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Universele Rigide Nekorthese
Kenmerken en Voordelen

■

Universele Kraag, gemakkelijk aan te passen in hoogte en omtrek:
■ Hoogteaanpassing dmv uitschuifbaar systeem (groene knop).
■ Omtrekaanpassing met klittenbanden aan beide zijden.

■
■
■
■

Kwaliteitsvolle plastic met flexibele randen.
Badstof mousse bekleding verschaft comfort en de nodige bescherming.
Extra polstering voor optimale hygiëne is beschikbaar.
1 enkele maat voor het grootste deel van de populatie.

Indicaties

■
■
■
■
■

Post-operatieve immobilisatie
Ernstige spondylitis
Ernstig cervicaal syndroom
Cervicale discus hernia
Stabiele fractuur van een cervicale halswervel

Eenvo
hoogte udige
-inste
lling

Nekomtrek

Omschrijving

Code Nr.

25 - 48 cm

Rigide Nekorthese

12-0082-1

Productsamenstelling
Polyester, Nylon, PU Schuimpolstering en
Plastic
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Soepele Halskraag - Medium Densiteit
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■
■
■

Anatomisch gevormde mousse zorgt voor een comfortabele en effectieve pasvorm.
De hoge achterzijde geeft een superieure ondersteuning in extensie.
Afgeronde mousse rand aan de huidzijde zorgt voor extra draagcomfort.
Bijkomend, wasbaar katoenen stockinet hoes voor verbeterde patiëntenhygiëne.
Aanpasbare haak- en lussluitingen zijn geschikt voor een grote reeks halsomtrekken.
Verkrijgbaar in verschillende hoogtes.

Indicaties

■
■
■

Acuut of chronisch pijnsyndroom in de cervicale regio
Whiplash accidenten
Rheumatoide Arthritis

Nekomtrek

Halshoogte

Code Nr.

22 - 48 cm

6 cm

11-0086-6

28 - 49 cm

8 cm

11-0086-8

28 - 52 cm

10 cm

11-0086-10

28 - 52 cm

12 cm

11-0086-12

Productsamenstelling
PU Schuimpolstering, Katoen, Nylon en Lycra
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Lumbo Sacrale Orthese
Kenmerken en Voordelen

■

Modulair systeem met verwijderbaar, hoog rugpaneel en verwijderbare side
pads.
■ Volledige aanpassing mogelijk naargelang de aard van het probleem of de progressie
tijdens de revalidatie.
■ Bezorgt de patiënt aangepaste steun, comfort en gebruiksgemak.

■

De BraceID® Lumbo Sacrale Orthese, met zijn rigide anterieure and
posterieure panelen, reikt van S1 tot Th9.
■ Het ergonomisch rugpaneel zorgt voor gerichte bewegingscontrole in de sectie S1-T9.
■ Laterale support wordt verkregen door rigide laterale pads. Deze pads creëren een
intra-cavitaire druk tussen bekken en ribben waardoor de druk op de intervertrebale
schijven wordt verminderd. De laterale support wordt verkregen via een mechanisch
treksysteem dat de patiënt zelf kan passen (aantrekken of lossen).

■
■

Het concept laat de patiënt toe om actief mee te werken aan het
behandelingsprotocol: door de intra-cavitaire druk te verhogen, kan de
patiënt de druk op de wervelkolom verminderen.
Met aanpasbare en universele frontpanelen kan een volledige patiëntengroep
bediend worden van lendenomtrek 70 cm tot ± 170 cm (5XL !).

Indicaties

■
■
■
■
■
■

Lumbale mechanische rugpijn
Spinale Stenose
Trauma aan rugwervel
Spondylolisthesis
Facetsyndroom
Post-Op stabilisatieprotocol,
na Laminotomie,
Foraminotomie, Anterieure
Laparoscopische Fusie en
Multilevel Decompressie

Easy
Gemakkelijk
pull system
trek systeem
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Lendenomtrek

Maat

Code Nr.

70 - 170 cm

Universeel

12-0081-3

Productsamenstelling
Polyester, Polyamide, Spandex,
PU Foam, Neoprene en Plastic

Stabilising
Stabiliseren
back van
support
de rugleuning

Lumbaal Rugbandage (Contoured)
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■
■
■

Contouren van de elastiek hebben een
anatomische pasvorm.
Extra banden in de rug accentueren de lordose
en geven een optimale rugondersteuning.
Vier semi-rigide aluminium baleinen in het
rugdeel met lordose contour.
Twee spiraalveerbaleinen aan de voorzijde
voor extra steun.
Frontale klittenbandsluiting met extra vingerlus
om het aanleggen te vergemakkelijken.
Hoogte vooraan 18cm / dorsaal 26 cm.

Lendenomtrek

Maat

Code Nr.

67 - 80 cm

Small

11-0081-S

Indicaties

78 - 92 cm

Medium

11-0081-M

■
■
■

89 - 105 cm

Large

11-0081-L

103 - 130 cm

X-Large

11-0081-XL

Lage rugpijn
Lumbago
Overbelastingsletsels

Product Composition
Polyester, Nylon, Spandex, PU Foam,
Aluminium en Plastic

Lumbaal Rugbandage (Double Cross)
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■
■
■

Hoogwaardige rib elastiek voor een aangepaste verluchting van de huid.
Dorsaal dubbel gekruiste banden voor optimale rugondersteuning.
Vier semi-rigide aluminium baleinen in het rugdeel met lordose contour.
Twee plastiek baleinen aan de voorzijde voor extra steun.
Frontale klittenbandsluiting met extra vingerlus om het aanleggen te vergemakkelijken.
Hoogte vooraan 19cm / dorsaal 26cm.

Indicaties

■
■
■

Lage rugpijn
Lumbago
Overbelastingsletsels

Lendenomtrek

Maat

Code Nr.

