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FYSISCHE REVALIDATIE
Gymnastiek en parcours

Gymnastiekstok in kunststof
Per stuk.
• 80 cm rood

5101401

• 100 cm rood

5101411

• 80 cm geel

5101402

• 100 cm geel

5101412

• 80 cm groen

5101403

• 100 cm groen

5101413

• 80 cm blauw

5101404

• 100 cm blauw

5101414

Gymnastiekhoepel in kunststof
Afzonderlijk verkrijgbaar, of in een set van 4.
rood

geel

groen

blauw

• 40 cm

5101301

5101302

5101303

5101304

• 50 cm

5101341

5101342

5101343

5101344

• 60 cm

5101351

5101352

5101353

5101354

• 70 cm

5101361

5101362

5101363

5101364

• set van 4, diverse kleuren

5101311

Bevestigingsclip voor gymnastiekstokken en -hoepels
Met deze clips kan men hoepels en gymnastiekstokken onderling aan elkaar
bevestigen.
• rood: je kan 2 stokken aan elkaar klikken, deze kunnen onderling draaien
• groen: bedoeld voor de verticale stokken, zodat er een horizontale los kan
opgelegd worden, zoals bij hoogspringen
• blauw: om een hoepel aan een stok te bevestigen
• rood: stok/stok

5101331

• groen: stok/stok losse ondersteuning

5101333

• blauw: stok/hoepel

5101334

Multifunctionele kegel
Voorzien van openingen voor
gymnastiekstokken.

2 maten:
• 30 cm met 2 x 4 gaten
• 50 cm met 4 x 3 gaten

• 30 cm rood

5203051

• 50 cm rood

5203056

• 30 cm geel

5203052

• 50 cm geel

5203057

• 30 cm groen

5203053

• 50 cm groen

5203058

• 30 cm blauw

5203054

• 50 cm blauw

5203059

Motoriekstenen voor parcours - set van 12
Universele bouwstenen in kunststof.
Nuttig als voet voor gymnastiekstokken of hoepels,
of voor het maken van een parcours, om een hoogte te simuleren, …
Assortiment van 4 kleuren.
Technische info:
• 26 x 13 x 7,5 cm

PRIJZEN

5101226

Advys-H9-fysieke_revalidatie.indd 283

283

28/06/17 16:24

RUBRIEK_NAAM_NL
FYSISCHE
REVALIDATIE
Gymnastiek
subrubriek_naam_nl
en parcours

Multi-Aktieset
Eenvoudig startpakket met 12 elementen.
Inhoud:
• 2 kegels van 30 cm
• 2 kegels van 50 cm
• 4 gymnastiekstokken 120 cm, 4 verschillende kleuren
• 4 hoepels van resp. 40, 50, 60 en 70 cm, elk met
een eigen kleur
5305001

Multi-Motoriekset
Motoriek basisset met 32 elementen.
5303062

Inhoud:
• 4 gymnastiekstokken van 1 m lengte
• 4 hoepels van 40, 50, 60 en 70 cm
• 4 bevestigingsclips
• 20 multifunctionele bouwstenen

Gymnastiekhoepel in hout
Klassieke, kwalitatieve houten hoepel voor diverse toepassingen.
• 60 cm

1000700

• 70 cm

1000701

• 80 cm

1000702

Gymnastiekstok in hout
Kwalitatieve houten gymnastiekstok voor diverse toepassingen.
Technische info:
• Ø 24 mm
• 80 cm

4280419

• 100 cm

4280420

Motorieksteen in hout
Klassieke, kwalitatieve houten motorieksteen voor diverse toepassingen.
Nuttig als voet voor houten gymnastiekstokken, voor het maken van een
parcours, om een hoogte te simuleren, …
Technische info:
• 30 x 8 x 13 cm

284
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Oefenballen

ABS zit- en oefenbal + pomp
Sterke gymnastiekbal, ook bruikbaar als zitbal.
Mocht hij ooit stuk gaan, loopt hij slechts langzaam leeg, zodat
niemand zich kan pijn doen.
Technische info:
• maximale belasting: 130 kg
• een pomp wordt meegeleverd
• 45 cm geel

05-010102

• 55 cm rood

05-010103

• 65 cm groen

05-010104

• 75 cm blauw

05-010105

• 85 cm zwart

05-010106

• 95 cm zilver

05-010107

Body Ball
De Body Ball heeft een uiterst zachte textuur en is poreus.
Hierdoor is hij huidvriendelijk en aangenaam om aan te raken.
Op te blazen met een pomp (niet inbegrepen).
• 55 cm rood

4009055

• 65 cm blauw

4009065

• 75 cm geel

4009075

• 85 cm rood

4009085

• 95 cm blauw

4009095

Stapelringen voor oefenballen
Grote oefen- en zitballen zijn prachtige dingen, maar ze nemen
veel plaats in.
Met deze sterke plexi ringen kan men 3 ballen op elkaar stapelen.
• set van 3

05-020102

Physio Roll
Physio Rollen zijn eigenlijk een soort “dubbelbal”
en worden vaak gebruikt voor training van
evenwichtsproblemen.
Toepassingen:
• hulpmiddel bij bewegingstherapie
• “zitbal”, met slechts één bewegingsas,
hierdoor stabieler
4008800

• 40 x 65 cm rood

4008801

• 55 x 90 cm geel

4008802

• 70 x 115 cm blauw

4008803

• 85 x 130 cm rood

4008804
PRIJZEN

• 30 x 50 cm blauw
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Oefenballen

Egelbal Reflexball
Plastic bal met noppen, ideaal voor hand- en vingeroefeningen of gewoon om
mee te werpen en te vangen.
Een egelbal wordt ook gebruikt voor het stimuleren van de sensibiliteit.
• 6 cm - blauw

4009756

• 8 cm - groen

4009757

• 9 cm - blauw

4009758

• 10 cm - groen

4009759

Massage Balls
Deze egelballetjes geven een weldoend en stimulerend effect bij het masseren.
• 6 cm - oranje

AA90003A

• 7 cm - groen

AA90003B

• 8 cm - geel

AA90003C

• 9 cm - rood

AA90003D

• 10 cm - blauw

AA90003E

Noppenbal Sensyball
Zachte gele bal met noppen.
Geschikt voor gooi-, vang- en grijpoefeningen.
• 10 cm - 70 g (per 2)

4009750

• 20 cm - 330 g

4009751

• 28 cm - 400 g

4009752

Vederlichte ballen
Uiterst lichte, maar zeer sterke ballen. Ze botsen op zowat alles, zelfs op een
vingertop. Door hun gering gewicht bewegen ze traag.
Hierdoor ideaal voor bewegingstherapie bij personen met vertraagde of beperkte motoriek en bij ouderen.
Per 2: transparant groen/paars.
• 25 cm (per 2)

1072172

• 35 cm (per 2)

1072173

Easy to catch ballen
Set van 6 tactiele ballen, in duidelijke kleuren, aangenaam om te voelen (niet
pijnlijk bij botsen) en makkelijk te grijpen. De ballen kunnen op water drijven
en kunnen veelzijdig gebruikt worden.
Verkrijgbaar in 3 sets van verschillende groottes.
De ballen zijn samengesteld uit foam korrels in een lycra gaashoes.
1072153

