist Support 3014

Voor lichte verstuikingen, overbelasting en reuma.
Deze brace vermindert de zwelling en biedt
compressie en steun.
Maat: meet de polsomtrek
Artikelnr.

Maat

Polsomtrek

003889S

S

13 - 15 cm

003889M

M

15 - 19 cm

003889L

L

19 - 22 cm

003889XL

XL

22 - 25 cm

3
3) dr. Aktive® 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: meet de polsomtrek
Artikelnr.

Maat

Polsomtrek

DA0204002U2

S

17 - 19 cm

DA0204002U3

M

20 - 22 cm

DA0204002U4

L

22,5 - 24 cm

DA0204002U5

XL

25 - 27 cm

4) dr. Aktive® Wrist Splint with Thumb

99 Ademend meshmateriaal en naadloze lycra insert
zorgen voor een aangenaam draagcomfort.
99 Laterale baleinen voor optimale stabiliteit.
99 Palmaire aluminium ondersteuning houdt de pols
in een ontlastende positie (10-20° extensie).
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Maat: meet de polsomtrek.
Links

Rechts

Maat

Polsomtrek

DA0204003L2/3

DA204003R2/3

S/M

14 - 19 cm

DA0204003L4/5

DA204003R4/5

L/XL

19 - 23 cm
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HAND - POLS
5) dr. Aktive® Wrist Splint

5

99 Ademend meshmateriaal zorgt voor een comfortabele
en goede ondersteuning.
99 Drie aanpasbare straps zorgen voor een anatomische
pasvorm en gelijkmatige compressie.
99 Verwijderbare palmaire balein zorgt voor
immobilisatie.
99 2 extra baleinen aan elke kant voor stabiliteit.
Maat: meet de polsomtrek
Links

Rechts

Maat

Polsomtrek

DA0204007L2

DA0204007R2

S

13-15 cm

DA0204007L3

DA0204007R3

M

15-18 cm

DA0204007L4

DA0204007R4

L

18-20 cm

DA0204007L5

DA0204007R5

XL

20-22 cm

6) dr. Aktive® CCT Wrist Pad
6

Indicaties:
99 Sportletsels
99 Artritis
99 Spiervermoeidheid
99 Overbelasting
99 Verstuiking
99 Zwelling
Kenmerken en voordelen:
99 Gemakkelijk te dragen, zonder kledij uit te moeten
doen in noodgevallen.
99 Speciale druppelvrije stof: laat de huid ademen.
99 Sportzorgprofessionals adviseren de R.I.C.E
behandelmethode: Rust - Ijs - Compressie - Elevatie
A

DA030105

Polsbandage

B

DA030105GP

Reserve gelpack

6 A

6 B
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A

RUG
1) Vulkan® Back Support 3013

1

99 Deze neoprene bandage geeft druk en warmte
in de lumbale zone.
99 Verbeterde, omsluitende pasvorm,
gemakkelijk aan en uit te doen.
99 Aangewezen bij lumbago, lage rugpijn en reuma.
Artikelnummer

Maat

Omtrek taille

006826XS

XS

60 - 70 cm

006826S

S

70 - 80 cm

006826M

M

80 - 90 cm

006826L

L

90 - 100 cm

006826XL

XL

100 - 110 cm

006826XXL

XXL

> 110 cm

2
2) Vulkan® Back Brace 3093 (Criss cross)

99 Geeft een belangrijke lumbale steun voor diegenen die
herstellen van ernstige rugpijn en/of pijn in de benen.
99 De extra baleinen en drukbanden helpen ongewenste
draaiende en buigende bewegingen te beperken om
zo te kunnen herstellen zonder overbelasting.
Artikelnummer

Maat

Omtrek taille

006841S

S

70 - 80 cm

006841M

M

80 - 90 cm

006841L

L

90 - 100 cm

006841XL

XL

100 - 110 cm

3

3) Vulkan® One Size Back Support 3023

99 Biedt laterale steun om draaiende bewegingen
te verminderen.
99 Aangewezen bij lumbago, ischias en lage rugpijn.
99 Ideaal voor patiënten met een beroep waarbij
veel wordt gehoffen.
99 Universele maat.
014763