69 - 80 cm

Small

11-0082-S

80 - 96 cm

Medium

11-0082-M

96 - 112 cm

Large

11-0082-L

112 - 130 cm

X-Large

11-0082-XL

130 - 148 cm

XX-Large

11-0082-XXL

Productsamenstelling
Polyester, Nylon, Spandex, PU foam,
Aluminium en Plastic
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SpineBoard: Dorsale Spalk met Rugbandage
De SpineBoard-orthese bestaat uit een met textiel beklede kunststof spalk, versterkt met 2
aluminium steunen, die in een lendegordel wordt gestoken. Extra schouderbanden trekken
het lichaam van de patiënt achterwaarts, tegen de spalk aan.
Bij het dragen van het SpineBoard worden de rugspieren geactiveerd.
Het bovenste deel van het lichaam recht zichzelf en de bochel, typisch voor osteoporose,
wordt tegengewerkt. Het BraceID®-ontwerp laat de patiënt toe normaal te ademen
en schouders en armen vrij te bewegen. Het apparaat is speciaal aangepast voor de
doelgroep van oudere personen met een beperktere beweeglijkheid van ledematen.

Kenmerken en Voordelen

■

De plastic spalk heeft een S-vorm die een normale lumbale lordose en thoracale kyfose
weergeeft.
■ Een verticale open goot in het midden moet druk op de beenderige uitsteeksels van
de processus spinosus voorkomen.
■ 2 dunne, gevormde aluminium staven aan elke kant van deze opening bieden
ondersteuning aan de plastic spalk. Extra zachte polsterstrips zijn bevestigd in de
spalk voor comfort.
■ De spalk is gewikkeld in een textiel jasje om het een discreet uiterlijk te geven voor
de patiënt.
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■

De lendensteun bevat ook extra functies om ouderen met
behendigheidsproblemen te helpen.
■ De rugbandage heeft bredere steekzakken om de applicatie gemakkelijker te maken.
■ Aan het einde van de zijbanden zijn extra vingerlussen aangebracht om deze
comfortabeler aan de zijkant van het lichaam te grijpen.

■
■
■

Beide schouderriemen hebben een metalen gesp met een rolsysteem om de
toepassing voor alle type patiënten te vergemakkelijken. Bovendien is het
verwijderbare Y-tab-sluitsysteem aan het einde van elke riem dikker gemaakt,
zodat de banden niet per ongeluk door deze ringen kunnen schuiven.
De zijbanden zijn in V-vorm aan de achterkant van de rugbandage bevestigd om
de spinale spalk zo dicht mogelijk bij het lichaam te houden.
Beperkt aantal maten voor een beperkte voorraad.

Combineer volgende onderdelen volgens de noden van de patiënt:
■ 3 lengtes voor Spinal Splints (hoogte: 46-51-56 cm)
■ 4 Rugsteunen (lendenomtrek: van 60 tot 125 cm)

Indicaties

■
■
■
■

Thorcale en / of lumbale
osteoporotische wervelbreuken
Juveniele osteochondrose
Kyfose met chronische rugpijn
Osteoporose

(1)
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A en B samenvoegen
Rugbandage

Dorsale Spalk

Maat

Maat

B

50 - 64 cm

12-0084-XS

X-Small

X-Small

12-0083-40

40 cm

63 - 75 cm

12-0084-S

Small

Small

12-0083-46

46 cm

73 - 90 cm

12-0084-M

Medium

Medium

12-0083-51

51 cm

88 - 105 cm

12-0084-L

Large

Large

12-0083-56

56 cm

103 - 125 cm

12-0084-XL

X-Large

120 - 140 cm

12-0084-XXL

XX-Large

1x A + 1x B

A

Productsamenstelling : SpineBoard
Polyester, Nylon, Spandex en PU Schuimpolstering

Abdominale Bandages
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■
■

Lichtgewicht en ademende elastiek verhoogt het draagcomfort.
Eenvoudige haak en lussluiting vergemakkelijkt het aanbrengen en verwijderen.
De elastische stof is haakreceptief wat de maatkeuze eenvoudiger maakt.
Wasbaar voor verbeterd comfort en patiënthygiëne.
Bevat geen latex.

Indicaties

■
■

Post-operatieve interventies
Ondersteuning na correctieve
(cosmetische) buikchirurgie of liposuctie

Waist
circumference

Size

Code No.

65 - 75 cm

X-Small

11-0085-1

70 - 86 cm

Small

11-0085-2

80 - 95 cm

Medium

11-0085-3

90 - 105 cm

Large

11-0085-4

100 - 125 cm

X-Large

11-0085-5

120 - 140 cm

XX-Large

11-0085-6

Productsamenstelling
Polyester, Nylon, PU Schuimpolstering
en Spandex
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Universele Comfort Arm Sling
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■
■
■

De BraceID® armsling is licht, voelt heel zacht aan
en is comfortabel om te dragen.
Het elastisch textiel van de enveloppe past zich
gemakkelijk aan de vorm van de arm aan.
In de hoesjes aan de binnenkant van de enveloppe
kunnen persoonlijke bezittingen bewaard worden.
De brede en zachte nekband biedt extra comfort
t.h.v. nek en schouder.
Sluitsysteem met Y-tab klittenband (sling kan
makkelijk ingekort worden tot de gewenste lengte).
Universele maat, past links of rechts.

Indicaties

■
■
■

Letsels aan arm, elleboog of hand
Ondersteuning bij gipsimmobilisatie
Clavicula fractuur

OrthoSling

Lengte Voorarm

Maat

Code Nr.

35 - 45 cm

Universeel

11-0064-U

Productsamenstelling
Polyester, Nylon, PU Schuimpolstering en Metaal

OrthoSling is een gemakkelijk en snel
aan te brengen immobilisatiesysteem
voor schouder en elleboog.

Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■
■

Zachte, niet rekbare en comfortabele PU foam band.
Bevat een gemakkelijk te hanteren klittenband
sluitsysteem, gefixeerd aan het ene uiteinde, en
verwijderbaar aan de andere zijde (Y-tab). Dit laat
een snelle lengteaanpassing van de band toe.
190 cm lengte.
Ziekenhuis verpakking met 5 stuks per doos.
Zeer veelzijdig in de toepassingen.

Indicaties

■
■

Post-Op of Post-Trauma immobilisatie
van het bovenste lidmaat.
Ondersteuning van de arm na gipsapplicatie.

Type

Strap Lengte

Code Nr.

Doosje met 5 rollen

190 cm elke rol

11-0061-5

Productsamenstelling
Nylon, Polyester en PU Schuimpolstering
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Comfort Schouder Immobiliser
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■
■
■

De extra zachte nekpolstering verschaft bijkomend comfort
aan de patiënt.
Sluitsysteem met Y-tab klittenband (banden worden ingekort
tot de gewenste lengte) zorgen voor een veilige sluiting en een
correcte klinische positionering van de arm.
De enveloppe met drukknopsluiting laat toe deze snel te
openen voor een mobilisatie van de arm of persoonlijke
hygiëne, zonder de sling volledig te moeten afnemen.
De unieke fixatie van de lendenband op de enveloppe
t.h.v. de pols laat extra handfunctie toe.
Een zachte duim-lus helpt mee de sling
in de correcte positie te houden.
COMFORT PLUS: extra handige zakken op de draagdoek
bieden voordelen voor de patiënt met één hand.

Indicaties

■
■
■
■

Dislocatie van de schouder
Post-op of post-trauma
immobilisatie van de humerus
Letstels aan zachte weefsels
van de schouder.
Schouder arthroscopie

Lengte Voorarm
Maat

Comfort

Comfort Plus

14 - 19 cm

X-Small

11-0065-XS

19 - 25 cm

Small

11-0065-S

11-0068-S

25 - 30 cm

Medium

11-0065-M

11-0068-M

30 - 35 cm

Large

11-0065-L

11-0068-L

> 35 cm

X-Large

11-0065-XL

11-0068-XL

Productsamenstelling
Nylon, Polyester, PU Schuimpolstering,
Plastic en Metaal
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Schouder ABDuctie Kussen 15°
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■
■

Het driepunts sluitingsysteem vermijdt druk in de nek en is tevens eenvoudig aan te
leggen. Bovendien zorgen extra zachte nek- en okselpolstering voor bijkomend comfort.
Klik-gespen als sluitsysteem zorgen voor een veilige fixatie en een correcte klinische
positionering van de arm.
Bandlengte kan gemakkelijk aangepast worden door ze in te korten en de Y-tab
haakbanden aan de uiteinden te herpositioneren.
De zachte enveloppe kan snel geopend worden voor een mobilisatie van de arm of voor
persoonlijke hygiëne, zonder dat sling of kussen volledig moet afgenomen worden.
Applicatieinstructies voor linkse of rechtse toepassingen zijn eenvoudig door de
kleurcode van polstering voor nek en okselband.

Indicaties

■

Biedt ondersteuning en immobilisatie in geval van rotator cuff chirurgie, herstel
gewrichtskapsel, Bankart reparaties of algemene schouder instabiliteiten.

Lengte Voorarm

Maat

Code Nr.

34 - 38 cm

Small

11-0066-S

37 - 43 cm

Medium

11-0066-M

42 - 48 cm

Large

11-0066-L

+ 48 cm

X-Large

11-0066-XL

Productsamenstelling
Polyester, Nylon, PU Schuimpolstering
en Plastic
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ROM Elleboog Orthese
Kenmerken en Voordelen
Snelle en effectieve elleboogimmobilisatie met de optie om de beweging binnen een bepaald
bereik toe te staan of te beperken.
Een formaat dat het meest geschikt is:

■

■ Kies links of rechts.
■ “Eén drukknop” voor telescopische lengteverstelling van 37 tot 46 cm.
■ Voorkomt het vasthouden van meerdere SKU’s en de kosten voor het opslaan van
meerdere maten.

■

Snelle aanpassing van de ROM:
■ Door eenvoudig op de draaiknop te drukken en de instellingen te draaien.
■ Voorkom dat de patiënt de ROM kan manipuleren met “lock caps” op de drukknoppen. (1)
■ Optie om extra te vergrendelen in 4 standen “0° - 15° - 30° - 45°”.

■

Verstelbare riemen:
■ Handige Y-tab sluithaak voor eenvoudige montage en snelle verwijdering.

Indicaties

■
■
■
■

Olecranon of distale humerusfracturen
(stabiel of intern gefixeerd)
Conservatieve behandeling
van elleboogverstoring of luxatie
Postoperatieve immobilisatie van de
elleboog- of ROM-controle van de elleboog
of ROM-regeling voor de elleboog
Ernstige Elleboogverstuikingen

(1)

Flexibel
vleugelmanchet

ROM instellingen /
Lock Cap

Universeel

Brace Lengte

Code Nr.

Links

Universeel

37 - 46 cm

12-0060-1

Rechts

Universeel

37 - 46 cm

12-0060-2

Productsamenstelling
Polyester, Nylon, PU-schuim, Plastic en Glasvezel
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Epicondylitis Elleboogband
Kenmerken en Voordelen

■
■
■

De Elbow Strap is geschikt voor de meeste sportactiviteiten en voor dagelijks gebruik.
Een silicone pelotte oefent een gelijkmatige druk uit op de onderarm en ontlast zo de
pezen van buig- en strekspieren.
De band blijft goed ter plaatse zitten bij maximale buiging van de elleboog.