• 13 cm - set van 6

1072154

• 20 cm - set van 6

1072103

PRIJZEN
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Ballonbal Over Ball Slowmotion
Deze bal voor alle gelegenheden wordt met een rietje opgeblazen en met een stop
dichtgemaakt. Na gebruik de bal leeg laten lopen en in de zak steken.
Zacht materiaal, met goede grip, goed op te vangen en vast te houden.
Zeer licht, geen gevaar op kwetsuren en ook in het water te gebruiken.
• 26 cm

04-010103

• 45 cm

4008012

Noppenbal
Ronde zachte noppen stimuleren de tactiele
gewaarwording. Door hun structuur zijn zij ook uitermate geschikt voor gooi-, en vangoefeningen.
• 22 cm

9465102

Easygrip egelballen
Bal die zeer gemakkelijk kan gegrepen worden.
Gezien de grootte, vooral geschikt voor bewegingstherapie met 2 handen.
• 12 cm, diverse kleuren (per 6)

4008071

Lichtgewichtbal Softplay
Zachte ballen die goed bestand zijn tegen vuil.
Ze zijn geschikt voor behendigheidsoefeningen met de voet en de hand.
Een ventielstop wordt meegeleverd.
• handbal 180 g, 16 cm, geel

4008210

• volleybal 220 g, 21 cm, wit

4008211

• voetbal 220 g, 22 cm, blauw

4008212

• basketbal 350 g, 24 cm, oranje

4008213

Schuimbal met PU coating Volley
Volleyballen met een PU coating die daardoor goed bestand zijn tegen vuil.
Het oppervlak noemt “olifantshuid” en zorgt voor een perfect controleerbare
balaanraking.
Het oppervlak is volledig gesloten, de lucht gaat er nooit uit. Hierdoor bewaart
de bal steeds zijn vorm, ook als hij samengeperst geweest is.
Er zijn 2 niveaus van elasticiteit.
513755

• 16 cm - Playball grote veerkracht

513750

• 18 cm - Allround grote veerkracht

513756

PRIJZEN

• 16 cm - Softi middelmatige veerkracht
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Kooshbal
Een Kooshbal is een gemakkelijke bal om te grijpen of te vangen.
Hij bestaat uit een dichte reeks kunststof “haartjes”.
Geeft een aangenaam gevoel in de hand.
• 7 cm

519642

Surekatch Ball
De gemakkelijkste “bal” om te werpen en te vangen. Hij bestaat uit een reeks
ABS-lussen in bonte kleuren waardoor hij zeer gemakkelijk te grijpen is.
• 11 cm

1072067

Gewichtbal SoftMed Ø12 cm
Deze unieke ballen hebben een zachte vinyl buitenzijde die zeer gemakkelijk
vast te grijpen is met 1 of 2 handen.
Bruikbaar in kracht- en evenwichtsoefeningen en mobilisatie.
Bij het eventueel laten vallen is de kans op kwetsuren of beschadigingen veel
kleiner dan bv. bij een halter.
Verkrijgbaar in 6 oplopende gewichten.
• 0,5 kg - beige

06-040102

• 1 kg - geel

06-040103

• 1,5 kg - rood

06-040104

• 2 kg - groen

06-040105

• 2,5 kg - blauw

06-040106

• 3 kg - zwart

06-040107

• set van 6 verschillende

06-0401027

Medicine Ball
De bekende Medizin of Medicine ballen met oplopend gewicht.
Elk gewicht heeft zijn kleur.
Op het verticale rek kan men 6 ballen netjes opbergen (in optie).
06-030103

• 1,5 kg

06-030104

• 2 kg

06-030105

• 3 kg

06-030107

• 4 kg

06-030108

• 5 kg

06-030109

• rek voor 6 ballen verticaal

06-030301

PRIJZEN
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Oefenmatten
Alle geselecteerde matten zijn vervaardigd in gesloten celschuim, nemen
dus geen vocht op, zijn gemakkelijk te reinigen en voelen zacht en warm
aan bij aanraking.
Bacterie- en schimmelwerende eigenschappen.

Mambo Max Yoga
Oefenmat in PVC speciaal ontworpen voor yoga.
Afzonderlijk of in set verkrijgbaar.
Inhoud van de set:
• 1 matje: 173 x 61 x 0,4 cm
• 2 foam yoga blocks: 7,5 x 15 x 23 cm
• 1 yoga strap: 180 x 3,8 cm, met sluiting
• oefenmat

04-010201

• set: 1 matje, 2 blocks, 1 strap

04-010211

Oefenmat Pilates blauw, 10 mm dik
Oefenmat speciaal ontworpen voor Pilates en yoga.
Gesloten celschuim, antislip.
Technische info:
• 200 x 70 cm
1000880

Therapiemat Mambo met 2 ogen, 15 mm dik
Met 2 versterkte ogen voor een praktische opberging.
Deze ogen zijn 40 cm van elkaar.
Wordt geleverd met bindstraps en een draagriem.
• 180 x 60 cm, groen

05-030102

• 180 x 60 cm, blauw

05-030103

• 180 x 100 cm, blauw

05-030203

Opbergrek voor Therapiemat Mambo
Ophangsysteem in roestvrij staal geschikt voor de Mambo matten,
en ook voor de meeste therapiematten met 2 ogen, 40 cm van elkaar.
Geschikt voor 10 matten van 15 mm dikte.

PRIJZEN

05-030001
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Sit & Gymkussen
Dit oefenkussen is speciaal ontworpen om een dynamische zitpositie
te stimuleren.
Hierdoor is het uitermate geschikt voor het geven van evenwichts-,
proprioceptie- en coördinatietraining.
Afhankelijk van hoe zacht of hard men het oppompt krijgt men minder of
meer dynamische zitpositie.
• Ø 32 cm, met pomp

04-020102

Dynamisch zitkussen Mambo Max
Dit kussen wordt gebruikt voor actief en dynamisch zitten, evenwichtsen proprioceptietraining.
Eén zijde is vlak, de andere heeft noppen.
Technische info:
• maximale belasting: 200 kg
• Junior Ø 33 cm, met pompje

04-020101

• Senior Ø 37,5 cm, met pompje

04-020103

Balance pad Mambo Max
Een Balance pad is speciaal ontwikkeld voor oefeningen die de bewegingsen houdingscontrole bevorderen, in zit en stand.
Technische info:
• 47 x 39 cm
• dikte: 6 cm
• anthraciet

05-040303

Balanskussen Airex™ Balance pad Elite
Balance pad Elite is speciaal ontwikkeld voor oefeningen die de bewegings- en
houdingscontrole bevorderen, in zit en stand.
De onderzijde is voorzien van een antislip laag.
Ook in de hydrotherapie kan de Balance pad Elite zijn dienst bewijzen als
drijfelement.
Technische info:
• 50 x 41 cm
• dikte: 6 cm

290
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Balance pad ovaal Mambo Max
De ovale elementen worden vooral gebruikt in de balanstraining.
05-040302

• blauw (per 2)

Stabiliteitstrainer Thera-band®
De ovale elementen van Thera-Band® worden vooral gebruikt
in de balanstraining.
2 soorten: hard en zacht.
Per stuk.
• hard - groen

