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Handen: oefenmateriaal grijpkracht
Putty oefenpasta Mobilis Rolyan® 57 gr
Putty Mobilis Rolyan® is geurloos en laat geen sporen achter op de hand.
Het materiaal is niet toxisch, vetvrij, bevat geen latex en hypoallergeen.
Verpakkingen van 57 gr verkrijgbaar in 6 sterktes.
Ook verkrijgbaar in andere verpakkingen: 85 g, 113 g, 450 g en 2,3 kg
X-soft - beige
soft - geel
medium - rood
firm - groen
X-firm - blauw
XX-firm - grijs

5065
5071
507199
5072
5073
929460

6,50
6,25
6,50
6,50
6,50
6,50

1
1
1
1
1
1

8,50
8,25
8,25
8,25
8,50
9,00

10
10
10
10
10
10

Putty oefenpasta Mobilis Rolyan® 85 gr
Putty Mobilis Rolyan® is geurloos en laat geen sporen achter op de hand.
Het materiaal is niet toxisch, vetvrij, bevat geen latex en is hypoallergisch.
Verpakkingen van 85 g, verkrijgbaar in 6 sterktes.
Ook verkrijgbaar in andere verpakkingen: 57 gr, 113 gr, 450 gr en 2,3 kg
X-soft - beige
soft - geel
medium - rood
firm - groen
X-firm - blauw
XX-firm - grijs

929910
929911
929912
929913
929914
929915

Putty oefenpasta Mobilis Rolyan® 113 gr
Putty Mobilis Rolyan® is geurloos en laat geen sporen achter op de hand.
Het materiaal is niet toxisch, vetvrij, bevat geen latex en is hypoallergisch.
Verpakkingen van 113 g, verkrijgbaar in 6 sterktes.
Ook verkrijgbaar in andere verpakkingen: 57 g, 85 g, 450 g en 2,3 kg
X-soft - beige
soft - geel
medium - rood
firm - groen
X-firm - blauw
XX-firm - grijs

506501
5074
5075
5076
5077
929461

14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
15,25

ad
ad
ad
ad
ad

10
10
10
10
10
1

Putty oefenpasta Mobilis Rolyan® 450 gr
Putty Mobilis Rolyan® is geurloos en laat geen sporen achter op de hand.
Het materiaal is niet toxisch, vetvrij, bevat geen latex en is hypoallergisch.
Verpakkingen van 450 g, verkrijgbaar in 6 sterktes.
Ook verkrijgbaar in andere verpakkingen: 57 g, 85 g, 113 g en 2,3 kg
X-soft - beige
soft - geel
medium - rood
firm - groen
X-firm - blauw
XX-firm - grijs
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Putty oefenpasta Mobilis Rolyan® 2,3 kg
Putty Mobilis Rolyan® is geurloos en laat geen sporen achter op de hand.
Het materiaal is niet toxisch, vetvrij, bevat geen latex en is hypoallergisch.
Reuzenverpakking van 2,3 kg, verkrijgbaar in 6 sterktes.
Ook verkrijgbaar in andere verpakkingen: 57 g, 85 g, 110 g en 450 g
X-soft - beige
soft - geel
medium - rood
firm - groen
X-firm - blauw
XX-firm - grijs

506503
507105
50719905
507205
507305
929463

134,00
134,00
134,00
134,00
134,00
134,00

1
1
1
1
1
1

Putty oefenpasta Micro-Fresh™ 57 gr
Met toevoeging van een antimicrobiële en schimmelwerende agens om geurvorming te vermijden.
Micro-Fresh™ is geurloos en laat geen sporen na.
Ook verkrijgbaar in andere verpakkingen: 113 g, 454 g en 2,3 kg
Latexvrij.
X-soft - beige
soft - geel
medium - rood soft
medium - groen
firm - blauw

5181
5182
5183
5184
5185

10,50
10,50
10,50
10,50
11,25

1
1
1
1
1

Putty oefenpasta Micro-Fresh™ 113 gr
Met toevoeging van een antimicrobe en antischimmel agens om geurvorming te vermijden.
Micro-Fresh™ is geurloos en laat geen sporen na.
Ook verkrijgbaar in andere verpakkingen: 57 g, 454 g en 2,3 kg
Latexvrij.
X-soft - beige
soft - geel
medium - roodsoft
medium - groen
firm - blauw

518104
518204
518304
518404
518504

17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

1
1
1
1
1

Putty oefenpasta Micro-Fresh™ 454 gr
Met toevoeging van een antimicrobe en antischimmel agens om geurvorming te vermijden.
Micro-Fresh™ is geurloos en laat geen sporen na.
Ook verkrijgbaar in andere verpakkingen: 57 g, 113 g, en 2,3 kg
Latexvrij.
X-soft - beige
soft - geel
medium - roodsoft
medium - groen
firm - blauw

518101
518201
518301
518401
518501

49,50
49,50
49,50
49,50
49,50

1
1
1
1
1

Putty oefenpasta Micro-Fresh™ 2,3 kg
Met toevoeging van een antimicrobe en antischimmel agens om geurvorming te vermijden.
Micro-Fresh™ is geurloos en laat geen sporen na.
Ook verkrijgbaar in andere verpakkingen: 57 g, 113 g en 454 g.
Latexvrij.
X-soft - beige
soft - geel
medium - roodsoft
medium - groen
firm - blauw
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Putty oefeningen
Kleine handleiding met 14 putty-oefeningen.
Ideaal om met de cliënt mee te geven om thuis of op de kamer te oefenen.
Gelamineerde fiche A4 (Nederlands en Frans).

gelamineerde fiche A4 (nl - fr) per stuk

AD49986

5,00

1

Oefenballetje gel - vingers en hand
Universele oefenballetjes voor vingers en hand.
Aangenaam om vast te houden, door de gelstructuur bijna isometrische krachtopbouw.
Hierdoor veilig voor allerlei gewrichtsoefeningen.
Technische info: 5 cm
5 sterktes.
x-soft - roze
soft - blauw
medium - groen
firm - oranje
x-firm - zwart

AA9800
AA9801
AA9802
AA9803
AA9804

5,50
5,50
5,50
5,50
5,50

ad
ad
ad
ad
ad

10
10
10
10
10

Vinger & hand oefenballetje
Deze gel-achtige oefenballetjes zijn verkrijgbaar in 5 opeenvolgende sterktes.
Door hun eigenschappen zijn ze uitstekend geschikt voor het (bijna) isometrisch versterken van
de voorarm- en handspieren.
Ze worden gebruikt voor handrevalidatie, sporttraining en als stressbal.
Grootte: 5 cm
extra soft - geel
soft - rood
medium - groen
firm - blauw
X-heavy - zwart

02-030102
02-030103
02-030104
02-030105
02-030106

11,00
11,00
11,00
11,00
11,00

1
1
1
1
1

Eggsercizer®
De Eggsercizer is ergonomisch gevormd om zo efficiënt mogelijk de volle handgreep te kunnen
oefenen.
De gel-achtige weerstand zorgt voor bijna isometrische oefeningen, wat de kracht ten goede
komt zonder de gewrichten teveel te belasten.
De Eggsercizer is dan ook bruikbaar in bijna alle handrevalidatieprogramma's: posttraumatisch,
neurologisch, reumatisch, geriatrisch,...
Tevens wordt hij vaak gebruikt als alternatief voor een stressbal door de aangename vorm en
gedoseerde tegendruk.
Tenslotte is het een gemakkelijk en veilig medium om thuis te oefenen.
Per stuk. 5 sterktes.
geel - X-soft
rood - soft
groen - medium
blauw - firm
zwart - X-firm

02-030202
02-030203
02-030204
02-030205
02-030206

10,95
10,95
10,95
10,95
10,95

ad
ad
ad
ad
ad

5
5
5
5
5

Kneedbal
Aangename knijpbal in traagschuim: na 2 à 3 seconden neemt de bal terug zijn vorm aan.
Latexvrij.
Per stuk of per 12.