Indicaties

■

Behandeling van tenniselleboog (epicondylitis lateralis)
of golfer’s elleboog (epicondylitis medialis)

Elleboogomtrek

Maat

Code Nr.

21 - 33 cm

Universal

11-0063-U

Productsamenstelling
Nylon, Polyester,
PU Schuimpolstering
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D-Ring Polsbrace & LANGE D-Ring Polsbrace
Kenmerken en Voordelen

■
■

3D monofilament materiaal zorgt voor een goede huidverluchting en optimaal
patiëntencomfort.
Design en vorm speciaal ontworpen voor een ideale steun en behoud van
handfuncties.
■ Eén palmaire voorgevormde en aanpasbare aluminium steun.
■ Twee dorsale plastieken baleinen voor een betere stabilisatie van de pols.

■
■

Gemakkelijk aan te leggen door het koker concept.
Zowel linkse als rechtse versie.

Indicaties

■
■
■
■

Verstuikingen v.d. pols
Tendinitis of tenovaginitis
Overbelastingsletsels
Secundaire behandeling na fracturen

Links

Rechts

Lang
e
versi
e

Polsomtrek

Maat

Kort

Lang

13 - 16 cm

Small

11-0043-SL

11-0045-SL

16 - 18 cm

Medium

11-0043-ML

11-0045-ML

18 - 20 cm

Large

11-0043-LL

11-0045-LL

20 - 23 cm

X-Large

11-0043-XLL

11-0045-XLL

13 - 16 cm

Small

11-0043-SR

11-0045-SR

16 - 18 cm

Medium

11-0043-MR

11-0045-MR

18 - 20 cm

Large

11-0043-LR

11-0045-LR

20 - 23 cm

X-Large

11-0043-XLR

11-0045-XLR

Productsamenstelling
Nylon, Polyester, Cotton, Spandex,
Plastic and Aluminium
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D-Ring Pols-Duimbrace
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■
■
■
■

3D monofilament materiaal zorgt voor een betere huidverluchting
en optimaal patiëntencomfort.
Design en vorm speciaal ontworpen voor een ideale steun en behoud van handfuncties.
Voorgevormde en aanpasbare aluminium steun voor pols.
Een korte en lange voorgevormde plastic steun voor de duim = gradaties in steun. (1)
Twee dorsale plastieken baleinen voor een betere stabilisatie van de pols.
Gemakkelijk aan te leggen door het koker concept.
Zowel linkse als rechtse versie.

Indicaties

■
■
■
■

Verstuikingen v.d. pols
Tendinitis of tenovaginitis
Rhizartrose
Secundaire behandeling
na fracturen

(1)

Links

Rechts

Polsomtrek

Maat

Code Nr.

13 - 16 cm

Small

11-0047-SL

16 - 18 cm

Medium

11-0047-ML

18 - 20 cm

Large

11-0047-LL

20 - 23 cm

X-Large

11-0047-XLL

13 - 16 cm

Small

11-0047-SR

16 - 18 cm

Medium

11-0047-MR

18 - 20 cm

Large

11-0047-LR

20 - 23 cm

X-Large

11-0047-XLR

Productsamenstelling
Nylon, Polyester, Katoen, Spandex,
Plastiek en Aluminium
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Duimspalk
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■
■

3D monofilament materiaal zorgt voor een betere huidverluchting en optimaal
patiëntencomfort.
Design en vorm speciaal ontworpen voor een ideale steun en goede handfunctionaliteit.
Een symmetrisch plastic inzetstuk verschaft een uitstekende universele links-rechts
pasvorm.
De kleinere polsmanchette hindert nauwelijks de polsbeweeglijkheid.
Enkel 3 maten. Reduceert de te houden voorraad.

Indicaties

■
■
■

Ligamentletsels v.h. MCP duimgewricht (vb.skiduim)
Tendinitis of tenovaginitis
Rhizartrose

Universeel

Polsomtrek

Maat

Code Nr.

13 - 16 cm

Small

11-0042-S

16 - 19 cm

Medium

11-0042-M

19 - 23 cm

Large

11-0042-L

Productsamenstelling
Nylon, Polyester, PU Schuimpolstering,
Spandex en Plastic

Stack Vingerspalken
Kenmerken en Voordelen

■
■
■

Beschermt vingertop en nagelbed.
Het geperforeerde plastic laat luchtcirculatie toe, voorkomt vochtophoping en
onaangename geurtjes.
8 maten beschikbaar.

Indicaties

■
■

Mallet finger (extensor pees trauma vh DIP gewricht)
Postoperatief na avulsie ruptuur van DIP
extensorpees

Maat

Transparant

Beige

1

11-0046-1T

11-0046-1B

2

11-0046-2T

11-0046-2B

3

11-0046-3T

11-0046-3B

4

11-0046-4T

11-0046-4B

5

11-0046-5T

11-0046-5B

5 ¹/2

11-0046-55T

11-0046-55B

6

11-0046-6T

11-0046-6B

7

11-0046-7T

11-0046-7B

Productsamenstelling
PVC
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Functionele 4-Punts Knieorthese
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■
■
■

Ultra sterk en buigbaar aluminium structuur (4-punt principe).
Het poly-centrisch scharnier imiteert de anatomische beweging van de knie.
Buitengewone anti-slip polstering voorkomt overdreven neerwaarts schuiven.
De genummerde banden zorgen voor het keer op keer correct aanbrengen
van de brace.
Band nr. 6 moet verwijderd worden voor de behandeling van ACL letsels.
Een set van kniepolstering in verschillende diktes laat een perfecte aanpassing
van de brace aan de kniebreedte van de patiënt toe.
Een reeks van flexie (0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, & 90°) en extensie stops
(0°, 10°, 20°, 30°, 40°) maakt het mogelijk de bewegingsvrijheid van de knie te
controleren.