1223305

• zacht - blauw

1223304

Balance Beam Airex™
Een Balance Beam is bedoeld voor het gebruik met blote voeten.
Dit is belangrijk voor de oefening zelf en voor de levensduur van het product.
Gemaakt in gesloten celschuim met een antibacteriële coating, in doorsnede
trapeziumvormig.
Technische info:
• dikte: 6 cm
• breedte onderaan: 24 cm
• lengte 160 cm
AA90002

Balans- evenwichtsplank hout/PVC
Klassieke houten balanceerplank.
De bovenzijde is afgewerkt met een PVC laag met antislip eigenschappen.
Gemakkelijk te reinigen met een vochtige doek.
Technische info:
• Ø 50 cm
AA9078R

Balanceerplank
Oefening op balanceertechniek voorwaarts en zijwaarts.
• Wippwalker: eenvoudig. Het middengedeelte is vlak, als men
meer gewicht op één voet brengt kan men met de andere naar
voor schuiven. Bij gelijke belasting staat men stabiel.
• Wippsider is moeilijker. Het middengedeelte is bol, men moet op
elk moment zijn controle behouden over links/rechts balans.
Technische info:
• 52 x 13 cm
• hoogte: 9,5 cm
1013980

• WippSider

1013981

• WippWalker/WippSider - set

1013982
PRIJZEN
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Halve stapbol in hout
Vervaardigd uit beukenhout met antislip bodem.
Voor balansoefeningen bij kinderen en volwassenen.
Afmetingen:
• hoogte: 8 cm
• Ø 14 cm
• met antislip, voor binnen en buiten

1400815

Rivierstenen River Stones
Rivierstenen zijn een aantrekkelijk spel bedoeld voor verbetering van de
coördinatie en het evenwicht bij kinderen.
Ze zijn geïnspireerd op de situatie in de natuur en prikkelen de verbeelding. Elke steen heeft 3 zijden, elke zijde heeft een andere hellingsgraad
waardoor men de moeilijkheidsgraad kan opbouwen. Onderaan is er
een laagje antislip, welke ook de vloer beschermt. De stenen zijn in 6
verschillende kleuren.
De bedoeling is om van steen tot steen te springen zonder de grond te
raken. Men kan heel wat variaties verzinnen, bv. telkens een steen meenemen, …
Vaardigheden: coördinatie, bewegingsbeheersing, balans, inschatten van
afstanden, visuele perceptie.
Inhoud:
• 3 grote stenen van 36 x 36 x 36 cm met hoogte 8,5 cm
• 3 kleine stenen van 25 x 25 x 25 cm met hoogte 4,5 cm
• ideeënbrochure
• maximale belasting: 75 kg
• set van 6

1502120

video

Balansegels
Set van halfronde bollen in verschillende kleuren met noppen.
Deze egels verschuiven nauwelijks op een gladde vloer en
worden vooral gebruikt bij evenwichtsoefeningen. Men kan er
op staan zowel met de bolle kant onderaan als bovenaan. In de
opening kan eventueel een gymnastiekstok gestoken worden.
Technische info:
• Ø 16 cm

292
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• set van 6

Advys-H9-fysieke_revalidatie.indd 292

28/06/17 16:24

FYSISCHE REVALIDATIE
Therapieband
MSD-Band en Rolyan® zijn beide topmerken.
Het gamma omvat therapieband van hoge kwaliteit vervaardigd in latex met
een laag poedergehalte en ook varianten die geen latex bevatten.
Uitstekend bestand tegen rekking.

Elastische Therapieband MSD en Rolyan®
Elastische oefenband.
Door de kleine verpakking uiterst economisch en uitstekend geschikt in de thuissituatie.
Tevens interessant in therapie indien men het besmettingsgevaar wil verkleinen.
Technische info:
• breedte: 10 cm

Therapieband MSD

beige
X soft

groen
firm

blauw
X firm

zwart
XX firm

zilver
XXX firm

goud
ultra firm

01-121502 01-121503 01-121504 01-121505 01-121506

• 1,5 m (per 10) latexvrij
• 45,5 m latex

rood
medium

01-101502 01-101503 01-101504 01-101505 01-101506

• 1,5 m (per 10) latex
• 5,5 m latex

geel
soft

01-100501 01-100502 01-100503 01-100504 01-100505 01-100506 01-100507 01-100508
01-104501 01-104502 01-104503 01-104504 01-104505 01-104506

• loop 28 cm (per 10) latex
• tubing set met
latex
handvatten 120 cm

01-100002 01-100003 01-100004 01-100005
01-200102 01-200103 01-200104 01-200105 01-200106 01-200107

Therapieband Rolyan®
• 5,5 m latex
• 5 m latexvrij
• 45,7 m latex
• 50 m latexvrij
• tubing Rolyan® 30 m latex

AA9861

AA9862

AA9863

AA9864

EX-05

EX-10

EX-15

EX-20

EX-25

AA9865

AA9866

AA9867

AA9868

AA9869

EX-50

EX-55

EX-60

EX-65

EX-70

091170323 091170349 091170364 091170380 091170406
zachte handgreep

01-300102

standaard

01-300101

PRIJZEN

• handvatten voor band en tubing (per 2)

AA9860
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Gewichtzakje Softgrip
Gewichtzakjes liggen vaak beter in de hand dan halters, zeker voor
personen met verminderde grijpkracht.
Elk zakje is voorzien van een stevig oog om het netjes te kunnen opbergen
of in katroltherapie te gebruiken.
Elk gewicht heeft zijn specifieke kleur voor een gemakkelijke herkenning.
Per stuk.
• 0,25 kg - beige

AA98143

• 1,5 kg - blauw

AA98147

• 0,5 kg - geel

AA98144

• 2 kg - zwart

AA98148

• 0,75 kg - rood

AA98145

• 2,5 kg - wit

AA98149

• 1 kg - groen

AA98146

• 3 kg - goud

AA98150

Gewichtbal SoftMed Ø12 cm
Deze unieke ballen hebben een zachte vinyl buitenzijde die zeer gemakkelijk
vast te grijpen is met 1 of 2 handen.
Bruikbaar in kracht- en evenwichtsoefeningen en mobilisatie.
Bij het eventueel laten vallen is de kans op kwetsuren of beschadigingen veel
kleiner dan bv. bij een halter.
• 0,5 kg - beige

06-040102

• 1 kg - geel

06-040103

• 1,5 kg - rood

06-040104

• 2 kg - groen

06-040105

• 2,5 kg - blauw

06-040106

• 3 kg - zwart

06-040107
06-0401027

• set van 6 verschillende

Gewichtsmanchet Cuff lichte versie
Manchet geschikt voor pols of enkel.
De manchet wordt bevestigd met een dubbele klittenband van 36 cm (maximale omtrek 50 cm).
Elk gewicht heeft zijn eigen kleur.
De lichte versies zijn ook bruikbaar om tremor te onderdrukken of te stabiliseren bij ADL-handelingen.
Per stuk.
• 0,5 kg - beige