Zie afbeelding 3

7

RUG - DIJ
1) Aspen® Lumbar Support

1

De Aspen Lumbar Support bevat een uniek pijnverlichtend
systeem dat alle essentiële elementen bevat voor
verbeterde prestaties.
Kenmerken en voordelen:
99 De innovatieve combinatie van elastisch en inelastisch
materiaal in combinatie met het compressie-systeem
biedt effectieve pijnverlichting voor de actieve patiënt.
99 Comfortabel voor langdurig gebruik, kan worden
gedragen onder kleding.
99 Hoe groter de maat, hoe groter de panelen voor een
pasvorm op maat.
99 Gepatenteerd systeem: De boven- en onderkant
kunnen apart worden aangepast waardoor patiënten
doelgerichte compressie krijgen voor
een maximale pijnverlichting.
99 Comfortabel aan te spannen, de gebonden en genaaide
materialen garanderen de sterkte en duurzaamheid.
99 Elastische materialen in het achterpaneel vormen
zich naar de onderrug en verbeteren zo de pasvorm
ongeacht de anatomie van de patiënt.
Artikelnummer

Maat

Omtrek taille

S-FIT-30-027-U1

XS

53 - 64 cm

S-FIT-30-027-U2

S

66 - 79 cm

S-FIT-30-027-U3

M

79 - 91 cm

S-FIT-30-027-U4

L

91 - 107 cm

S-FIT-30-027-U5

XL

104 - 122 cm

S-FIT-30-027-U6

XXL

117 - 132 cm

2

2) Vulkan® Neoprene Thigh Support 3010

Biedt warmte, compressie en ondersteuning aan het
geblesseerde dijbeen en de hamstrings.
99 Licht en comfortabel, zonder bewegingsbeperking.
99 Latexvrij.
Maat: Meet de omtrek van het dijbeen.
Artikelnummer

Maat

Omtrek dijbeen

006825S

S

44 - 49 cm

006825M

M

49 - 54 cm

006825L

L

54 - 59 cm

006825XL

XL

59 - 65 cm
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KNIE
Vulkan® Classic Neoprene Kniebandages

1

1) Vulkan® Knee Support

Omsluitend, 3-delig ontwerp voor een comfortabele
pasvorm.
Ideaal voor licht spier- en ligamentverwondingen,
verstuikingen en verrekkingen. Licht en comfortabel
zodat het de bewegingen niet beperkt. Latexvrij.
3 mm

5 mm

Maat

Omtrek knie

003876XS

003873XS

XS

26 - 30 cm

003876S

003873S

S

30 - 35 cm

003876M

003873M

M

35 - 40 cm

003876L

003873L

L

40 - 45 cm

003876XL

003873XL

XL

45 - 50 cm

2) Vulkan® Open Knee Support 3041

2

Deze bandage heeft een opening voor de patella met
ingewerkte ondersteuning. De opening geeft een
optimale hoeveelheid druk aan de patella. Verzacht de
pijn bij patella symptomen, onstabiele mediale/laterale
ligamenten en beschadiging van het kraakbeen.
Artikelnummer

Maat

Omtrek knie

003830XS

XS

26 - 30 cm

003830S

S

30 - 35 cm

003830M

M

35 - 40 cm

003830L

L

40 - 45 cm

003830XL

XL

45 - 50 cm

3) Vulkan® Hinged Knee Support 3071

Voorzien van afneembare scharnieren uit koolstofvezel
om de mediale en laterale stabiliteit te controleren.
De opening aan de pattella en de spanbanden zorgen
voor een ideale pasvorm.
Aangewezen bij onstabiele mediale/laterale ligamenten,
beschadiging van kraakbeen en herstelling na
verwonding van achterste kruisbanden.
Artikelnummer

Maat

Omtrek knie

003835S

S

30 - 35 cm

003835M

M

35 - 40 cm

003835L

L

40 - 45 cm

003835XL

XL

45 - 50 cm

3
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KNIE
4) Vulkan® Stabilising Knee Support 3072

4

Zorgt voor stabiliteit rondom de knie met behulp van
spiraalvormige baleinen. De drukband zorgt voor extra
ondersteuning en stabiliteit.
Artikelnummer

Maat

Omtrek knie

003835S

S

30 - 35 cm

003835M

M

35 - 40 cm

003835L

L

40 - 45 cm

003835XL

XL

45 - 50 cm

5) Vulkan® Wrap Around Knee 3043
5

Ideaal voor artritis en pijnlijke knieblessures door opening
aan de voorkant.
99 Gemakkelijk aan en uit te doen dankzij Velcro
sluitingen.
99 Spiraalvormige baleinen voor een betere
ondersteuning. Latexvrij
Artikelnummer