Indicaties

■
■
■

Ondersteuning na ruptuur of beschadiging van ACL, PCL of MCL ligamenten.
Complexe instabiliteit van het kniegewricht door trauma of degeneratieve oorzaken
Post-Op therapie na kruisband chirurgie

Links

Rechts

Dijbeen omtrek 15 cm
boven de patella

Maat

Code Nr.

39 - 47 cm

Small

12-0022-SL

48 - 52 cm

Mediun

12-0022-ML

53 - 60 cm

Large

12-0022-LL

61 - 67 cm

X-Large

12-0022-XLL

39 - 47 cm

Small

12-0022-SR

48 - 52 cm

Medium

12-0022-MR

53 - 60 cm

Large

12-0022-LR

61 - 67 cm

X-Large

12-0022-XLR

Productsamenstelling
Polyester, Nylon,
PU Schuimpolstering,
Plastic, Aluminium
en Staal

Anti-slip v
ulling
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Universele Post-Op ROM Knieorthese
Kenmerken en Voordelen

■

Een unieke en veelzijdige, universele orthese.
■ De brace kan extreem kort gemaakt worden (45 cm)
en behoorlijk lang (60cm).
■ Het kan een grote variëteit aan beenlengtes en
–omtrekken aan.

■

De kleine oppervlakte van de polstering maakt de brace luchtig.
■ Met de anti-slip mousse polstering blijft de brace eveneens
goed op z’n plaats zitten.
■ Kleine stukjes haak klittenband aangebracht aan de buiten,
achterzijde van de plastic manchettes zorgen ervoor dat na
installatie de banden aan de manchettes blijven kleven tussen
de scharnierstangen achteraan. Hierdoor blijven de
scharnierstangen in de juiste positie telkens de orthese wordt
afgenomen en terug aangelegd.

■

Eenvoudig klik-gespen vergemakkelijken eveneens het aan en
uitdoen van de orthese.
■ Het scharnier is gemakkelijk in te stellen om de ROM van de knie
aan te passen. Het beschikt eveneens over een “drop lock” (1)
systeem om de brace to blokkeren in
0°; 15°; 30° & 45° (2).
■ Bevat “Lock Cap” dopjes om ROM te blokkeren.

Indicaties

■
■
■

Post-operatieve ingrepen aan de knie
Knietrauma (ligamentletsels)
Stabiele fracturen in de knieregio

Universeel

Patiënthoogte

Brace lengte

Code Nr.

1,40 - 1,90 m

44 - 60 cm

12-0021-U

Productsamenstelling
Polyester, Nylon, PU Schuimpolstering, Plastic
en Glasvezel

(3)

(1)
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ROM instellingen /
Lock Cap

(2)

Positievergrendeling

Strap foam
pads

COOL ROM Knieorthese
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■
■

Aluminium stangen aan weerszijden voor een stevige fixatie.
Eenvoudig aanpasbaar scharnier om de bewegingsvrijheid te controleren.
Zachte polstering voor extra patiëntencomfort en beperkt in oppervlakte,
hetgeen warmteontwikkeling onder de brace reduceert.
Eenvoudige en snel te verstellen klittenbandsluiting.
Beperkte voorraad met slechts 2 maten.

Indicaties

■
■
■

Post-operatieve ingrepen aan de knie
Knietrauma (ligamentletsels)
Stabiele fracturen in de knieregio

Patiënthoogte

Brace lengte

Code Nr.

Universeel

1,50 - 1,90 m

57 cm

12-0023-1

Kort

< 1,50 m

50 cm

12-0023-2

Productsamenstelling
Polyester, Nylon, PU Schuimpolstering, Plastic,
Aluminium en Koolstofstaal
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Tri-Panel Knie Immobilisatoren
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■
■
■

Twee rechte laterale en 2 voorgevormde posterieure aluminium baleinen die
verwijderd kunnen worden om ze gemakkelijk in vorm aan te passen en voor
onderhoud.
Voorgevormde laterale baleinen bij de 20° brace.
Zachte badstof aan de binnenzijde voor comfort.
2 extra losse sluitbandjes om het hoofdpaneel gemakkelijk te positioneren.
Klittenbandsluiting voor snelle aanpassingen.
Beperkte voorraad met universele maten (dijomtrek van 35cm tot 65cm) en
slechts 4 lengtes.

Extra voor Click Closure Versie

■
■

Comfortabel kliksluitingssysteem voor snel en
eenvoudig aanbrengen en verwijderen 2 horizontaal.
2 Horizontale siliconen strips in de startonderbreker om
uitglijden te voorkomen.

Indicaties

■
■
■

0°

Post-operatieve ingrepen aan de knie
Knietrauma (ligamentletsels)
Kleine breuken in de knieregio

Laag pr
ofiel
& elega
nt

20°

Click
Closure

Universeel

Patiënthoogte

Brace lengte

0°

20°

0° Click Closure

< 1,40 m

40 cm

11-0021-40

11-0026-40

11-0031-40

1,40 - 1,70 m

50 cm

11-0021-50

11-0026-50

11-0031-50

1,40 - 1,75 m

55 cm

11-0021-55

11-0026-55

11-0031-55

> 1,70 m

60 cm

11-0021-60

11-0026-60

11-0031-60

Productsamenstelling
Polyester, Katoen, Nylon, PU Schuimpolstering,
Aluminium en POM
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Kniebandage met polycentrisch scharnier
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■
■

Zachte en flexibele zahopreen verschaft comfort en
blijft goed ter plaatse zitten.
Elastische banden boven en onder de knie verzekeren
bijkomende fixatie en vermijden het insnoeren of
afzakken.
Bijkomende patella ring voor extra steun.
Het polycentrisch scharnier volgt de anatomische
kniebeweging.
Licht elastisch materiaal in de knieholte laat een goede
ventilatie toe en vermijdt irritatie van de huid in die
regio.