AA9896A

• 1 kg - geel

AA9896B

• 1,5 kg - rood

AA9896C

• 2 kg - groen

AA9896D

Gewichtsmanchet Cuff zware versie
Manchet geschikt voor pols of enkel.
Ze wordt bevestigd met een dubbele klittenband van 36 cm
(maximale omtrek 50 cm).
Elk gewicht heeft zijn eigen kleur.
Per stuk.
AA9896E

• 7 kg - olijfgroen

AA9896K

• 3 kg - zwart

AA9896F

• 8 kg - huidkleur

AA9896L

• 4 kg - goud

AA9896G

• 9 kg - turquoise

AA9896M

• 5 kg - wit

AA9896H

• 10 kg - citroengeel

AA9896N

• 6 kg - oranje

AA9896J

PRIJZEN
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Gewichtsmanchetten Soft
Zacht aanvoelende manchetten geschikt voor pols of enkel.
Ze worden bevestigd met extra sterke klittenband.
De lichte versies zijn ook bruikbaar om tremor te onderdrukken
of te stabiliseren bij ADL-handelingen.
• 0,5 kg (per 2)

AA9823A

• 1 kg (per 2)

AA9823B

• 1,5 kg (per 2)

AA9823C

• 2 kg (per 2)

AA9823D

• 2,5 kg (per 2)

AA9823E

Gewichtsmanchetten Soft met duimfixatie
Zacht aanvoelende polsmanchetten voorzien van een duimbevestiging.
Ze worden bevestigd met sterke klittenband.
• 0,5 kg - (per 2)

06-020202

• 1 kg - (per 2)

06-020203

Halters vinyl gecoat
Oefenhalters die bekleed zijn met een aangename zachte vinyl laag in aantrekkelijke kleuren.
Hierdoor maken ze geen lawaai in de oefenzaal en beschadigen ze andere voorwerpen niet.
06-010102

• 3,0 kg - blauw (per 2)

06-010107

• 1,0 kg - geel (per 2)

06-010103

• 4,0 kg - zwart (per 2)

06-010108

• 1,5 kg - rood (per 2)

06-010104

• 5,0 kg - grijs (per 2)

06-010109

• 2,0 kg - groen (per 2)

06-010105

• rekje voor 6 halters

06-000101

PRIJZEN

• 0,5 kg - fuchsia (per 2)
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2 handvatten en katrol voor schouderoefeningen
met deurbevestiging Rolyan®
Eenvoudig oefensysteem voor thuis.
D.m.v. een blokkeermechanisme
kan de amplitudo geregeld worden,
afzonderlijk links en rechts.
Kan aan elke deur bevestigd worden
met een sterke geweven band of een
metalen clip.

De clip is geschikt voor deuren met
een dikte tot 4 cm.
• met geweven band

A873623

• met metalen clip

A873624

Katrolsysteem voor oefeningen onderste ledematen
Een eenvoudig deurkatrolsysteem
met gepatenteerde voetband voor
flexie (buiging)- en extensie (strekking)oefeningen van de knie.

Eveneens gebruikt om druk en pijn te
verminderen bij personen met gehele
of gedeeltelijke knieprothese en
knieartrose.
Makkelijk aanpasbaar aan te behalen
functionele doelstellingen.
Inclusief voetbanden, katrolsysteem
en instructieboekje.
01-400301

Incline board
Een inclinatie bord verbetert de rughouding
door het strekken van de kuitspieren.
Hierdoor bekomt men een algemene
verbetering van de lichaamshouding in stand,
een stretching van de kuitspieren en van de
bovenbeenspieren.
• kunststof

Technische info:
• instelbaar op 10°, 15°, 20° en 30°
• antislip oppervlak: 35 x 35 cm
• maximale belasting: 250 kg

03-040102

Wandelement voor voetcoördinatie
Een wandelement wordt op de gewenste hoogte aan de muur bevestigd. De voet wordt in een schaats
gestoken en men tracht de figuur te
volgen. Dit vereist oog-voetcoördinatie en buikspierwerking.
• vlinder

547206

• golf

547207

Er zijn 2 varianten.
Technische info:
• stevig houten bord: 60 x 50 x 1,5 cm

HemiGlide Saebo
HemiGlide is een origineel oefenproduct van Saebo, speciaal ontwikkeld
voor de behandeling van een hemiplegische of -paretische arm.
Het geheel bestaat uit een staaf, een
glijdend handvat en een strap (bij
versie Plus).
Geschikt voor therapiesituaties, maar
ook voor eenvoudige thuisoefeningen.
Het toestel wordt geleverd met een
uitgebreide handleiding waaruit men
eventueel pagina’s kan kopiëren voor
de patiënt thuis.
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• standaard
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Jongleerdoeken
Chiffondoek van fijn en licht weefsel, dat wasbaar is. Als men een jongleerdoek
gooit, valt hij zeer langzaam en is gemakkelijk om te grijpen.
Hierdoor zijn ze ideaal bij bewegingstherapie met ouderen of personen
met een verminderde motoriek.
• 66 x 66 cm, per 12, assortiment van 4 kleuren

1911500

• 138 x 138 cm, per 4, verschillende kleuren

1911555

Parachute zwaaidoek
• 3,5 m

1502302

•5 m

1502303

•6 m

1502304
video

Groot rond doek van lichtgewicht weefsel met koord. Ideaal voor groeps-bewegingsactiviteiten. In het midden zit een
gat. Door het koord rondom dit gat aan
te trekken wordt het gat gesloten. Hierdoor ontstaan weer andere gebruiksmogelijkheden.

Parachute zwaaidoek toebehoren
Set met alle mogelijke toebehoren
voor een parachute-zwaaidoek.
Inhoud:
• 6 bonenzakjes in verschillende
kleuren

• 6 EZ gripballen van 10 cm Ø
• 12 allround speelballen van
10,2 cm Ø
• 2 extra stabiele ballen van 20 cm Ø
• 1 net voor het opbergen en
transporteren van de set
• set

1072084

Boek: Gentle Exercises & Movement for Frail People
Interessante en praktische documentatie met eenvoudige oefeningen
voor personen met weinig motorische
mogelijkheden of ouderen.
Er worden oefeningen gesuggereerd
voor armen, enkels, voeten, vingers,
handen, knieën, benen, schouders en
romp.

Technische info:
• boek: 48 pagina’s (Engelstalig)
• 48 kopieerbare fiches A5
003-1723

Parcours voor blaasoefeningen
Met dit parcours kan men spelenderInhoud:
wijs de ademhalingsspieren oefenen.
• vast: bord 30 x 40 cm, 3 balletjes
Met een rietje probeert men 1 van de
met verschillende grootte,
balletjes door het labyrint te blazen
50 gekleurde rietjes
tot in het doel.
• vrij parcours: bord 45 x 32 cm,
Er is een eenvoudige versie met een
20 hindernissen met verschillende
vast parcours en 1 waarbij men de
vormen, 3 balletjes met
hindernissen zelf kan plaatsen.
verschillende grootte,
Deze zijn hiervoor voorzien van
50 gekleurde rietjes
magneetjes. Tevens is het vrij
parcours vlak of lichtjes hellend te
gebruiken.
• vrije structuur - magnetisch 102761
102523
PRIJZEN

• vaste structuur

Advys-H9-fysieke_revalidatie.indd 297

297

28/06/17 16:24

RUBRIEK_NAAM_NL
FYSISCHE
REVALIDATIE
subrubriek_naam_nl
Therapiekussens
Tumble Forms 2™ voor kinderen is vervaardigd in zacht
doch stevig materiaal, bekleed met een afwasbare, naadloze en latexvrije laag.
De elementen zijn spatwaterbestendig. Ze zijn allen
voorzien van een kleine ventilatieopening, dit om de
vervorming op te vangen. Hierdoor zijn ze niet geschikt in
het water.