Maat

Omtrek knie

003836S

S

30 - 35 cm

003836M

M

35 - 40 cm

003836L

L

40 - 45 cm

003836XL

XL

45 - 50 cm

1 A

dr. Aktive® Cold Compression Therapy

1) dr. Aktive® CCT Knee Pad

Indicaties:
99 Patella tendinopathie (Springersknie)
99 Iliotibiale band ontsteking
99 Meniscus problematiek
99 Kruisband en collaterale ligamentkwetsuren
99 Slijmbeurs- en peesontstekingen
99 Verrekkingen
99 Zwellingen
Kenmerken en voordelen:
99 Gemakkelijk te dragen, zonder kledij uit te moeten
doen in noodgevallen.
99 Speciale druppelvrije stof: laat de huid ademen.
99 Sportzorgprofessionals adviseren de R.I.C.E
behandelmethode: Rust - Ijs - Compressie - Elevatie
A

DA030101

Kniebandage

B

DA030101GP

Reserve gelpack

1 A
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1

B

VOET

dr. Aktive® OrthoSole insoles
Innovatie in inlegzolen
De enige echte inlegzool met een gepatenteerd
ondersteuningsysteem. Dankzij de OrthoSoles kan
u de hoeveelheid steun per voet personaliseren
en uw perfecte pasvorm creëren.
Alle materialen die gebruikt werden in de OrthoSole
zijn van hoge kwaliteit en duurzaamheid,
en maken van deze inlegzool een ware marktleider.
Negen verschillende combinaties in één inlegzool.
Deze inlegzolen werden ontworpen om de perfecte
pasvorm te kunnen geven voor uw specifieke noden.
99 Ultieme schokabsorptie en comfort
99 Verlichting van drukpunten in de voet
99 Past zich aan aan de vorm van de voet
99 Helpt tegen voetvermoeidheid
Indicaties
99 Vermoeide voeten
99 Knie-, rug-, heup-, voet-, enkel-, en hielpijn
99 Ontsteking van de voetzool
99 (Over)pronatie
99 Zenuwknelling
99 Ontsteking van de voorvoet (metatarsalgie)
99 Pijn en overbelasting aan het scheenbeen
Versie

Mannen

Versie

Vrouwen

Artikelnr.

Schoenmaat

DA01AP040

39 - 40

DA01AP041

40.5 - 41.5

DA01AP042

42 - 42.5

DA01AP043

43 - 44

DA01AP044

44.5 - 45

DA01AP045

45.5 - 46.5

DA01AP046

47 - 47.5

DA01AP047

48 - 48.5

Artikelnr.

Schoenmaat

DA01AP050

33 - 33.5

DA01AP051

34 - 35

DA01AP052

35.5 - 36

DA01AP053

36.5 - 37.5

DA01AP054

38 - 38.5

DA01AP055

39 - 40

DA01AP056

40.5 - 41.5

DA01AP057

42 - 42.5
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VOET

Sorbothane® Performance Insoles

Altijd een stap voorop...
Onze unieke technologie is nu zelfs meer geavanceerd om
maximaal resultaat met een maximum aan impact te geven.
99 Ongeëvenaarde schokabsorptie
99 100% efficiënt bij elke stap
99 Tot 30% lichter
99 Antibacteriële technologie “Nano silver”
Medische professionals adviseren Sorbothane®
Sorbothane® inlegzolen kunnen helpen om de
overbelasting te beperken die veroorzaakt kan worden
tijdens het sporten en aanleiding kan geven tot
rugproblemen, gewrichtspijn, peesontsteking,
vermoeidheidsfracturen en kniepijn.
Sorbothane® voorkomt kwetsuren
Telkens als uw voeten de grond raken, worden er
schokgolven gecreëerd die schade veroorzaken aan
gewrichten, spieren, ligamenten en pezen.
Het unieke visco-elastische materiaal van Sorbothane®
bootst de eigenschappen van het menselijk lichaam na
en verandert van vorm op het moment van de impact
om de schokgolven zijwaarts te richten en op die
manier het lichaam te ontlasten.
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VOET
NIEUW DESIGN

Sorbothane® Shock Stopper
99
99
99
99

Anti-bacterieel
Geschikt voor elke sportschoen
Per paar
Trim-to-fit snijlijnen

1

1) Single Strike Shock Stopper

99 Geschikt voor (sport-)activiteiten met lage schokabsorptie.
99 Ideaal voor activiteiten waarbij de hiel intensief belast
wordt, zoals golf en wandelen.
99 Vervangt de bestaande schoenzool.