6 cm - per stuk
6 cm - per 12
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Kleine egel stressbal
Kleine egelbal voor vinger- en grijpoefeningen, reflexzone-massage, tactiele stimulatie en
sensibiliteitsoefeningen.

5 cm

523317

1,58

10

Schuimblokken voor handtherapie
Oefenblokken voor grijpoefeningen. Het schuim komt maar heel langzaam terug naar zijn
oorspronkelijke vorm. Er zijn 4 gradaties met verschillende kleuren en weerstanden.
Technische info:
• 4,4 x 4,4 x 7,6 cm
• wasbaar in warm water met zeep, aan de lucht laten drogen
assortiment, 3 van elke kleur, per 12
extra zacht, per 32 stuks
zacht, per 32 stuks
medium, per 32 stuks

A9088
A9085
A9086
A9087

38,75
81,00
81,00
81,00

1
1
1
1

Vingertrainer Flex-ion
Flex-ion heeft afzonderlijke veertjes voor elke vinger. In tegenstelling tot veel andere
handoefenmaterialen kan een sterke vinger hier geen compensatie bieden aan een zwakkere.
Flex-ion is vergelijkbaar met Digi-flex®, is iets voordeliger en heeft een beige, extra lichte variant
voor zwakke handen.
Een informatie/oefenboekje is inbegrepen.
Technische info:
• 6 sterktes
beige 0,35 kg / 1,1 kg
geel 0,7 kg / 2,3 kg
rood 1,4 kg / 4,5 kg
groen 2,3 kg / 7,3 kg
blauw 3,2 kg / 10,4 kg
zwart 4,1 kg / 14,1 kg
set van 6 + display

02-000101
02-000102
02-000103
02-000104
02-000105
02-000106
02-000111

24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
210,00

1
1
1
1
1
1
1

Vingertrainer Digi-flex®
Digi-flex® heeft afzonderlijke veertjes voor elke vinger. In tegenstelling tot andere
handoefenmaterialen kan een sterke vinger hier geen compensatie bieden aan een zwakkere.
Digi-flex® wordt dan ook zeer frequent gebruikt in handrevalidatie.
Verkrijgbaar in 5 sterktes.
Een informatie/oefenboekje is inbegrepen.
soft geel 0,7 - 2,3 kg
medium soft rood 1,47 - 4,5 kg
medium groen 2,3 - 7,3 kg
firm blauw 3,5 - 10,4 kg
extra firm zwart 4,1 - 14,1 kg
set van 5 + display

A39715
A3973
A3975
A3977
A3979
A39710

46,75
46,75
46,75
46,75
46,75
218,00

1
1
1
1
1
1

Handtrainer VIA
De VIA Handtrainer heeft afzonderlijke veertjes voor elke vinger. In tegenstelling tot andere
handoefenmaterialen kan een sterke vinger hier geen compensatie bieden aan een zwakkere.
Verkrijgbaar in 5 sterktes.

X-soft - geel
soft - rood
medium - groen
firm - blauw
X-firm - zwart
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Oefenveer voor de hand Hand Grips
Eenvoudig hand-oefenapparaat met anatomisch gevormde handgrepen.
Blijft zijn kracht houden.
Per 2 om beide handen tegelijk te kunnen oefenen.
Er is 11 cm tussen de buitenkant van de uiteinden.
3 versies.
medium (per 2)
firm (per 2)
extra firm (per 2)

A8481
A8482
A848003

21,00
21,00
25,50

1
1
1

Hand exerciser ergonomisch Basic
Lichtgewicht toestel voor grijpoefeningen.
De amplitudo kan ingesteld worden met 2 clips.
De kracht wordt bepaald door elastieken. Er worden 4 paar elastieken meegeleverd met een
bepaalde kleur/sterktecode.
Deze elastiekbanden zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar: ref. A3482 en volgende.
A3488

22,00 ad

1

Hand exerciser ergonomisch-EX
Lichtgewicht toestel voor grijpoefeningen.
Zacht gevormd handvat.
De amplitudo kan ingesteld worden met 2 clips.
De kracht wordt bepaald door elastieken. Er worden 4 paar elastieken meegeleverd met een
bepaalde kleur/sterktecode.
Deze elastiekbanden zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar: A3482 en volgende.
set
reserveclips (4)

A3481
A3486

24,50
11,50

1
1

Hand exerciser Ultigrip™
Volledig vernieuwd toestel voor grijpoefeningen met de volle hand, of met de afzonderlijke
vingers.
De amplitudo kan ingesteld worden met 2 clips.
De kracht wordt bepaald door elastieken. Er worden 4 paar elastieken meegeleverd met een
bepaalde kleur/sterktecode.
De onderzijde is speciaal gevormd naar de handpalm.
Er zijn 3 uitvoeringen:
• geel: met een zachte, ronde meedraaiend rolletje in schuim
• rood: voor elke vinger is er afzonderlijk een meedraaiend rolletje
• groen: klassieke harde greep.
geel, met zacht rolkussen
rood, met afzonderlijke rolletjes per vinger
groen, met klassieke greep

091550383
091550359
091550367

35,00 ad
36,00
36,00

1
1
1

12,00
13,50
12,00
13,00

1
1
1
1

Elastiekband fijn 8,9 cm
Elastiekband, speciaal ontwikkeld voor handtherapie en voor dynamische orthesen.
4 gradaties met kleurcode.
Technische info:
• zakje van 85 g
• ± 120 elastiekjes
3,2 mm - extra soft geel
6,4 mm - soft rood
9,5 mm - medium groen
13 mm - firm blauw
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Handtherapie oefenbar 30 cm
Globale spierversterking van vingers, handen, polsen, ellebogen en schouders.
Geschikt voor mobilisatie van gewrichten en weke delen, spierversterking bovenste ledematen en
romp, versterking van de handgreep.
Technische info:
• Ø 5 cm
X-light - geel
light - rood
medium - groen
firm - blauw

091564103
091564111
091564129
091564137

26,50
26,50
26,50
26,50

1
1
1
1

290,00
33,25
33,25
33,25
33,25
33,25
30,00

1
1
1
1
1
1
1

Progressieve wasknijpers
Deze knijpers werden speciaal ontworpen voor handoefeningen.
5 gradaties in 5 goed herkenbare kleuren.
De set omvat een opbergdoos met 3 metalen stangen van verschillende Ø.
Een verticale stang van 95 cm geeft de mogelijkheid tot oefenen in de hoogte.
volledige set, 7 x 5 knijpers, statief en opbergdoos
geel - soft 0,45 kg (per 7)
rood - medium soft 0,9 kg (per 7)
groen - medium 1,8 kg (per 7)
blauw - medium firm 2,7 kg (per 7)
zwart - firm 3,6 kg (per 7)
assortiment van elke (5) kleur 1 stuk

A1966
A196100
A196200
A196300
A196400
A196500
A196600

Power Flexor
Met de Power Flexor draait men de 2 delen ten opzichte van elkaar. De weerstand waarmee dat
gebeurt kan men eenvoudig instellen.
Bedoeld voor de algemene spierversterking van polsen en handen.