Indicaties

■
■

Knietrauma (ligamentletsels) van de
collaterale ligamenten
Lichte instabiliteit van de knie

Dijbeen omtrek 15
cm boven de patella

Maat

Code Nr.

36 - 39 cm

X-Small

11-0022-XS

39 - 43 cm

Small

11-0022-S

43 - 48 cm

Medium

11-0022-M

48 - 53 cm

Large

11-0022-L

53 - 58 cm

X-Large

11-0022-XL

58 - 64 cm

XX-Large

11-0022-XXL

Productsamenstelling
Zahopreen, Polyester, Nylon,
Aluminium en POM
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Kniebandage met spiraalveer
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■

Zachte en flexibele zahopreen verschaft comfort
en blijft goed ter plaatse zitten.
Elastische banden boven en onder de knie
verzekeren bijkomende fixatie en vermijden
insnoeren of afzakken.
Bijkomende patella ring voor extra steun.
Licht elastisch materiaal in de knieholte laat een
goede ventilatie toe en vermijdt irritatie van de
huid in die regio.

Indicaties

■
■

Lichte knietrauma
Patella instabiliteit

Dijbeen omtrek 15
cm boven de patella

Maat

Code Nr.

34 - 39 cm

Small

11-0023-S

40 - 45 cm

Medium

11-0023-M

46 - 51 cm

Large

11-0023-L

52 - 57 cm

X-Large

11-0023-XL

58 - 64 cm

XX-Large

11-0023-XXL

Productsamenstelling
Zahopreen, Polyester, Nylon,
Aluminium en POM
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Post Trauma Knee Dressing (PTKD)
De PTKD is een snel en gemakkelijk aan te leggen compressief knieverband. Bovendien
geeft de bijkomende posterieure rigide staaf extra ondersteuning aan de knie.

Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■

Zachte en comfortabele PU mousse met badstof binnenbekleding verschaft een
aangename compressie voor de knie.
Gemakkelijk aan te leggen en te verwijderen met eenvoudige klittenbandsluiting (bijvb
voor snelle wondinspectie).
De 15 mm dikke mousse zorgt al voor een bewegingsbeperking van de knie. Bovendien
verschaft de additionele posterieure aluminium nog extra ondersteuning.
Beperkte voorraad omwille van de universele maat.

Indicaties

■
■

Intra-articulaire knie letsels
Post-arthroscopische behandeling van collaterale en kruisband letsels

Type

Brace lengte

Code Nr.

1 stuk (Plastic)

38 cm

11-0025-1

Doos 6 stuks

38 cm

11-0025-6

Productsamenstelling
Polyester,
PU Schuimpolstering,
Nylon en Aluminium
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Enkelorthese met Vetersluiting
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■
■
■

BraceID® enkelorthese met Vetersluiting is een lichtgewicht, extreem zacht
aanvoelend en comfortabele enkelbandage.
Een kit met baleinen: meer rigide en anatomisch gevormde (1) of rechte flexibele
plastic baleinen (2) verschaffen patiënt de keuze tussen stabiliteit en comfort.
Dunne & veilige cijfer-8-banden in combinatie met de circulaire fixatie elastiek rond
de enkel, bezorgen een exceptionele steun.
Spacer/3D textiel elementen zorgen voor een betere ventilatie van de huid.
Zonder gestikte naad onder de hiel = comfort.
Past voor linker en rechter voet.

Indicaties

■
■
■

Lichte tot matig enstige enkelverstuikingen
(functionele behandeling).
Preventie: voorkoming van recidieven
Stabiliseren van chronisch zwakke enkel

Enkelomtrek

Maat

Code Nr.

25,5 - 28 cm

X-Small

11-0008-XS

28 - 30,5 cm

Small

11-0008-S

30,5 - 33 cm

Medium

11-0008-M

33 - 35,5 cm

Large

11-0008-L

35,5 - 38 cm

X-Large

11-0008-XL

Productsamenstelling
Nylon, Polyester, Spandex, PP
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(1)

(2)

Functionele Stirrup Enkelorthese
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■

BraceID® Enkel Stirrup is uitgerust ofwel met opblaasbare, of voorgevormde
mousse polsterkussens zodat de arts of patiënt kan kiezen wat het beste past bij de
omstandigheden van het herstel.
De luchtkussens zijn bedekt met textiel (flanel) aan de huidzijde, hetgeen het
draagcomfort sterk verbetert.
Polsteringen kunnen eenvoudig verwisseld worden in de KIT-versie door ze vast te
hechten aan MicroHook strookjes aan de binnenzijde van de schelpen.
De luchtkussens zijn meer geschikt voor gebruik in het acute stadium, terwijl de
mousse polsterkussens, met een hogere densiteit en lager profiel, zorgen voor meer
stabiliteit in de functionele fase van de revalidatie.

Indicaties

■
■
■

Ernstige en semi-acute enkeldistorties (functionele of post-operatieve behandeling)
Stabiele malleolaire fracturen
Nabehandeling van fracturen in de revalidatiefase

Notities

■
■
■

KIT = enkel brace met 3 componenten (plastic schelpen + lucht + foam polstering)
Gemakkelijk in breedte aan te passen om voet/enkel te stabiliseren
Past eenvoudig in een traditionele schoen

Omschrijving

Adult/Senior > 1,60m

Junior < 1,60m

Ankle Stirrup - AIR Padding

11-0003-UA

11-0003-JA

Ankle Stirrup - Foam Padding

11-0003-UF

11-0003-JF

Ankle Stirrup - KIT (air + foam)

11-0003-UK

Not available

Kit

Productsamenstelling
Nylon, Polyester, EVA &
LDEP Schuimpolstering
en POM

Foam
Air
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Ankle Wrap
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■

Dun verband dat in de meeste schoenen past.
Ademend zahopreen materiaal zorgt voor een
goede ventilatie van de huid.
Twee gekruiste elastische banden geven
goede ondersteuning aan het enkelgewricht.
De voetinstap is elastisch waardoor de
bloedcirculatie minder snel wordt afgesneden.
De open hiel zorgt voor voldoende
bewegingsvrijheid tijdens dagelijkse en
sportactiviteiten.