Artikelnr.

Schoenmaat

091541515

36 - 38

091541523

39 - 41

091541531

42 - 43

091541549

44 - 46

2

2) Double Strike Shock Stopper

99 Geschikt voor (sport-)activiteiten met medium
schokabsorptie.
99 Ideaal wanneer de hiel en voorvoet intensief belast
worden, zoals rugby, netbal en hiking.
99 Vervangt de bestaande schoenzool.

Artikelnr.

Schoenmaat

0218731

35 - 37

0218732

38 - 40

0218733

41

0218734

42

0218735

43

0218736

44 - 45

0218737

46 - 48
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VOET
3) Full Strike Shock Stopper

3

99 Geschikt voor (sport-)activiteiten met hoge
schokabsorptie.
99 Ideaal wanneer de volledige voet intensief belast wordt.
99 Als aanvulling of vervanging van de bestaande zool.

Artikelnr.
0218741
0218742
0218743
0218744
0218745
0218756
0218747

Schoenmaat
35 - 37
38 - 40
41
42
43
44 - 45
46 - 48

4

4) Heel Pads

99 Geschikt voor (sport-)activiteiten met alle soorten
schokabsoptie.
99 Helpt kuitverrekkingen en achillespeeswonden
te verzachten.
99 Voorkomt vermoeidheid en ongemak na lang wandelen
of staan.

Artikelnr.
021875S
021875M
021875L

Maat
S
M
L

Schoenmaat
35 - 38
39 - 42
43 - 48
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VOET
1) CCT Ankle Pad

1 A

Indicaties
99 Achillespees
99 Plantaire fasciitis
99 Hielspoor
99 Platvoet
99 Slijmbeursontsteking
99 Verrekkingen
99 Zwellingen
Kenmerken en voordelen
99 Gemakkelijk te dragen, zonder kledij uit te moeten
doen in noodgevallen.
99 Speciale druppelvrije stof: laat de huid ademen.
99 Sportzorgprofessionals adviseren de R.I.C.E
behandelmethode: Rust - Ijs - Compressie - Elevatie
A

DA030102

Enkelbandage

B

DA030102GP

Reserve gelpack

1 A

1 B

2) Comfort Shoes

Indicaties
99 Pre- en postoperatief gebruik
99 Ook geschikt voor dagelijks gebruik

2 A

Kenmerken en voordelen
99 Extra diep en wijd
99 Opening aan zowel voor- als achterkant
99 Licht en flexibel model
99 Anti-slip zolen
99 Machine- of handwas bij 40°C
99 Verkocht per paar.
Inlegzool bevat latex.
A) Hoge versie
DA0492008U36
DA0492008U37
DA0492008U38
DA0492008U39
DA0492008U40
DA0492008U41
DA0492008U42
DA0492008U43
DA0492008U44
DA0492008U45
DA0492008U46

B) Lage versie
DA0492009U36
DA0492009U37
DA0492009U38
DA0492009U39
DA0492009U40
DA0492009U41
DA0492009U42
DA0492009U43
DA0492009U44
DA0492009U45
DA0492009U46

Schoenmaat
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

2 B
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KUIT - ENKEL
1) Vulkan® Calf & Shin Support 3007

1

Neopreen bandage uit één stuk. Geeft steun en druk
aan de kuit, het scheenbeen en de achillespees.
Latexvrij.
Maat: Meet de kuitomtrek.
Artikelnummer

Maat

Kuitomtrek

006823S

S

30 - 34 cm

006823M

M

34 - 38 cm

006823L

L

38 - 42 cm

006823XL

XL

42 - 46 cm

2) Vulkan® Neoprene Ankle 3004

2

Deze bandage biedt ondersteuning, druk en warmte bij
enkelblessures. Dankzij de samenstelling kan de
huid makkelijk ademen.
Maat: Meet de omtrek van de enkel.
Artikelnr.