AD127045

88,00

1

Kneedbal-set
In de flexibele transparante ballensets zit 1 geel balletje. Dit moet men met kneedbewegingen
proberen naar de andere kant te krijgen. De 3 sets hebben hun eigen kleur en een oplopende
moeilijkheidsgraad.
Technische info:
• lengte: 14 cm
• Ø 6 cm
3 stuks met oplopende moeilijkheidsgraad
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Handen: diverse krachtoefeningen
Power-Web® Flex-Grip®
Originele combinatie van oefenballetje en strektoestel: is 1 van de weinige oefenmaterialen die 3
functies oefent:
• flexie (buiging), grijpkracht
• extensie (strekking)
• abductie (spreiding)
Men kan de Flex-Grip aan de 2 kanten gebruiken: de ene zijde gebruikt men om te knijpen, de
andere om de afzonderlijke vingeroefeningen te doen.
Latexvrij.
Verkrijgbaar in 3 maten.
light - geel
medium - rood
firm - groen

02-021102
02-021103
02-021104

31,00 ad
32,00 ad
33,00 ad

1
1
1

Handmaster™ Plus
Ontwikkeld door therapeuten.
Deze ingenieuze oefenbal is een van de weinige oefenmaterialen die 2 functies oefent:
• extensie (strekking)
• abductie (spreiding)
5 elastische lusjes zijn zo geplaatst dat zij verschillende oefeningen mogelijk maken.
Verkrijgbaar in 3 maten.
soft - blauw
medium - rood
firm - oranje

02-050102
02-050103
02-050104

30,75
30,75
30,75

1
1
1

Digi-Extend®
De Digi-Extend® is één van de meest professionele, unieke therapie instrumenten voor het
verstevigen van de strekspier. Isoleert de strekking van alle vingers en vingergewrichten.
Versterkt de intrinsieke en extrinsieke spiergroepen om de gezamenlijke beweging, coördinatie
en spierfunctie van de hand en voorarm te maximaliseren.
De Digi-Extend® concentreert zich op de strekspier van één of alle vingers en richt zich op de
delen van de hand die revalidatie nodig hebben.
De gebruiker kan het weerstandsniveau gemakkelijk veranderen en hun handposities voor
specifieke doeleinden aanpassen om hun oefening doelstellingen te maximaliseren en
verwondingen te verhinderen. Dit kan eveneens gebruikt worden voor strek- en buigoefeningen
van de vingers.
De 4 weerstanden laten elke spier/gewricht toe om op een comfortabele manier de kracht te
doen toenemen.
Compact, hightech, gemakkelijk en comfortabel in gebruik.
unit + 4 weerstanden

02-010201

29,75

1

Power-Web®
Power-Web®. Er is een grote variatie aan oefeningen mogelijk: buigen, strekken, spreiden, …
Technische info:
• Ø 36 cm
• duurzaam bewerkt rubber
• gewicht: 450 g
ultra light - beige
light - geel
medium - rood
firm - groen
super firm - blauw
ultra firm - zwart
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Power-Web® Combo
Power-Web® Combo heeft een Ø van 36 cm en weegt 450 g
In elke Web zitten 2 gradaties verwerkt, hierdoor vangt men progressieve evolutie op. Voor de
moeilijkheidsgraad vergelijkt men met de kleurcodes van de gewone Power-Web®.
Er is een grote variatie aan oefeningen mogelijk: buigen, strekken, spreiden,…
4 gradaties.
Technische info:
• Ø 36 cm
• duurzaam bewerkt rubber
• gewicht: 450 g
beige - rood
geel - groen
rood - blauw
groen - zwart

02-020101
02-020102
02-020103
02-020104

40,00
40,00
40,00
40,00

1
1
1
1

29,75
29,75
29,75

1
1
1

Power-Web® Junior
Power-Web® Junior is half zo groot als de gewone.
Hierdoor meer geschikt voor personen met kleinere handen.
Technische info:
• Ø 18 cm
• in duurzaam bewerkt rubber
• gewicht: 225 g
light - geel
medium- rood
firm - groen

02-020302
02-020303
02-020304

Wrist Exerciser
De Wrist Excerciser is een van de enige therapiematerialen waarmee men analytisch en
progressief de pols kan oefenen.
Bestaat uit een anatomisch gevormde voorarmsteun en een zachte handgreep.
Deze kan in 4 posities gezet worden.
De weerstand kan progressief opgevoerd worden.
Zowel voor polsflexie (buiging) als extensie (strekking).
02-070201

46,75

1

Velcro-oefenbord E-Z Exer
De meeste handtherapiematerialen zijn gericht op de grijpfunctie.
Deze originele oefenset geeft ook mogelijkheden voor andere bewegingen: extensie (strekking),
spreiding, pro- en supinatie en polsbewegingen.
Het bord staat op zuignapvoetjes voor een maximale stabiliteit tijdens het oefenen.
A7251
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Grotere bewegingen
Arm oefenlabyrinth met voorarmmanchette Loopliner
De Loopliner wordt in tegenstelling met soortgelijke artikelen bevestigd met een manchet en
klittenband aan de voorarm (of bovenarm). Hierdoor is geen grijpfunctie vereist om toch elleboog
en schouder te kunnen oefenen.
Volg met het plastic schijfje het parcours met gevarieerde bochten in alle richtingen.
Bruuske en ongecontroleerde bewegingen hebben geen effect, deze oefeningen zijn dan ook
vooral bedoeld voor de spierversterking en coördinatie van de gehele arm.
Men kan de oefening verzwaren met gewichtsmanchetten of met tijdsmeting.
1013750

63,00

1

Arm oefenlabyrinth Loopliner 2
Bij de Loopliner 2 is de labyrint draad dwars bevestigd op een plankje, dat men vast neemt met
beide handen, eventueel met behulp van de polsstraps. Hierdoor is niet noodzakelijk veel
grijpfunctie vereist om toch elleboog en schouder te kunnen oefenen.
Met Loopliner 2 wordt er een grotere amplitudo van schouder en elleboog getraind dan met de
gewone versie.
Volg met het plastic schijfje het parcours met gevarieerde bochten in alle richtingen.
Bruuske en ongecontroleerde bewegingen hebben geen effect, deze oefeningen zijn dan ook
vooral bedoeld voor de spierversterking en coördinatie van de gehele arm.
Men kan de oefening verzwaren met gewichtsmanchetten of met tijdsmeting.
Technische info:
• lengte plankje: 50 cm
• totale hoogte: 30 cm
• gewicht: 430 g
1013751

165,00

1

Arm oefenlabyrinth Jux-a-cisor
Volg met het plastic schijfje het parcours met 25 haakse bochten in alle richtingen over een
totale - lengte: van 152 cm.
Bruuske en ongecontroleerde bewegingen hebben geen effect, deze oefeningen zijn dan ook
vooral bedoeld voor de spierversterking en coördinatie van de gehele arm.
Men kan de oefening verzwaren met gewichtsmanchetten of met tijdsmeting.
Latexvrij.
5288