Voor een volledig overzicht van ons gamma aan kussens
verwijzen we graag naar hoofdstuk 2 “In de slaapkamer”.

Tumble Forms 2™ cilinderkussen
Steunkussen voor positionering en therapie in cilindervorm,
waardoor bruikbaar als ondersteuning van de knieën,
de nek, en ook als hulpmiddel voor heen- en weergaande
oefenbewegingen.
Deze kussens zijn met klittenbandstroken uitgerust onderaan,
ze kunnen gemakkelijk gecombineerd worden met andere
Tumble Forms 2™ elementen.
Op het einde is er een lus, waardoor deze kussens gemakkelijk
kunnen opgehangen worden.
Er is een speciaal ophangrek beschikbaar, waaraan 6 tot
12 rolkussens kunnen opgehangen worden.
• 61 x 10 cm

2794A

• 91,5 x 30,5 cm

2794D

• 61 x 15 cm

2794B

• 122 x 30,5 cm

2794H

• 61 x 20 cm

2794F

• 122 x 35,5 cm

2794E

• 91,5 x 20 cm

2794G

• 122 x 40,5 cm

2794J

• 91,5 x 25 cm

2794C

Wandrek voor Tumble Forms 2™ cilinderkussens
Speciaal ophangrek, waaraan 6 tot
12 rolkussens kunnen opgehangen
worden.

Technische info:
• lengte: 168 cm
• 6 haken

7297

Tumble Forms 2™ half cilindervormig kussen
Steunkussen voor positionering en therapie in halve cilindervorm, waardoor meer
stabiliteit dan een cilinderkussen.
Bruikbaar bij ondersteuning van de knieën en de nek.
Deze kussens zijn met klittenbandstroken uitgerust onderaan, ze kunnen gemakkelijk
gecombineerd worden met andere Tumble Forms 2™ elementen.
Verkrijgbaar in 4 groottes.
• 46 x 10 x 5 cm

2789A

• 61 x 15 x 11,5 cm

2789C

• 46 x 10 x 7,5 cm

2789B

• 76 x 20 x 15 cm

2789D

Tumble Forms 2™ wigvormig kussen
Deze wigkussens zijn met klittenbandstroken uitgerust, ze kunnen gemakkelijk
gecombineerd worden met elkaar of met andere Tumble Forms 2™ elementen.
Verkrijgbaar in 2 groottes, waarin telkens 4 hoogtes.
• 51 x 56 cm x 10 cm

2795A

• 61 x 71 cm x 15 cm

2795D

• 51 x 56 cm x 15 cm

2795B

• 61 x 71 cm x 20 cm

2795E

• 51 x 56 cm x 20 cm

2795C

• 61 x 71 cm x 25 cm

2795F

• 51 x 56 cm x 25 cm

2795J

• 61 x 71 cm x 30 cm

2795L

Tumble Forms 2™ modulair zitsysteem
Set van 1 zetel en
8 positioneringelementen:
• 2 driehoekige kussens
• 1 ringkussen
• 1 schijfvormig kussen

298

De zetel is 51 x 51 x 28 cm

2797

PRIJZEN

• zetel + set van 8 positioneringskussens

• 2 lange rechthoekige kussens
• 2 korte rechthoekige kussens

Advys-H9-fysieke_revalidatie.indd 298

28/06/17 16:24

FYSISCHE REVALIDATIE
Therapiekussens

Tumble Forms 2™ wig-ligkussen met straps
Dit wigkussen is met zachte straps uitgerust.
Het zorgt voor een positionering met het bovenlichaam in extensie (strekking).
Verkrijgbaar in 2 groottes en 5 hoogtes.
• 51 x 56 cm x 10 cm

2779A

• 61 x 71 cm x 25 cm

2779D

• 51 x 56 cm x 15 cm

2779B

• 61 x 71 cm x 30 cm

2779E

• 61 x 71 cm x 20 cm

2779C

Tumble Forms 2™ wigkussen met laterale steun Biform
Dit wigvormig kussen zorgt voor een veelVerkrijgbaar in 2 groottes met telkens
zijdige positioneringcombinatie in buiklig
2 hoogtecombinaties.
en in extensie (strekking).
De elementen zijn ook afzonderlijk
Het kussen is hol waardoor er een zijdeverkrijgbaar.
lingse ondersteuning is.
Afhankelijk hoe men het kussen draait
• 45,5 x 56 cm, hoogte 10 of 15 cm 2805A
heeft men hogere zijsteunen.
Dit wigkussen is met zachte straps uitge- • 45,5 x 56 cm, hoogte 20 of 25 cm 2805B
rust.
• 56 x 66 cm, hoogte 15 of 20 cm 2805C
• 56 x 66 cm, hoogte 25 of 30 cm

2805D

Tumble Forms 2™ buikligcombinatie adolescenten
Deze set van 3 kussens zorgt voor een
veelzijdige positioneringscombinatie
in buiklig en in extensie (strekking).
Het grote kussen heeft 2 gebruiksmogelijkheden:
• vlakke zijde voor een vrije positie,
• holle zijde waardoor er een zijdelingse ondersteuning is
Dit wigkussen is met zachte straps
uitgerust.
Het kleine kussen is trapeziumvormig, men plaatst het voor het
ligkussen.

Het derde kussentje is een abductieklos voor de abductie van de benen.
Aan verschillende zijden van het
wig- en abductiekussen zijn er klittenbandstroken, waardoor het kan
gecombineerd worden met andere
Tumble Forms 2™ elementen.
De elementen zijn ook afzonderlijk
verkrijgbaar.
• set van 2 kussens

2799A

• klein trapeziumkussen

922799

• groot trapeziumkussen

92279901

Tumble Forms 2™ Therapist Starter Kit
Deze selecties van Tumble Forms 2™
elementen werd speciaal uitgekiend
om therapeuten een eind op weg te
helpen met dit gamma.