Maat

Enkelomtrek

003891XS

XS

16 - 19 cm

003891S

S

19 - 22 cm

003891M

M

22 - 25 cm

003891L

L

25 - 28 cm

003891XL

XL

28 - 31 cm

3) Vulkan® Ankle Strap 3058 / 3059

3

Extra achtvormige velcroband geeft een betere pasvorm
en druk. De spiraalvormige baleinen en stabilisator
zorgen mee voor een stabiele ondersteuning.
Maat: Meet de omtrek van de enkel.
Links (3058)

Rechts (3059)

Size

Circumference

006840S

014720S

S

19 - 22 cm

006840M

014720M

M

22 - 25 cm

006840L

014720L

L

25 - 28 cm
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OEFENMATERIAAL
1) Rolyan Energising Exercise Bands

1

Het uitgebreide gamma producten van Rolyan is
verkrijgbaar in verschillende lengten en toenemend weerstandsniveau en verbetert de kracht, het bewegingsbereik
en de coördinatie.
99 Oefenbanden van uitstekende kwaliteit voor een
zeer voordelige prijs!
99 Weerstandsniveau aangeduid met kleurcode,
gemakkelijk te onthouden zonder fiche.
99 Ideaal voor gebruik of in het ziekenhuis.
5.5 m
Lengte

25 m
Lengte

46 m
Lengte

Kleur

Gewicht

AA9860

003644

AA9865

Geel

Licht

AA9861

003645

AA9866

Rood

Medium

AA9862

003646

AA9867

Groen

Zwaar

AA9863

003647

AA9868

Blauw

X Zwaar

AA9864

003655

AA9869

Zwart

XX Zwaar

2

2) Sammons Preston Schouder Pulley

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

Zie afbeelding 2
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OEFENMATERIAAL
3) Rolyan Ultigrip Finger Exerciser

3

Ontworpen om de revalidatie van elke vinger apart en
de gehele hand en voorarm te verbeteren en te versterken.
99 Nieuw ontworpen vorm plaatst het apparaat correct
en stevig in uw hand en zorgt voor een evenwichtig
verdeling van de druk.
99 De inkeping in het midden voorkomt dat
de duim beweegt tijdens de oefening.
Innovatief

Bevat: dubbel duimaccessoire voor meer doeltreffende
oefeningen voor buiging van de duimtop en een folder
met oefeningen.
Artikelnr.

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

Innovatieve gebogen vorm imiteert de neutrale
rustpositie van de hand.
NIEUW design

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

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

4) Gekleurde latexvrije elastiekjes

Pakjes met 85 g gekleurde elastiekjes, geschikt voor
de Rolyan handtrainers.
99 Alle elastiekjes zijn 8.9 cm lang.
99 Latexvrij - zakjes van 85 g.
99 Elk zakje bevat één kleur.
Artikelnr.

Kleur

Breedte

Hoeveelheid

A3482

Geel

3,2 mm

±150 stuks

A3483

Rood

6,4 mm

± 70 stuks

A3484

Groen

9,5 mm

± 50 stuks

A3485

Blauw

13,0 mm

± 30 stuks

4
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OEFENMATERIAAL
5) Eggsercizer™

5

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

Kleur

Weerstand

A90830

Oranje

X-zacht

A90831

Groen

Zacht

A90832

Blauw

Medium

A90833

Paars

Stevig

6

6) Handmaster™ Plus

Zorgt voor volledige training van de spiergroepen van
de hand via natuurlijke bewegingen.
99 Aanbevolen om de kracht, het evenwicht, de
coördinatie, de snelheid en de bloeddoorstroming te
verbeteren, stimuleert alle perifere zenuwen van de
hand en is geschikt om zonder toezicht te gebruiken.
99 Ontworpen voor polyklinische patiënten om de
behandeling van hand-, pols- en
onderarmaandoeningen aan te vullen.
99 De Handmaster Plus is ideaal voor revalidatie na een
beroerte en de behandeling en preventie van carpaal
tunnelsyndroom, tenniselleboog en RSI.
Bevat: een bal, twee soepele koordjes
(voor verschillende handgrootten) en een volledige
handleiding.
Artikelnr.

Kleur

Indicatie

Weerstand

929600

Paars

Vroege revalidatie

Zacht

929601

Rood

Late revalidatie

Medium

929602

Oranje

Krachttraining

Stevig

19

OEFENMATERIAAL
7) Gelbal handtrainer

7

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.
Artikelnr.