88,00

1

Grote sorteerset Cognitoys
Veelzijdige set bestaande uit een stevig houten grondbord van 89 x 30,5 cm, waarop 4 staven
van verschillende lengte bevestigd zijn. De langste staaf is 85 cm en de staven kunnen
verwijderd worden om de ganse set compact op te bergen.
De 16 houten vormen zijn fel gekleurd en bestaan uit vierkanten, driehoeken, cirkels en
rechthoeken.
Door zijn grootte kan de set zowel in stand of zit gebruikt worden.
De doelstellingen kunnen zijn: vorm- en kleurherkenning, reikwijdte, kruisen van de middellijn,
coördinatie,…
5152
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Ringboom horizontale staven
De oefeningen vereisen elevatie, schouderfunctie, bimanuele coördinatie.
De 3 horizontale staven kunnen geplaatst worden volgens de moeilijkheidsgraad op 6
verschillende hoogtes tot 72 cm.
De basisplaat wordt bevestigd aan de tafel met schroefklemmen (niet meegeleverd) of
permanent.
De persoon die oefent kan zitten of staan.
De volledige set omvat:
• 36 plastic ringen, 12 van 3 cm, 4 cm, en 5 cm Ø
• 3 staven van resp. 30 cm, 61 cm en 91 cm lang
• basisplaat: 91 cm
A4055

440,00

1

375,00
165,00

1
1

365,00

1

Ringboom verticale staven
De oefeningen vereisen elevatie, schouderfunctie, bimanuele coördinatie.
Inhoud:
• 12 plastic ringen per staafdikte
• 6 staven van resp. 33 en 46 cm lang, dikte van 6,4 mm tot 2,5 cm Ø
• basisplaat: 55 x 37 cm
Na gebruik kan alles netjes opgeborgen worden in de doos zelf.
set
reserveringen (72)

A4142
A41420

Schouderladder in hout
Compact oefentoestel voor op tafel.
Kader van 58 cm hoog en 47 cm breed.
De tappen zijn 10 cm van elkaar.
De oefenstaaf is 90 cm lang en heeft handgrepen aan de uiteinden.
Eventueel kan men de oefening verzwaren door gewichtjes aan de staaf te hangen.
De oefeningen vereisen elevatie, schouderfunctie, bimanuele coördinatie.
5189

Schouderladder Climbing Board
Op de verticale steunen zijn 7 tappen waarop men een oefenstaaf met handgrepen aan de
uiteinden plaatst. Eventueel kan men de oefening verzwaren door gewichtjes aan de staaf te
hangen.
De oefeningen vereisen elevatie, schouderfunctie, bimanuele coördinatie.
Eventueel kan men de basis bevestigen met spanvijsjes (niet inbegrepen).
Technische info:
• kader: 91 cm hoog en 62 cm breed
• de tappen zijn 10 cm van elkaar
• oefenstaaf: 96,5 cm lang
Optioneel kan men een bijkomende set verkrijgen:
• 2 werkplaten met patronen aan de 2 kanten
• gekleurde nylonkoord
• gekleurde taps, genummerd van 1 tot 7
De werkplaten worden met klittenband aan de schouderladder bevestigd.
A3591
A35910

optie: extra set accessoires
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Inclineerbaar schuifbord
Dit schuifbord kan in verschillende hoeken opgesteld worden.
Men kan er zowel éénhandig of bimanueel mee oefenen.
In het verschuifbare deel kan men gewichtjes leggen om de oefening te verzwaren.
Technische info:
• lengte: 79 cm
• breedte: 22 cm
A4101

620,00

1

Voorarm skateboard
Deze voorarmsteun loopt op kleine, geruisloze rubberen wieltjes. De bijgeleverde voorgevormde
schelp zorgt voor een correcte en neutrale houding van de vingers.
Met de optionele linker- en rechterschelp kan men de hand in pronatie positioneren met de
vingers in gescheiden gootjes.
Snelle en accurate bevestiging met straps.
basis met neutrale handschelp
toebehoren: handschelp rechts
toebehoren: handschelp links

A4062
A4064
A4065

210,00
146,00
146,00

1
1
1

Pro-supinatiewiel
Eenvoudig, doch effectief therapiemiddel voor pro- en supinatie.
Comfortabele greep die past voor elke hand of eventueel een flexiehandschoen.
De buitenzijde is met een rubberen laagje bedekt, zodat het wiel niet glijdt tijdens de oefeningen.
• gewicht: 900 g
A4141

115,00

1

Liggende acht
Behendigheidsplank in 8-vorm waarbij men door gecoördineerde bimanuele bewegingen een
kogeltje het parcours laat afleggen.
Mooie uitvoering in beuk.

50 x 20 cm

524465

61,64

1

Plastic kegels antislip
Kegels met een speciale oppervlaktestructuur die een gemakkelijke greep mogelijk maakt.
Latexvrij, 18 cm hoog.
Verkrijgbaar in 2 formaten:
• klein: omtrek 9,5 cm boven, 15 cm aan de basis, gemiddeld 5 cm Ø
• groot: omtrek 14 cm boven, 20 cm aan de basis, gemiddeld 7 cm Ø
klein: gemiddeld 5 cm Ø (per 30)
groot: gemiddeld 7 cm Ø (per 30)
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Kegeloefening
In het grote plastic oefenbord van 61 x 91 cm zijn er 54 plaatsen waarin de 6 kegelbasissen
kunnen vastgeschroefd worden.
Hierop kan men dan opdrachten uitvoeren met de 30 transparante kegels. Men kan werken met
kegels van 5, 6 of 7 cm Ø. Deze zijn niet inbegrepen en dus afzonderlijk te bestellen.
Indien men de opdracht bimanueel laat uitvoeren, past ze uitstekend in de vele oefenschema's
voor hemiplegie, gebaseerd op Bobath of PNF.
Een grote variatie in patronen is mogelijk.
patroonbord met 6 kegelbasissen
30 transparante kegels in 6 kleuren + wit oefenbordje