Indicaties

■
■

Deze bandage ondersteunt
fragiele, pijnlijke of geblesseerde
enkelgewrichten.
Helpt nieuwe kwetsuren te voorkomen
en is geschikt voor dagelijkse
activiteiten, recreatie en sport.

Enkelomtrek

Maat

Code Nr.

25 - 41 cm

Universal

11-0007-U

Productsamenstelling
Nylon, Polyester, Spandex
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Shield Walkers Hi Top
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■
■
■

Stevige en lichtgewicht Walker met positioneerbare
schelpen voor bijkomende stabiliteit.
Goede afrollende zool en stabiel tussenvlak voor
gemakkelijke stand.
Opblaasbare binnenbekleding voor het beter
omvatten van de voet en been, en het verschaffen
van extra comfort (air versie).
Eenvoudige klittenbandsluitingen met D-Ringen
voor een strakkere fixatie.
Extra polsterstukjes beschikbaar om het comfort te
verhogen.
Met hielwiggen (1), in de Walker aan te brengen,
kan de voet in equinus stand gezet worden.

aard

S tand

Indicaties

■
■
■

Acute enkel distorsies en wekedelen letsels van het
onderbeen, enkel of voet
Stress fracturen en stabiele of intern gefixeerde
fracturen van de voet en enkel
Achillespees letsels na chirurgisch herstel

Maat

Schoenmaat

Standaard model

Air model

Small

36 - 39

12-0006-S

12-0002-S

Medium

39 - 43

12-0006-M

12-0002-M

Large

43 - 46

12-0006-L

12-0002-L

X-Large

+ 46

12-0006-XL

12-0002-XL

Productsamenstelling
Polyester, PU Schuimpolstering,
Nylon, Glasvezel en Plastic

Air

(1)
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LOW Shield Walker
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■
■
■

Stevige en lichtgewicht Walker met positioneerbare schelpen
voor bijkomende stabiliteit.
Goede afrollende zool en stabiel tussenvlak voor
gemakkelijke stand.
Opblaasbare of standaard binnenbekleding voor het beter
omvatten van de voet en het verschaffen van extra comfort
(air versie).
Eenvoudige klittenbandsluitingen met D-Ringen voor een
strakkere fixatie.
Extra polsterstukjes beschikbaar om het comfort te
verhogen.
Alternerende pneumatische compressie bij het
wandelenreduceert plaatselijke zwelling.

Indicaties

■
■
■
■

Standaard

Immobilisatie na voet- of teenchirurgie
Zware enkeldistorsies
Metatarsaal fracturen
Voor-of middenvoet letsels
Maat

Schoenmaat

Standaard model

Air model

Small

36 - 39

12-0008-S

12-0010-S

Medium

39 - 43

12-0008-M

12-0010-M

Large

43 - 46

12-0008-L

12-0010-L

X-Large

+ 46

12-0008-XL

12-0010-XL

Productsamenstelling
Polyester, PU Schuimpolstering,
Nylon, Glasvezel en Plastic

Air
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Walker Hi Regular
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■
■
■

Stevige en lichtgewicht Walker.
Goede afrollende zool en stabiel tussenvlak
voor gemakkelijke stand.
Eenvoudige klittenbandsluitingen met D-Ringen voor een
strakkere fixatie.
Side pulls ter hoogte van de opwaartse staven bedekken de
klittenband om het aanleggen te vergemakkelijken. Éénmaal
aangelegd worden deze verwijderd. (1)
Extra polsterstukjes beschikbaar om het comfort te verhogen.
Ook verkrijgbaar in een korte versie.

Indicaties

■
■
■
■
■

Acute enkel distorsies en wekedelen letsels van het
onderbeen, enkel of voet
Standaard
Stress fracturen en stabiele of intern gefixeerde
fracturen van de voet en enkel
Achillespees letsels na chirurgisch herstelfoot and ankle
Achilles tendon repair
Achilles tendon repair

Size

Shoe size

Standard
model

Air model

Small

36 - 39

12-0001-S

12-0009-S

Medium

39 - 43

12-0001-M

12-0009-M

Large

43 - 46

12-0001-L

12-0009-L

X-Large

+ 46

12-0001-XL

12-0009-XL

Productsamenstelling
Polyester, PU
Schuimpolstering,
Nylon, Glasvezel
en Plastic
(1)

Air
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Short Regular Walker
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■
■

Lichtgewicht korte Walker.
Goede afrollende zool en stabiel
tussenvlak voor gemakkelijke stand.
Standaard binnenbekleding die de enkel en
voet goed omvat en extra comfort verschaft.
Eenvoudige klittenbandsluitingen met D-Ringen
voor een strakkere fixatie.
Extra polsterstukjes zijn bijgeleverd om het
comfort te verhogen.