Set 2:
• halve cilinder 76 x 15 x 20 cm
• cilinder 91,5 x 25,5 cm
• wigkussen 61 x 71 x 30,5 cm (22,5°)

Set 1:
• halve cilinder 61 x 11,5 x 15 cm
• cilinder 61 x 20 cm
• wigkussen 51 x 56 x 15 cm (12,5°)

Set 3:
• halve cilinder 61 x 11,5 x 15 cm
• cilinder 122 x 40,5 cm
• wigkussen 51 x 56 x 15 cm (12,5°)
• wigkussen 61 x 71 x 25,5 cm (20°)

Therapiekussens in vinyl

AA9815B

• halve cilindervorm 50 x 17 x 8,5 cm beige

AA9815H

• cilindervorm 50 x 17 cm blauw

AA9816B

• cilindervorm 50 x 17 cm beige

AA9816H

• cilindervorm 50 x 25 cm blauw

AA9817B

• cilindervorm 50 x 25 cm beige

AA9817H

• wigvorm 40 x 40 x 10 x 1 cm blauw

AA9818B

• wigvorm 40 x 40 x 10 x 1 cm beige

AA9818H

• trapeziumvorm 65 x 35 x 40 cm blauw

AA9819B

• trapeziumvorm 65 x 35 x 40 cm beige

AA9819H

• rechthoekig 60 x 30 x 15 cm blauw

AA9820B

• rechthoekig 60 x 30 x 15 cm beige

AA9820H

556800

• set 2

556801

• set 3

556802

PRIJZEN

Deze stevige kussens in verschillende vormen zijn voorzien van
een afneembare hoes in afwasbaar vinyl.
Bruikbaar in therapiesituaties of
als positionering.
In blauw of beige verkrijgbaar.

• halve cilindervorm 50 x 17 x 8,5 cm blauw

• set 1
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Opblaasbare spalken

PANat

Met de mond opblaasbare spalken, ontwikkeld door Margaret
Johnstone.
Dit concept wordt constant bijgewerkt door de wetenschappelijke
groep PANat http://www.panat.info.
Ze worden gebruikt in de therapie bij CVA en MS-patiënten, plexusletsels en alle aandoeningen die tot contracturen kunnen leiden.

Urias®-Johnstone spalk
Volwassenen, 1 luchtkamer.
• arm - 70 cm

70-002-0

• arm - 80 cm

70-001-0

• arm - 53 cm

70-003-0

• elleboog - 40 cm

70-004-0

• voet

70-008-0

• vinger

70-109-0 SC

Urias®-Johnstone spalk (DC)
Volwassenen, dubbele kamer.
Met een dubbele kamer kan men vaak beter corrigeren:
bv. voor- en achterzijde van de spalk worden met
een verschillende kracht opgeblazen.
Door goed te doseren kan men een maximale correctie van
het lidmaat bekomen.

Doel:
• positionering (voor een beperkte tijd)
• maximale sensorische input door de goed verdeelde
druk

• hand

70-005-0

• hand-pols

70-009-0

• been - 60 cm

70-007-0

• been - 70 cm

70-006-0

• voet- voor stand en gang

70-108-0

• arm - 53 cm

70-103-0

• arm - 70 cm

70-102-0

• arm - 80 cm

70-101-0

Mogelijke toepassingen:
• bewegingstherapie: men kan proximale gewrichten
oefenen (vb. schouder) terwijl de distale (vb. elleboog,
pols en vingers) geen kans krijgen om in een verkeerd
patroon te komen
• vroegtijdige gewichtsoverbrenging op een plegisch
lidmaat
• hulpmiddel bij de controle van ledematen: vb. in de
gangrevalidatie doet men een armspalk aan om te
beletten dat er geassocieerde reacties optreden

300

PRIJZEN

Uriasspalken zijn vervaardigd uit een speciaal ontwikkeld
PVC. De binnenste laag is een unieke zachte PVC die
aangenaam aanvoelt voor de patiënt en de druk uiterst
gelijkmatig verdeelt.
De buitenste laag is steviger en geeft de stabiliteit.
Doordat de spalken transparant zijn heeft men steeds
een perfecte visuele controle op de positie van het
lidmaat.
Via de link naar PANat kan je een brochure downloaden
met theoretische en praktische uitleg.
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Het opblazen moet met de mond gebeuren, omdat men dan
pas zeker is van een goede temperatuur en een maximale
druk van 40 mm Hg.
Om te beletten dat er ademvocht in de spalk komt bij het
opblazen kan men gebruik maken van speciale filters.
Voor de hygiëne zijn er kleine individuele mondstukjes
beschikbaar voor gebruik op de filters of op verlengbuisjes
(niet rechtstreeks op de spalk).
De spalk mag niet aangelegd worden op een lidmaat in
direct zonlicht, anders ontstaat een serre-effect en kunnen
brandwonden ontstaan.

Veiligheidsvoorschriften:
• gedurende ‘hands on’ of ‘hands off’ therapiesessies (afhankelijk van de spalk) max. 20 minuten of 1 uur/sessie voor
de spalken voor volwassenen, met een maximale druk van
40mmHg
• steeds binnenshuis gebruiken, geen direct zonlicht
• spalken na gebruik telkens reinigen met een gewone zeep,
met open rits goed laten drogen door de spalk op te hangen
• beperkte levensduur, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden ontstaan na een tijd scheurtjes in de omgeving van de
lasnaad

Urias®-Johnstone MS-spalk
Speciale beenspalken, oorspronkelijk ontwikkeld voor MS.
• 3/4 been en voet (lucht onder de voet)

71-002-0

• 3/4 been + zool (voetzool raakt de grond)

70-012-0

Urias -Johnstone spalk baby
®

70-109-0 DC

Urias®-Johnstone spalk bariatric
Speciale reeks spalken die extra breed zijn, speciaal bedoeld voor
de behandeling van zwaardere personen.

Urias -Johnstone spalk kind
®

• arm dubbele kamer 70 cm

70-112-0

• arm dubbele kamer 80 cm

70-111-0

• been dubbele kamer 56 cm

70-017-0

74-019-0

• been dubbele kamer 66 cm

70-016-0

• arm - 20 cm

73-020-0

• arm - 20 cm

74-020-0

• been en voet met zool

71-012-0

• arm - 30 cm

73-030-0

• arm - 30 cm

74-030-0

• been en voet met de tenen vrij

71-111-0

• arm - 40 cm

73-040-0

• arm - 40 cm

74-040-0

• been ext. - 25 cm

73-125-0

• arm - 50 cm

74-050-0

• been ext.- 35 cm

73-135-0

• onder de knie - 20 cm

74-120-0

• been ext. - 45 cm

73-145-0

• been - 30 cm (DC)

74-230-0

• been - 40 cm (DC)

74-240-0

• been - 50 cm (DC)

74-250-0

• been ext. - 40 cm

74-140-0

• been ext. - 50 cm

74-150-0

• been ext. - 60 cm

74-160-0

• hand - 14,5 cm (DC)

• hand - 20 cm (DC)

Basispakket 8 opblaasbare spalken
Starterspakket voor volwassenen.
Inhoud:
• de 5 spalken met 1 luchtkamer (behalve de vingerspalk)
• 3 spalken met dubbele luchtkamer: hand, hand-pols en been
70-010-0

PRIJZEN

• 70-001+2+3+4+5+6+8+9
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Urias®-Johnstone handspalk voor contracturen Parsnip
Dit kleine opblaasbare spalkje werd
speciaal ontwikkeld voor personen
met ernstige hand- en vingercontracturen, bv. na CVA.
De Parsnip bestaat uit een kegelvormige Urias®-Johnstonespalk, 2
bekledingen en een pompje.