A5002
A5001

275,00
247,00

1
1

Curamotion Exer
Curamotion is een oefensysteem bedoeld voor grote, globale oefeningen van de bovenste
ledematen. Hierdoor is hij heel nuttig voor het oefenen van de schoudermobiliteit en -kracht,
tevens algemeen voor de bloedcirculatie.
Voorzien van een LCD schermpje waarop het aantal omwentelingen, de snelheid, de tijd en het
calorieverbruik wordt weergegeven.
De magnetische weerstand is regelbaar.
De beweging kan in beide richtingen uitgevoerd worden.
Er zijn 4 uitvoeringen:
Curamotion Exer 1: wandopstelling, muurbevestiging
• hoogteverstelbaar zodat in staande of zittende positie kan geoefend worden
• aanpasbare arm van 33 tot 56 cm
• 95,6 x 44,5 x 45 cm
• gewicht: 11,5 kg
Varianten 2,3 en 4 vertrekken van het basisapparaat zoals type 1.
Curamotion Exer 2: wandopstelling, muurbevestiging
• het basisapparaat is zoals type 1
• voorzien van pedalen voor beenoefeningen
Curamotion Exer 3: tafelopstelling
• het basisapparaat is zoals type 1
• voorzien van draaihendel op een aanpasbare arm
Curamotion Exer 4: wandopstelling, muurbevestiging
• het basisapparaat is zoals type 1
• mogelijkheid voor draaigreep, 2 hendels op staaf, 2 hendels aan straps
1
2
3
4
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Fijne motoriek en coördinatie
Pilko
Dit functioneel, therapeutisch revalidatieproduct nodigt uit tot experimenteren.
Lichtgewicht aluminium blauwe en rode balletjes, buisjes en verbindingselementen kunnen met
schroeftechniek onderling quasi onbeperkt gecombineerd worden van eenvoudige tot complexe
twee- of driedimensionale constructies.
Pilko is nauwkeurig vervaardigd zoals een precisieinstrument.
Het klinisch geteste Pilko therapie systeem bevordert en verbetert de fijne motoriek,
handvaardigheid, bimanuele en éénhandige coördinatie en de oog-hand coördinatie.
Het stimuleert de behendigheid, precisie en krachtdosering alsook mentale vaardigheden (vormen kleurherkenning, …), de verbeelding en creativiteit.
De therapie sets worden in verschillende reeksen aangeboden: kennismakingsbox, minibox,
karusselbox en trainingsbox.
• Inhoud Pilko Kennismakingsbox:
7 balletjes , 12 verbindingen, 5 buisjes, instructieboekje, in houten kistje
• Inhoud Pilko Mini Hantel:
2 balletjes , 2 verbindingen, instructieboekje, in aluminium huls
• Inhoud Pilko Karussell:
20 balletjes , 30 verbindingen, 10 buisjes, adapterring, instructieboekje, in houten kistje
• Inhoud Pilko Trainingsbox 1:
28 balletjes , 33 verbindingen, 32 buisjes, instructieboekje, in houten kistje
Technische info:
• balletjes: Ø 2,7 cm
• buisjes: 12,2 tot 20,5 cm lengte
Er is ook een Pilko twistbox verkrijgbaar: een type solitaire waarin edelstalen pluggen geschroefd
worden op een acryl paneel. Men kan geometrische structuren creëren of andere creatieve
vormen. Specifiek voor het oefenen van de fijne motoriek met de klassieke pincetgreep.
Inhoud Pilko Twist:
acrylplaat, 20 pluggen, magneetplaat (voor toepassingen op magnetische oppervlakten)
Technische info Pilko Twist:
• acrylplaat: 19,5 x 14,5 cm
• pluggen: 2,5 x 1,5 cm en Ø 1 cm
Kennismakingsbox
Mini box
Karussell
Trainingsbox 1
Twist

804100
804105
804110
804112
804120

265,00
79,00
565,00
800,00
450,00

1
1
1
1
1

Tipexpress
Deze set bestaat uit verschillende elementen:
• 6 tweekleurige ronde kleurschijven met elk 24 uitgesneden schijfjes
• 2 ronde vingertopspellen uit kunststof met plexiglas deksel
Er zijn verschillende varianten mogelijk:
• men schudt een kunststof doosje en probeert het patroon met de schijfjes na te maken
• men maakt een patroon met de vingertoppen
• 2 spelers doen hetzelfde om ter snelst
set (2 + 6 schijven)

1010223

29,25 ha

1

Vingertopspel Easy Tip
De balletjes bevinden zich in een gesloten rond doosje, met aan de bovenzijde een transparant
deksel en aan de onderzijde vingergaatjes, waar de balletjes net niet door kunnen, maar waarin
men deze met de vingertoppen kan verplaatsen.
Patroonkaarten inbegrepen.
12,3 cm (per 2)
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Ketting grote schakels en patronen
De schakels zijn 6,5 cm groot en liggen daardoor goed in de hand.
Aan de zijkant van elke kettingschakel is er een kleine opening, waardoor de schakels
gemakkelijk samen te voegen of te openen zijn.
Men kiest voor een bonte ketting, of voor één kleur. Spelenderwijs wordt de fijne motoriek
geoefend.
Inhoud:
• 120 schakels in kunststof, rood, groen, blauw en geel
• 12 voorbeeldkaarten
• alles zit in een kunststof box met deksel
540402

29,49

1

Vormschroeven en moeren
Grote schroeven in frisse kleuren.
Zoek de gelijke vormen en schroef ze in elkaar.
Enkel de juiste vorm van moer past op de juiste vorm van schroef. De schroeven zijn 6,3 cm
lang.
In elke vorm bestaan er ook verschillende kleuren, zodat een variatie aan opdrachten mogelijk is.
Inhoud:
• 24 schroeven + moeren
• 3 verschillende vormen: vierkant, rond en driehoekig
• de vierkante kop is 4,3 cm
• alles zit in een kunststof box met deksel
set 1: 2 x 24 stuks (verpakt in kunststof bokaal)

540710

21,39

1

Steekknoppen Rimosa
De gekleurde drukknoppen worden zoals steekparels op de soepele ondergrond vast geklikt.
Men kan ze ook vrij gemakkelijk terug losmaken.
Bijzonder is dat men de verschillende grondplaten aan elkaar kan bevestigen om zo telkens
nieuwe vormen te ontwerpen.
Mogelijkheden:
• pakket met 10 vierkante, 10 zeshoekige platen en ± 1560 knopjes
• pak met ± 1500 knoppen in 5 verschillende kleuren
• pak met 12 grondplaten, vierkant (voor 100) of zeshoekig (voor 127).
pakket met 10 vierkante, 10 zeshoekige platen en ± 1560
knopjes
± 1500 knopjes in 5 verschillende kleuren
12 vierkante grondplaten 12,5 x 12,5 cm
12 zeshoekige grondplaten 14,5 x 16,5 cm

202213

62,30

1

202212
202210
202211

36,33
15,57
21,04

1
1
1

Steekparels
Klassieke steekparels in bonte kleuren.
De basisborden zijn in witte kunststof en kunnen met de meegeleverde verbindingsstukjes tot
een grotere plaat omgevormd worden.

grondplaten 22 x 16 cm (per 10) + 16 verbindingsstukjes
ronde steekparels - 1,5 cm (± 1300)
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Balandis Duo
Evenwichtsspel waarbij de basis gevormd wordt door een houten speelbord van 27 x 19 cm dat
onderaan rust op 2 ronde steunen van 9 cm hoog.
De bedoeling is om aan beide zijden evenveel gewicht te plaatsen zodat het evenwicht hersteld
wordt.
Men kan dit alleen of met meerdere spelers uitvoeren.
Er zijn enorm veel mogelijkheden in gradatie.
Zo kan men werken met de 48 houten bouwstenen in verschillende vormen en kleuren, 12
vulbare transparante potjes. De bouwstenen en de parels kunnen ook in de hoogte op elkaar
geplaatst worden door ze op de staafjes te steken.
basisset

103298

131,65

1

Legspel met gekleurde kogeltjes
Activiteit voor fijne motoriek waarbij de bolletjes in rijen of volgens patronen in het legbord
worden geplaatst. Er kan ook een piramide gelegd worden. De balletjes worden geplaatst met de
vingers of met een pincet. Dit vraagt concentratie, fijne motoriek en oog-hand coördinatie. Het
legbord is langs beide kanten bruikbaar.
Inhoud van de kleine set, tussen haakjes van de grote set:
• 500 (1250) houten balletjes in 10 kleuren Ø 10 mm
• 2 (5) legplanken in beuk 19 cm x 19 cm
• 2 (5) houten pincetten 7,5 cm
• boekje met voorbeelden
• opbergkist in hout: 32 x 32 x 5 (7,5) cm
kleine set
grote set