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)

8

8) Mobilis Rolyan Therapy Putty

Deze pasta is geschikt voor diverse verstevigings
oefeningen, 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 weerstandsoefeningen 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,
vermijden. Latexvrij. Potjes van 85 gr.
Artikelnr.

Kleur

Weerstand

929910

Beige

Zeer zacht

929911

Geel

Zacht

929912

Rood

Medium zacht

929913

Groen

Medium

929914

Blauw

Stevig

929915

Grijs

Zeer stevig
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WARMTE- EN KOUDETHERAPIE

Cold compression therapy

99 Gemakkelijk te dragen, zonder kledij uit te moeten
doen in noodgevallen.
99 Speciale druppelvrije stof: laat de huid ademen.
99 Sportzorgprofessionals adviseren de R.I.C.E
behandelmethode:
Rust - Ijs - Compressie - Elevatie
Indicates
99 Verstuikingen
99 Verrekkingen
99 Spiervermoeidheid
99 Artritis
99 Sportletstels
99 Zwelling
99 Post-operatieve revalidatie

Afsluitklep om de gewenste
compressie te behouden.

Verwijderbare gelpack die men
in de koelkast kan plaatsen.
Afwasbare bandage en gelpack.
Velcro kleefband om juiste positie
en het juiste comfort te voorzien.
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WARMTE- EN KOUDETHERAPIE
1) dr. Aktive CCT Shoulder Pad

1

A

Indicaties
99 Rotator-cuff letsel
99 Frozen shoulder
99 Slijmbeursontsteking
99 Peesontsteking
99 Verstuiking
99 Zwelling
A
B

DA030103
DA030103GP

Schouderbandage
Reserve gelpack
1 A

1 B

2) dr. Aktive CCT Wrist Pad

2 A

Indicaties
99 Sportletsels
99 Artritis
99 Spiervermoeidheid
99 Overbelasting
99 Verstuiking
99 Zwelling
A
B

DA030105
DA030105GP

Polsbandage
Reserve gelpack
2 A

2 B
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WARMTE- EN KOUDETHERAPIE
3) CCT Knee Pad

3 A

Indicaties
99 Patella tendinopathie (Springersknie)
99 Iliotibiale band ontsteking
99 Meniscus problematiek
99 Kruisband en collaterale ligamentkwetsuren
99 Slijmbeurs- en peesontstekingen
99 Verrekkingen
99 Zwellingen
A

DA030101

Kniebandage

B

DA030101GP

Reserve gelpack
3 A

3

B

4 A

4) CCT Ankle Pad

Indicaties
99 Achillespees
99 Plantaire fasciitis
99 Hielspoor
99 Platvoet
99 Slijmbeursontsteking
99 Verrekkingen
99 Zwellingen
A

DA030102

Enkelbandage

B

DA030102GP

Reserve gelpack
4 A

4 B
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WARMTE- EN KOUDETHERAPIE

1

Kinetec Kooler Consumables

De artikelen van Kinetec Kooler kunnen gebruikt worden
bij een zwelling of blessure. Het gebruik van deze
warmte- of koudetherapie zal helpen om spier-, pees-,
en ligamentenpijn te verzachten en om zwellingen,
bloeduitstortingen en oedeem te verminderen.
De stimulatie van de lokale bloedsomloop en de
ontspannende werking zullen de genezing bevorderen.
1) Kinetec Kooler Hot/Cold Pack

Deze pack voor thermotherapie kan zowel warm als koud
gebruikt worden. Twee verstelbare spanbanden zorgen
ervoor dat het pack goed blijft zitten. Verder is het pack
herbruikbaar, lekt het niet, en blijft het altijd soepel.
Bevat niet-toxische gel. Te gebruiken in de vriezer,
de magnetron of in een waterbad. Gemakkelijk af
te wassen en te ontsmetten.