Eenvoudig in gebruik: kan door een
begeleider of familielid aangelegd
worden. De spalk en de bekleding
kan met de hand gewassen worden,
gebruik makend van een milde zeep
en lauw water.
gebruik

70-150-0

• met wasbare bekleding

Filters, mondstukjes en verlengbuisjes
voor Urias®-Johnstone spalk
De plastic “kristallen” in deze filters
drogen de lucht vooraleer hij in de
spalk gaat.
De korrels kunnen eventueel gedroogd worden in een gewone oven
op lage t°, waardoor ze opnieuw
bruikbaar zijn.

De wegwerpbare mondstukjes zijn
bedoeld voor de hygiëne en passen op
de filters of op de verlengbuisjes (niet
op de spalk zelf).
De verlengbuisje zijn 30 cm
en passen op elke spalk.

• 5 filters

75-011-0

• 100 mondstukjes

75-000-0

• 10 verlengbuisjes 30 cm

80-07-SB

Drukmeter voor Urias®-Johnstone spalk
Deze drukmeter meet van 0 tot 40 mm Hg.
Hiermee kan men zeer nauwkeurig de juiste druk evalueren in een
met de mond opgeblazen spalk.
Deze mag de 40 mm Hg niet overschrijden.
75-040-0

DVD Urias®-Johnstone therapie
Didactisch opgebouwde lessenreeks, de uitleg is in het Engels.
• in therapie

75-033-2

• thuis

75-033-4

Opblaasbare spalk voor eerste hulp Pilar First Aid
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Een snelle manier om fracturen te immobiliseren.
De voordelen zijn o.a. pijnverlichting, maximale bescherming,
vermindering van een eventuele bloeding.
Visuele controle blijft mogelijk.
RX gaat vlot doorheen de spalk.
Zeer gemakkelijk aan te brengen zonder speciale apparatuur,
de spalk wordt met de mond opgeblazen.
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• volledig been - volwassen 84 cm

71-102-0

• 1/2 been - volwassen 58 cm

71-103-0

• volledige arm - volwassen 68 cm

71-104-0

• 1/2 arm - volwassen 50 cm

71-105-0

• set volwassen 4 stuks

71-110-0
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Parallelle baren, hoogteverstelbaar, 2,3 m
Parallelle baren met een blauwe basis.
Technische info:
• hoogteverstelbaar met pinvergrendeling van 69 tot 100 cm
• greep van 4,5 cm, voorzien van een antislip coating
Verkrijgbaar in 2 versies:
• vouwbaar voor plaats besparende opberging, vaste breedte 66 cm
• niet vouwbaar, maar wel regelbaar in de breedte van 40 tot 61 cm
• maximale belasting: 140 kg
• inklapbaar

AA9562

• breedteverstelbaar

AA9517

Stapblokken - 4 stuks van 5 tot 20 cm hoogte
Set van 4 oplopende houten staptreden.
De oppervlakten zijn bekleed met
een gemakkelijk te onderhouden
rubberen antislip laag. De blokken
passen in elkaar voor gemakkelijke
opberging,
maar ook op elkaar voor creatieve
bewegingsoefeningen.

Technische info:
• 25 x 30 x 5 cm
• 30 x 35 x 10 cm
• 35 x 46 x 15 cm
• 40 x 51 x 20 cm
• maximale belasting: 180 kg
AA9552

Gangrevalidatie: opstapblokken en schuin vlak:
5 stuks van 5 tot 20 cm
Set van oplopende houten staptreden, een hellend vlak en een
platform. De oppervlakken zijn
bekleed met een gemakkelijk
te onderhouden rubberen
antisliplaag.

Technische info:
• 70 x 40 x 5 cm
• 80 x 40 x 10 cm
• 90 x 46 x 15 cm
• 100 x 100 x 20 cm (platform)
• 120 x 100 x 20 cm (hellend vlak)
• maximale belasting: 180 kg
AA95085

Armtafeltje
Comfortabel armtafeltje met
inclineerbaar kussen, op wieltjes.

Technische info:
• hoogteverstelbaar van 75 tot 115 cm
• 60 x 30 cm

PRIJZEN

AA95401
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Sta- & tiltingtafels

1
Sta-tafel Ropox Get-up

6

2

5

3

4

Get-Up van Ropox is een kwalitatief hoogstaande mobiele
statafel met een hoogteverstelbaar werkblad en (in optie)
een elektrisch bediende personenlifter.
Speciaal ontworpen voor intensief gebruik in therapiesituaties.
De tafelverstelling en lifter kunnen afzonderlijk
of simultaan bediend worden.
De tafel is standaard voorzien van onderarmsteunen
en grijphendels.

• met elektrisch hoogteverstelbaar werkblad,
voorarmsteunen en handgrepen

10-76261

• toebehoren: elektrische lifter en kunststof tilband

10-76303

• toebehoren: rugsteun

10-76314

• toebehoren: kniesteun met voetplaat

10-76320

• toebehoren: hielsteun

10-76322

• toebehoren: tilband in leder

10-76305

• reserve tilband in kunststof

10-76304

• reserve handbediening

97000666

• reserve batterij

10-76312

• reserve controle box

97000564

De tilband van de optionele personenlifter is standaard in
kunststof, maar kan ook op aanvraag in leder geleverd worden.
Knie-, voet en rugsteun zijn afzonderlijk te bestellen.

91111

technisch
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meer info
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Technische info:
• hoogteverstelbaar van 75 tot 135 cm
• frame en werkblad: 79 x 68 cm
• maximale belasting: 135 kg
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Suspensie en wandopstellingen

AS-trainer Classic - Help arm - compleet met gewichten
De AS-Trainer is een suspensiesysteem voor de bovenste ledematen dat
de zwaartekracht gedeeltelijk of volledig opheft.
Schouder-arm-handoefeningen kunnen op die manier effectiever
uitgevoerd worden.
De zwenkarmen kunnen in elke bewegingsrichting aangepast worden.
Door de actieradius te beperken kan men de bewegingsuitslag controleren.
Men kan de bewegingshoogte regelen, afzonderlijk voor onder- en bovenarm.
De arm hangt in een enkele of in een dubbele sling.
2 versies: vrijstaand op wieltjes of voor wandmontage.
lndicaties:
Alle indicaties waarbij de schouderfunctie kan/mag ondersteund worden:
bv: hemiparese, tetraparese, PSH, chronische polyartritis, MS, orthopedische
indicaties, …
Doelen:
Spierversterking, mobiliseren, gebruik van de restfuncties stimuleren,
compensaties vermijden.

580600

• wandmodel

580800

meer info

video
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Technische info:
• 93 x 85 x 190 cm
• tussen de benen van de AS-trainer is er 80 cm ruimte zodat elke rolstoel
er vlot tussen kan
• maximale belasting van de arm: 30 kg
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Walkers
Een Walker wordt o.a. gebruikt om personen de mogelijkheid te geven te
stappen terwijl zij zelf nog onvoldoende kracht of stabiliteit hebben om de
zwaartekracht te overwinnen.
Bv. postoperatief, bij neurologische of orthopedische aandoeningen, rugproblemen, …

Walker All-In-One Ropox

Originele combinatie van patiëntenlift met walker.
info

Het voordeel is dat men moeilijk recht te brengen personen
gemakkelijk in stand kan brengen.
Tijdens de gangrevalidatie is de patiënt perfect veilig gesteund
door de slings (afzonderlijk te bestellen).
Men kan kiezen voor minder of meer ondersteuning.
Met de All-in-One kan men gangrevalidatie geven met
1 therapeut i.p.v. met 2.
Vrij compact zodat men vlot door binnendeuren kan rijden;
de achterste wielen zijn gericht in de rijrichting zodat het
toestel niet in zijn geheel opzij kan rijden.