102367
103367

122,24
212,05

1
1

Pincetten voor fijne motoriek
Speciale pincetten voor fijnmotorische oefeningen.
Er zijn 2 versies:
• reuzepincetten van 15 cm in kunststof, 6 kleuren. Deze zijn voorzien van antislip zones voor
een goede greep. Er is een redelijke kracht nodig om de pincet dicht te duwen.
• houten pincetten van 7,5 cm lang en 6 mm breed, waarbij de kracht wordt bepaald door een
elastiekje.
12 grote pincetten van 15 cm in kunststof
5 pincetten van 7,5 cm in hout

558007
102365

20,84
4,11

1
1

Magna Bands met gekleurde elastieken
Innovatief spel waarbij gekleurde elastieken volgens patronen rond ingezaagde, magnetische
vierkanten worden gespannen. De afgewerkte vierkanten worden in de magnetische kader
geplaatst voor een mooi symmetrisch resultaat.
Voor het oefenen van de fijne motoriek, concentratie, visueel en ruimtelijk inzicht,
kleurherkenning, …
Inhoud:
• 1 magnetische kader: 25 x 25 cm
• 4 magnetische houten vierkanten: 18 x 18 cm
• 8 patroonkaarten: 11 x 11 cm
• 64 elastieken in 9 kleuren
• opbergbox
1010173
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Knopen tellen, rijgen en sorteren
Grote plastieken knopen met verschillende kleuren en verschillend aantal gaten van 1 tot 5.
Men kan hiermee rijgen met de meegeleverde rijgveters sorteren volgens kleur of aantal gaten.
De knopen zijn tevens voorzien van braille tekens.
Inhoud:
• 140 knopen van 4 cm met gaatjes van 5 mm Ø
• 10 rijgveters
• het geheel zit in een handig doorzichtig doosje
set met 140 knopen en 10 rijgveters

540408

32,85

1

Veters rijgen
Draden rijgen blijft een traditionele activiteit waarbij fijne motoriek, kleurperceptie, tellen en
concentratie geoefend worden.
De witte oefenplaten zijn 17,5 x 17,5 cm met 144 gaatjes.
Veters in de kleuren rood, geel, blauw en groen.
De bedoeling is om tekeningen of geometrische figuren te "naaien".
1 grondplaat, 4 veters
10 grondplaten, 10 voorbeelden, 40 veters

067070
067072

7,82
50,90

1
1

Figuren rijgen met gekleurde draden en stift
De gekleurde draad wordt door het stiftje gestoken en hiermee komt de figuur punt voor punt tot
stand.
Inhoud:
• 4 steekplaten: 20 x 28 cm
• 4 stiften
• 16 draden van 1 m: geel, rood, blauw, groen (elk 4)
549468

42,44

1

Insteek- & rijgpuzzel
Combinatie van steek- en rijgspel. Biedt veelzijdige creatieve mogelijkheden door de materialen
in verschillende groottes, kleuren en vormen.
Kan ook verticaal geplaatst worden.
Verschillende moeilijkheidsgradaties zijn mogelijk op vlak van oog-hand coördinatie, fijne
motoriek, bimanuele/éénhandige coördinatie.
Inhoud:
• 30 delen
• houten kistje
6862
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Cubelix
In de verschillende gaten kunnen verschillende materialen zoals kettingen, touwen en snoeren
worden gestoken en gerijgd.
De verwijderbare acrylplaat en spiegel geven steeds nieuwe visuele effecten.
Kubus:
• 1 beukenhouten kubus: 20 x 20 x 20 cm
• 2 glijplaten met gaten
• 2 transparante acrylplaten
• 1 spiegel
Toebehoren:
• 2 doeken in katoen, 2 in chiffon
• 1 vilten snoer van 75 cm
• 2 transparante slangen (1 m, polyethyleen, Ø 5 en 10 mm), 1 polyester koord
• 1 kunststof ketting
• 1 noppenbal
• 3 krulijzertjes
• 1 polyester snoer met 40 houten kralen
basiskubus
toebehoren

103891
103892

106,96
48,19

1
1

Rijgspel Torens en Rupsen
Combinatiespel met veel mogelijkheden.
De dikke massieve houten ringen in felle kleuren nodigen uit om te rijgen op de veters of om te
stapelen op de houten torens. De ringen zijn dubbel, soms met gelijke, soms met verschillende
kleuren.
Rijgen blijft een traditionele activiteit waarbij fijne motoriek, kleurperceptie, tellen en geduld
geoefend worden.
Mooie voorbeeldplaten op ware grootte, met oplopende moeilijkheidsgraad.
Het geheel wordt opgeborgen in een houten kist met plexi deksel.
Inhoud:
• 36 houten gekleurde (dubbele) ringen: 5 x 3 cm
• 16 voorbeeldkaarten
• 4 veters van 28 cm met houten begin- en eindstuk
basisset
extra vormen (36)

103323
103305

135,18
85,22

1
1

Houten labyrinth
Eenvoudige motorische activiteit waarbij het balletje in het gootje rolt door het houten spelbord
te bewegen.
Er zijn 8 verschillende vormen, ieder met zijn eigen kleur. 3 ervan zijn gesloten vormen waar het
balletje verder kan rollen, 5 zijn vormen met eindpunten, waarna men terugkeert.
Men kan een spelbord uitrusten met een plexi bedekking, zodat het balletje niet zo gemakkelijk
kan vallen.
De set is o.a. populair bij ouderen die op die manier gestimuleerd worden om geconcentreerd
repetitief bezig te zijn.
Bijzonder kwalitatieve en mooie uitvoering in hout.
Inhoud:
• 8 speelborden van 25 x 25 cm, ieder met eigen parcours en kleur
• 8 houten bolletjes van 3 cm, in kleur van het parcours.
8 sets
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Bamboleo
Bamboleo is een spelvorm waarbij voorwerpen van verschillende afmetingen en gewicht op een
wankele houten schijf geplaatst worden.
De bedoeling is de schijf zo horizontaal mogelijk te houden. Dit doet men door telkens de
inclinatie te compenseren door het plaatsen van een voorwerp op de meest aangewezen plaats.
Bamboleo doet beroep op coördinatie, ruimtelijk inzicht en inschattingsvermogen.
Inhoud:
• houten schijf: Ø 35 cm
• meer dan 30 houten gekleurde vormen
• 1 sokkel
• 2 kurken ballen
524454

75,36

1

Magnetisch Coördinatiespel
Met behulp van de staaf wordt een spelschijf voortbewogen. Ze zijn beide magnetisch en stoten
elkaar af, men raakt de schijf dus niet aan. De bedoeling is om de overkant te bereiken via een
opgegeven parcours zonder dat de schijf in één van de gaten valt. Bij elke succesvolle beurt mag
men één van de gaten vullen met een gekleurde schijf.
Het spel is vervaardigd in een harde schuimstof.
Een handleiding is inbegrepen.
1010199