Indicaties

■
■
■
■

Immobilisatie na voet- of teenchirurgie
Zware enkeldistorsies
Metatarsaal fracturen
Voor-of middenvoet letsels

Maat

Schoenmaat

Standaard model

Small

36 - 39

12-0016-S

Medium

39 - 43

12-0016-M

Large

43 - 46

12-0016-L

X-Large

+ 46

12-0016-XL

Productsamenstelling
Polyester, Nylon, Spandex,
PU Schuimpolstering en Plastic

34

ROM Walkers (Standard liner/AIR liner)
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■
■
■

Stevige en lichtgewicht Walker met scharnier om het
enkelgewricht gecontroleerd te laten bewegen volgens de
toegelaten graden, of te fixeren in een bepaalde houding.
Goede afrollende zool en stabiel tussenvlak voor
gemakkelijke stand.
Opblaasbare binnenbekleding voor het beter omvatten van
de voet en been, en het verschaffen van extra comfort (air
versie).
Eenvoudige klittenbandsluitingen met D-Ringen voor een
strakkere fixatie.
Side pulls ter hoogte van de opwaartse staven bedekken
de klittenband om het aanleggen te vergemakkelijken.
Eenmaal aangelegd worden deze verwijderd.
Extra polsterstukjes beschikbaar om het comfort te
verhogen.

d

S tandaar

Indicaties

■
■
■
■

Acute enkel distorsies en wekedelen letsels van het onderbeen, enkel of voet
Stress fracturen en stabiele of intern gefixeerde fracturen van de voet en enkel
Achillespees letsels na chirurgisch herstel
Vroege rehabilitatie na een waaier van postoperatieve en posttraumatische indicaties
die een gefixeerde of gecontroleerde flexie/extensie beweging nodig hebben

Maat

Schoenmaat

Standaard model

Air model

Small

36 - 39

12-0003-S

12-0004-S

Medium

39 - 43

12-0003-M

12-0004-M

Large

43 - 46

12-0003-L

12-0004-L

Productsamenstelling
Polyester, PU Schuimpolstering,
Nylon, Glasvezel en Plastic

Air
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KiDS Walker
Kenmerken en Voordelen

■
■
■
■
■
■

Lichtgewicht en robuuste Walker voor kinderen.
Eenvoudig aan te leggen mousse bekleding.
Goede verankering van klittenbanden in de
opstaande beugels en strakke fixatie door D-Ring sluiting.
Anterieure en posterieure plastic schelpen zorgen voor
een completere steun en bescherming.
Gebruik van extra polsterstukjes om comfort te verhogen.
Brede zool met intermediaal vlak voor effectieve stand en goede voetafrolling.

Indicaties

■
■
■
■
■

Na fracturen aan voet of enkel
Ernstige distorsies
Achillespees release
Tibialis Anterior verlegging
Correcties voor tiplopers

Maat

Schoenmaat

Standaard model

Small

21 - 23

12-0007-S

Medium

24 - 26

12-0007-M

Large

26 - 30

12-0007-L

X-Large

31 - 33

12-0007-XL

Productsamenstelling
Polyester, PU foam, Nylon,
Fibre Glass, Plastic
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Wrist Embrace
Links

Rechts

Links

Rechts

Polsomtrek

Maat

Code Nr.

13 - 16 cm

Small

11-0041-SL

16 - 18 cm

Medium

11-0041-ML

18 - 20 cm

Large

11-0041-LL

20 - 23 cm

X-Large

11-0041-XLL

13 - 16 cm

Small

11-0041-SR

16 - 18 cm

Medium

11-0041-MR

18 - 20 cm

Large

11-0041-LR

20 - 23 cm

X-Large

11-0041-XLR

mij
n
Sca

Polsomtrek

Maat

Code Nr.

13 - 16 cm

Small

11-0040-SL

16 - 18 cm

Medium

11-0040-ML

18 - 20 cm

Large

11-0040-LL

20 - 23 cm

X-Large

11-0040-XLL

13 - 16 cm

Small

11-0040-SR

16 - 18 cm

Medium

11-0040-MR

18 - 20 cm

Large

11-0040-LR

20 - 23 cm

X-Large

11-0040-XLR

!
Orthobroker bvba
Ter Stratenweg 11
BE-2520 Ranst
Belgium - headquarter

+32 3385 1075
www.braceid.com
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Wrist Embrace
Wrist Embrace werd ontworpen om een optimaal functioneel gebruik
te garanderen en het gebruikscomfort te verhogen. Hinderlijke en
potentiëel pijnlijke drukpunten worden vermeden door gebruik te maken
van innovatieve materialen en technieken.

Quick release handle

Geen pijnlijk drukpunt in
metacarpaal 2 zone

10°
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Indicaties
•

Verstuikingen v.d. pols

•

Tendinitis / Tenovaginitis

•

Overbelastingsletsels

•

Carpaal Tunnel Syndroom

•

Secundaire behandelingen na fracturen

•

Reumatische aandoeningen

•

Preventie

•

Chronische instabiliteit van de pols of duim

Specifiek voor de duim
•

Rhizarthrose

•

De Quervain (Peesontsteking van de duim)

De comfortabele, ruime duimopening en een
anatomisch gevormde palmaire steun met
duimmuisuitsparing, zorgt voor een optimale
hand- en vingerfunctie.

Wrist-Thumb Embrace
Wrist-Thumb Embrace is een variant van de Wrist
Embrace met extra duimimmobilisatie. Functionele
en comfortaspecten hebben hier esthetiek en
design bepaald. Een iets meer palmaire gelegen
ergonomische

duimspalk

en

de

“Embrace”

straptechniek zorgen voor duimimmobilisatie.

Aanpasbare straps

Strap-stopsysteem

Geen pijnlijk
drukpunt op de radius
Embrace Strap
De Embrace strap is een nieuwe flexibele
manier om de duim efficiënt te immobiliseren
en is gericht op functionele en comfortabele
revalidatie. De Embrace strap bestaat uit
twee afzonderlijk instelbare straps die de
duim elegant omsluiten.

Embrace strap

Strap

Strap

Strap 1 zal het metacarpaal gewricht stabiliseren
vervolgens richt strap 2 zich op de immobilisatie
van

de

proximale

phalanx.

De

graad

van

immobilisatie wordt bepaald door de wijze waarop
de straps rond de duim geplaatst worden.
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