2

99 Afmetingen van de zak: 13,5 x 23,5 cm.
99 Afmetingen van de doos: 10 x 5,5 x 14 cm.
Per stuk verpakt.
4665009807

Per stuk

2) Kinetec Kooler Instant Cold Pack

Geeft direct koude af, gedurende zo’n 15 tot 20 minuten.
Eenvoudig te activeren door druk op de zak uit te oefenen.
Bruikbaar op eender welk moment; wanneer u op reis bent
of op het sportveld. Ideaal voor alle soorten kneuzingen.
99 Afmetingen van de zak.; 12 x 23 cm.
99 Afmetingen van de doos: 23 x 23 x 22 cm.
Per doos van 24 stuks. Eenmalig gebruik.
4665009815

3

Per 24 stuks

3) Kinetec Kooler Instant Hot Pack

dit kompres is bestemd voor eenmalig gebruik en biedt
een onmiddellijke warmte tot 43°C. Het blijft effectief
gedurende 20-25 minuten. Altijd bruikbaar; eender waar
of wanneer. Eenvoudig te activeren door druk op de zak
uit te oefenen.
Niet-toxische inhoud: natriumthiosulfaat, water.
99 Afmetingen van de zak: 12 x 23 cm.
99 Afmetingen van de doos: 22 x 13,5 x 21 cm.
Per doos van 24 stuks. Eenmalig gebruik.
4665010028

Per 24 stuks
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KINETEC VOOR IEDEREEN!
Een kinetec huren heeft veel voordelen:
99 24 uren per dag en 7 dagen op 7 beschikbaar.
99 Thuis revalideren in vertrouwde huiselijke sfeer.
99 Sneller ontslag uit het ziekenhuis mogelijk indien men thuis
behandeling met Kinetec heeft.
99 Sneller herstel van kraakbenen en pezen.
99 Verhoogt beweeglijkheid en soepelheid van hetgewricht.
99 Helpt complicaties zoals gewrichtsstijfheiden adhesie te verminderen.
99 Sneller hervatten van dagelijkse activiteiten.
99 Wetenschappelijke studies tonen aan dat revalideren MET kinetec
betere post-operatieve resultaten geeft.
Alle toestellen zijn uitgerust met comfortabele, afwasbare rubberen matjes.

Aarzel niet om ons
te contacteren!

SproFit bvba
Toekomstlaan 16
3600 GENK
+32 (0)89 710 400
www.sprofit.com
info@sprofit.com
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Algemene Voorwaarden
Artikel 1 - Geldigheid
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelsbetrekkingen van SproFit bvba met derden.
b) 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
evenzeer.
Artikel 4 - Leveringsvoorwaarden
a) De door SproFit bvba opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en is geenszins verbindend voor SproFit bvba
b) Een laattijdige levering geeft geen aanleiding en/of recht op een schadevergoeding, noch annulering van bestelling of ontbinding van de overeenkomst.
c) De goederen worden verkocht af fabriek (ex-works © INCOTERMS 2012.). Het vervoer geschiedt onder verantwoordelijkheid van de koper, zelfs indien de goederen
verkocht werden franco plaats van bestemming.
d) Leveringen franco zijn enkel mogelijk vanaf 75,00 euro.
e) De bestelkosten bedragen 9,00 euro indien het bestelbedrag excl. btw kleiner dan 75,00 euro is.
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
goederen het voorwerp uitmaken, eventueel verhoogd met de hierboven vermelde verwijlintresten, schadebeding en kosten.
b) Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of SproFit bvba een gegronde vrees heeft dat de koper die verplichtingen niet zal nakomen, is SproFit bvba
zonder enige vorm van ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te halen/te nemen. De koper machtigt onherroepelijk SproFit bvba om de plaats te betreden waar die goederen zich bevinden en die goederen ook feitelijk terug te halen/te nemen,
of indien die aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug te halen/te nemen
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
gebreken moeten gemeld worden binnen 8 dagen na levering. Verborgen gebreken moeten binnen 8 dagen gemeld worden na vaststelling of na het moment dat die redelijkerwijze vastgesteld hadden moeten worden. Dergelijke verborgen gebreken moeten bovendien op straffe van verval binnen een termijn van maximaal 12 maanden
na levering worden gemeld.
c) SproFit bvba heeft steeds het recht om zelf de nodige herstellingswerkzaamheden uit te voeren bij vaststelling van een gebrek. Rekeningen van derden die verband
houden met dergelijke herstellingen zijn haar niet tegenstelbaar.
d) In geval van een gegronde klacht beperkt de verantwoordelijkheid van SproFit bvba zich tot de vervanging, binnen haar normale leveringstermijn, van het gedeelde
van de zending, die het voorwerp uitmaakt van de klacht.
e) Een niet-tijdige, foutieve of non-conforme levering zal de koper nooit recht geven op een eis van 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.
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SproFit bvba
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