35,25

1

Coördinatielabyrinth om zelf op te bouwen
De labyrinten afgebeeld op de opdrachtkaarten worden nagebouwd en vervolgens als
hindernissenparcours gebruikt voor 1 of meerdere balletjes door het speelbord te bewegen.
Oefent de oog-hand coördinatie, fijne motoriek,...
Inhoud:
• 1 speelbord
• 17 bouwdelen
• 2 rode en 2 blauwe balletjes
• 10 opdrachtkaarten
• instructieboekje
551559

44,29

1

Magnetische spellenset Doku
Multifunctionele oefenset, gebaseerd op een gesloten raam, afgedekt met plexiglas en waarbij
men de balletjes verplaatst met een magneetpen.
Leuk oefenmateriaal als voorbereiding op schrijfmotoriek.
Doordat de set gesloten is, is de kans op het vallen of verlies van balletjes veel kleiner.
Inhoud:
• stevig houten raam 42 x 33,5 cm
• 2 magnetische pennen, die in het bord kunnen opgeborgen worden
• 81 gekleurde balletjes die opgesloten zitten: 9 x 9 verschillende kleuren
• 24 verwisselbare patroonkaarten, die in het raam kunnen geschoven worden
Voorbeelden van patroonkaarten: kleurfiguren, nummercode, logische rijen, sudoku, tic-tac-toe,
merels.
Er zijn ook 2 blanco kaarten voorzien voor eigen creativiteit.
1011400
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Fijne motoriek en coördinatie

Kreisel set
2 houten schijven van 25 cm Ø met langs elke kant een parcours (4 motieven in totaal).
Men moet door te balanceren proberen behendig het metalen kogeltje op zijn plaats te krijgen.
Balletjes zijn inbegrepen, het geheel is op te bergen in een meegeleverde katoenen zak.

2 schijven, 4 motieven, balletjes

1400829

61,00

1

Sleutelspel Tucky
Bij Tucky krijgt men 5 houten sleutels die elk in een "sleutelgat" passen.
Door de specifieke vormen is er een oplopende moeilijkheidsgraad.
Het spel is stevig uitgevoerd en wordt handig opgeborgen in de bijgeleverde katoenen zak.
Technische info:
• sleutels: 16 cm
• plaatjes: 10 x 10 cm
103316

46,42

1

73,48

1

Houten kralen XXL + veters
Zeer grote (± 5 cm) houten kralen, schijven en kegels met een boorgat van 0,5 cm Ø.
Hierdoor krijgt men een rijgoefening die ook voor minder handige vingers mogelijk is.
Inhoud:
• 48 houten kralen in 6 kleuren
• 12 veteres in 6 kleuren, 55 cm lang
48 stuks - 6 kleuren

103125

Staafweefraam voor op tafel
Terug van weggeweest: het tafelweefraam waarmee men restjes wol en katoen kan verwerken
tot een tapijtje, een tas enz.
Wordt met bijgeleverde klemmen bevestigd aan de tafelrand.
Technische info:
• in beukenhout
• lengte: 70 cm
70 cm

103154

68,18

1

ADVYSIO
ADVYSIO kwam tot stand door een exclusieve samenwerking tussen ADVYS en ontwerpster M.
Jacobs. Deze laatste heeft haar sporen verdiend in het ontwerpen en realiseren van
ontwikkelingsspelen.
ADVYSIO is een houten activiteitenset voor oefeningen met de bovenste ledematen, met
aandacht voor schouder- en elleboogfunctie.
Tegelijk wordt beroep gedaan op verschillende handgrepen en oog-hand coördinatie.
Door de aard van de opdrachten zijn er gradaties mogelijk op gebied van cognitieve functies.
Deze set bevat:
• de basisstaander, verstelbaar in 3 standen: 15°, 75° en verticaal
• plexi
• 4 toepassingen: elastieken, kleuren en vormen, bouten en schroeven en magneetlepel
• gelamineerde oefeningen.
basisset met 4 toepassingen
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Pennenborden

Pennenborden
12 patronenkaarten voor pennenbord uit zacht materiaal
12 opdrachten met oplopende moeilijkheidsgraad voor de zachte pennenborden. De
pennenborden zelf en de bijhorende pennen zijn spijtig genoeg niet meer leverbaar.
De kaarten kunnen ook met de link hieronder gedownload worden om zelf af te drukken.
• 36 gaatjes (6x6), 5 kleuren http://www.advys.be/docs/136988.pdf
• 36 gaatjes (6x6), 6 kleuren http://www.advys.be/docs/136989.pdf
• 100 gaatjes (10x10), 5 kleuren http://www.advys.be/docs/66106.pdf
• 100 gaatjes (10x10), 6 kleuren http://www.advys.be/docs/136991.pdf
• 196 gaatjes (14x14), 5 kleuren http://www.advys.be/docs/136992.pdf
• 196 gaatjes (14x14), 6 kleuren http://www.advys.be/docs/136993.pdf
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

25 gaatjes (5 x 5), 6 kleuren
36 gaatjes (6 x 6), 5 kleuren
36 gaatjes (6 x 6), 6 kleuren
100 gaatjes (10x10), 5 kleuren
100 gaatjes (10x10), 6 kleuren
196 gaatjes (14x14), 5 kleuren
196 gaatjes (14x14), 6 kleuren

A85113-56
A85113-65
A85113-66
A85113-105
A85113-106
A85113-145
A85113-146

27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00

1
1
1
1
1
1
1

41,38

1

19,75
8,94
7,93
21,16
41,49
13,81
9,15
9,11
29,63

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pennenbord met houten pennen van verschillende lengte
Eenvoudig en stevig pennenbord in hout.
De pennen hebben 5 verschillende kleuren, elk met een verschillende lengte.
Technische info:
• bord 15 x 15 cm
• 25 houten pennen 18 mm Ø
051900

Pennenbord hout
Houten pegborden voor fijne motoriek.
De dikke houten pennen zijn 24 mm lang en 18 mm dik.
De fijne kunststofpennetjes zijn slechts 12 mm lang en 7 mm dik.
Verschillende groottes en verpakkingen.
groot bord 25 x 25 cm voor 100 pennen van 18 mm Ø
klein bord 17 x 17 cm voor 49 pennen van 18 mm Ø
klein bord 12,5 x 12,5 cm voor 25 pennen van 18 mm Ø
houten pennen van 18 mm Ø, 25 mm lang, 6 kleuren (100)
houten pennen van 18 mm Ø, 25 mm lang, 6 kleuren (200)
houten pennen van 18 mm Ø, 12 mm lang, 6 kleuren (100)
klein bord 13,5 x 13,5 cm voor 100 pennen van 7 mm Ø
stervormig bord van 15 x 15 cm voor pennen van 7 mm Ø
kunststof pennen van 7 mm Ø en 12 mm lang, 5 kleuren
(1000)

141601
001281
104300
128200
102220
001044
001038
001211
225002

Pennenbord met 2 niveaus
Dit pennenbord heeft een houten basisbord, met daarboven een tweede bord in plexi, met daarin
de overeenkomstige openingen voor de pennen.
12 rode en 9 groene pennen van 13 mm.
Voor het plaatsen van de pennen is meer ruimtelijk inzicht nodig dan bij een gewoon pennenbord.
Technische info: 28 x 28 cm
28 x 28 cm

www.advys.be

Indicatieve publieks richtprijzen 2017 incl. btw B (onder voorbehoud)

8182

adhome: ad

courant/stock: a

179,00

staffel mogelijk: X

1

10/07/2017

Revalidatie: bovenste ledematen

Pennenborden

Pennenbord met 25 korte gekleurde pennen
Dit pennenbord heeft 5 x 5 rijen en 25 korte dikke houten pennen in 4 felle kleuren.
Technische info:
• pennen: Ø 2,5 cm
• bord: 22,5 x 22,5 cm
5328

62,00

1

Pennenbord halfrond Rolyan®
Op het groot kunststof pennenbord zijn 3 halve cirkels waarop 43 pennen geplaatst worden.
In het midden vooraan is er een afsluitbare ruimte om de pennen op te bergen.
Technische info:
• pennen: Ø 6,4 13 en 16 mm
• elke dikte is er in 2 lengtes: 2,5 en 9,5 cm
• bord: 66 x 36 cm
A4057

300,00

1

Pennenbord: schroef een tekening
Patronen en tekeningen maken d.m.v. schroeven.
Oefening ter bevordering van oog-hand coördinatie, kleurperceptie en fijne motoriek.
De bijgevoegde patronen zijn opgebouwd volgens moeilijkheidsgraad en in originele grootte.
Tevens is een blanco patronenkaart bijgevoegd om eigen patronen te creëren.
Inhoud:
• grondbord: 26,5 x 26,5 cm
• patroonkaarten: 20 stuks
• kunststof schroeven: 120 stuks – 5 kleuren
• schroevendraaier: lengte 5 cm
• 3 schroefmodellen
• schroevensleutel: lengte 17 cm
• schroevendraaier op batterijen)
549850

64,38

1

Solitaires
Solitaire extra dikke pennen
De houten pennen van deze solitaire zijn 5 cm dik en 8 cm hoog. Hierdoor nodigen ze uit om met
de volle hand te grijpen.
Technische info:
• bord: 58 x 58 cm
050950
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Solitaires

Solitaire met schroeven
Houten solitaire met bouten voor fijne motoriek.
Er zijn 3 mogelijkheden:
• vleugelmoeren
• moeren
• houten kogeltjes met ingewerkte schroefdraad
Technische info:
• bord: 36 x 36 cm
102772

96,39

1

Solitaire met beugeltjes
Deze solitaire wordt gespeeld met een totale andere vingermotoriek dan gewoonlijk: de
beugeltjes kunnen opgenomen worden door een vinger te buigen of te strekken.
Ook zonder grijpfunctie kan men spelen of men kan gebruik maken van een haak of een
wasspeld.
102907

156,32

1

Solitaire - magnetisch
Dit kwalitatief solitairespel heeft pionnen met een metalen deel waardoor ze vastkleven aan het
magnetisch speelbord en dus moeilijker omvallen.

1005

55,00

1

141,24

1

Oefenmateriaal met ADL of preprof-functie
Oefenborden met sluitingen
8 stevige houten borden met telkens 1 type sluiting.
Technische info:
• elk bord: 24 x 15 cm

set van 8

529204

Bord met sluitingen
Combinatiebord dat zowel de motorische vaardigheden, de spierkracht, de coördinatie als de ADL
kan oefenen.
Met de optionele voetjes kan er een verticale opstelling gemaakt worden en zijn de opdrachten
tevens geschikt voor schouderoefeningen.
Houten bord: 61 x 38 cm
Opdrachten: deursluiting met ketting, stopcontact, sleutel, draaiknop e.a.
5312
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Oefenmateriaal met ADL of preprof-functie

Schoen met veter
Massieve houten schoen van 14 cm om het knopen van veters te oefenen.

141600

14,46

1

Set van 4 schoenen met veters
Eenvoudig en handig oefenmateriaal in hout voor het aanleren van het knopen van veters.
Technische info:
• 40 x 22 cm

8158

10,00

1

Bimanuele oefenwerkbank Rolyan®
Deze uitgebreide oefenset is vooral geschikt voor het trainen van spierkracht van de bovenste
ledematen, van schouder tot vingertop.
Tevens vereist hij een groot aantal motorische en fijnmotorische vaardigheden.
Door de opening kunnen een aantal handelingen bimanueel en "verborgen" gebeuren, wat
bewegingscontrole vereist zonder dat men visuele ondersteuning heeft.
De opdrachten kunnen zowel in zit als in stand gebeuren.
Alle benodigde gereedschappen, zoals schroevendraaiers en sleutels zijn inbegrepen, alsook een
gereedschapsbak.
Een rekje zorgt er voor dat alles netjes kan opgeborgen worden.
Technische info:
• werkplaat: 48 x 38 x 15 cm
• 11 rijen met 7 verschillende schroeven en bouten
set

A4742

465,00

1

Oefenbord Grahamizer voor aan de wand
Veelzijdig oefenbord dat aan de muur of zelfs aan een deur kan opgehangen worden (deurdikte
3-5 cm).
Het bevat een hele reeks standaardoefeningen voor het bovenste lidmaat: 22-step ladder, 2
dikke handgrepen van 15 cm, nylon touw + katrol met 73 cm bewegingsamplitudo, aanpasbaar
schouderwiel, knijpbal,...
Zeer goed bruikbaar in therapieën, maar ook op de kamer of in thuissituaties.
Door zijn veelzijdigheid kan de Grahamizer gebruikt worden voor alle mogelijke oefeningen voor
het bovenste lidmaat, maar vooral voor de reikwijdte en de schouderfunctie.
Technische info:
• hoogte: 107 cm
• breedte: 29 cm
• gewicht: 8,5 kg
5026
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Oefenmateriaal met ADL of preprof-functie

Coördinatie werkbank voor de bovenste ledematen
Deze multifunctionele unit is een plaatsbesparende oplossing om een hele reeks activiteiten voor
de bovenste ledematen in op te bergen. Door de verschillende werkbladen is het mogelijk om
met een aantal personen tegelijk te oefenen in zit of stand. De sociale interactie die hierdoor
ontstaat kan stimulerend werken.
Inbegrepen: een hele reeks oefensets voor de bovenste ledematen:
pro-supinatieset, kegeloefeningen, houten pennenbord, ADL-bord met sluitingen,
schouderladder, bimanueel schouderoefenbord met staaf, solitaire met beugeltjes, schouderboog
met ringen, Ez-exercizer, schroevenbord, wasknijperboom,….
Technische info:
• 2 rolstoeltoegankelijke en in hoogte + hoek verstelbare werkbladen.
• uitschuifbaar blad achteraan, geschikt voor zittend oefenen
• afsluitbare deuren
• 2 paar verstelbare legplanken binnenin
• stevige uitvoering met Formica werkbladen
• vlot rijdende, rembare wielen
• hoogte: 99 cm, lengte: 96 cm, diepte: 61 cm
compleet

2046

4.000,00

1

Scharen: "Developping Basic Scissor Skills" (Engels)
Engelstalig boek geschreven door ergotherapeuten uit de UK.
Alle aspecten van het knippen met een schaar komen aan bod, zowel met gewone als met
aangepaste scharen.
Kan aangevuld worden met een set van 20 bijhorende A5 kopieerbare werkkaarten met 40
praktische schaaropdrachten.
boek
20 opdrachtkaarten
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