• set 150 kg

25-20035

• set 200 kg

25-20526

• sling S

25-45021

• sling M

25-45022

• sling L

25-45023

• sling XL

25-45024

• Tillift kit (ombouw Walker naar passieve tillift)

25-20455

• Stand Up kit (ombouw Walker naar actieve tillift)

25-20120

• reservebatterij

25-29030-9

Als men de 2 vorken verwijdert kan de All-in-One tevens
perfect gebruikt worden als een passieve tillift.

Loopkader - walker Days Atlas
Days Atlas bestaat in 2 versies:
• type 203 met doorlopend steunkussen in U-vorm
• type 203A met individueel verstelbare zachte voorarmgoten
voor artritis
De achterste wielen zijn altijd met de voet rembaar.
Technische info:
• hoogte: 93 tot 142 cm
• totale breedte type 203: 63 cm
• totale breedte type 203A: 59 cm
• diepte: 76 cm
• maximale belasting: 160 kg
• type 203A - arthritic

306
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• type 203
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Putty oefenpasta Rolyan® en Micro-Fresh™
Putty Mobilis Rolyan® is geurloos en laat geen sporen achter op de hand.
Het materiaal is niet toxisch, vetvrij en hypoallergeen.
Latexvrij.
Putty Micro-Fresh™: variant met toevoeging van een antimicrobiële en
schimmelwerende agens om geurvorming te vermijden.

Rolyan®

beige
X soft

geel
soft

rood
medium

groen
firm

blauw
X firm

grijs
XX firm

• 57 g

5065

5071

507199

5072

5073

929460

• 85 g

929910

929911

929912

929913

929914

929915

• 113 g

506501

5074

5075

5076

5077

929461

• 450 g

506502

507101

50719901

507201

507301

929462

• 2,3 kg

506503

507105

50719905

507205

507305

929463

Micro-Fresh™
5181

5182

5183

5184

5185

• 113 g

518104

518204

518304

518404

518504

• 450 g

518101

518201

518301

518401

518501

• 2,3 kg

518105

518205

518305

518405

518505

• 57 g

fiche

Putty oefeningen
AD49986

PRIJZEN

• gelamineerde fiche, 14 oefeningen
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Oefenballetje gel - vingers en hand
Universele oefenballetjes voor vingers en hand.
Aangenaam om vast te houden en door de gelstructuur veilig voor de gewrichten.
Tevens geschikt als anti-stressbal.
X soft
• rond oefenballetje 5 cm

soft

medium

roze

blauw

groen

AA9800

AA9801

AA9802

firm

X firm

oranje

zwart

AA9803

AA9804

Eggsercizer®
De Eggsercizer® is ergonomisch gevormd om
zo efficiënt mogelijk de volle handgreep te
kunnen oefenen.
Aangenaam om vast te houden en door de
gelstructuur veilig voor de gewrichten.
soft

Technische info:
• 5 sterktes

medium

geel
• eivorm, Eggcersizer 6 x 4,5 cm

Tevens wordt hij vaak gebruikt als alternatief
voor een stressbal door de aangename vorm
en gedoseerde tegendruk.

02-030202

rood
02-030203

firm

X firm

XX firm

groen

blauw

zwart

02-030204

02-030205

02-030206

Kneedbal
Aangename knijpbal in traagschuim: na 2 à 3 seconden neemt de bal
terug zijn vorm aan.
Latexvrij.
• 6 cm - per stuk
• 6 cm - per 12

5302
530212

Kleine egel stressbal
Kleine egelbal voor vinger- en grijpoefeningen, reflexzone-massage,
tactiele stimulatie en sensibiliteitsoefeningen.

308

523317

PRIJZEN

• 5 cm
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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

A9088

• extra zacht, per 32 stuks

A9085

• zacht, per 32 stuks

A9086

• medium, per 32 stuks

A9087

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.

• beige 0,35 kg / 1,1 kg

02-000101

• geel 0,7 kg / 2,3 kg

02-000102

• rood 1,4 kg / 4,5 kg

02-000103

• groen 2,3 kg / 7,3 kg

02-000104

• blauw 3,2 kg / 10,4 kg

02-000105

• zwart 4,1 kg / 14,1 kg

02-000106

• set van 6 + display

02-000111

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.
Een informatie/oefenboekje is inbegrepen.
• soft geel 0,7 - 2,3 kg

A39715

• medium soft rood 1,47 - 4,5 kg

A3973

• medium groen 2,3 - 7,3 kg

A3975

• firm blauw 3,5 - 10,4 kg

A3977

• extra firm zwart 4,1 - 14,1 kg

A3979

• set van 5 + display

A39710

Handtrainer VIA
• X-soft - geel

AD127038

• soft - rood

AD127039

• medium - groen

AD127042

• firm - blauw

AD127043

• X-firm - zwart

AD127044

PRIJZEN

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.
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Oefenveer voor de hand Hand Grips
Eenvoudig 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.
• medium (per 2)

A8481

• firm (per 2)

A8482

• extra firm (per 2)

A848003

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:
A3482 en volgende (zie pag. 311).
A3488

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: zie pag. 311.
• set

A3481

• reserveclips (4)

A3486

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
091550383

• rood, met afzonderlijke rolletjes per vinger

091550359

• groen, met klassieke greep

091550367

PRIJZEN
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• geel, met zacht rolkussen
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Elastiekband fijn 8,9 cm
Technische info:
• zakje van 85 g
• ± 120 elastiekjes

Elastiekband, speciaal ontwikkeld
voor handtherapie en voor dynamische orthesen.
4 gradaties met kleurcode.

• 3,2 mm - extra soft geel

A3482

• 6,4 mm - soft rood

A3483

• 9,5 mm - medium groen

A3484

• 13 mm - firm blauw

A3485

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

091564103

• light - rood

091564111

• medium - groen

091564129

• firm - blauw

091564137

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

A1966

• geel - soft 0,45 kg (per 7)

A196100

• rood - medium soft 0,9 kg (per 7)

A196200

• groen - medium 1,8 kg (per 7)

A196300

• blauw - medium firm 2,7 kg (per 7)

A196400

• zwart - firm 3,6 kg (per 7)

A196500

• assortiment van elke (5) kleur 1 stuk

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.

PRIJZEN

AD127045
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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

548101

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.
• light - geel

02-021102

• medium - rood

02-021103

• firm - groen

02-021104

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.
• soft - blauw

02-050102

• medium - rood

02-050103

• firm - oranje

02-050104

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.

312

02-010201

PRIJZEN

• unit + 4 weerstanden
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Power-Web®
Er is een grote variatie
aan oefeningen mogelijk: buigen, strekken,
spreiden, …

Technische info:
• Ø 36 cm
• in duurzaam bewerkt
rubber
• gewicht: 450 g

• ultra light - beige

02-020201

• light - geel

02-020202

• medium - rood

02-020203

• firm - groen

02-020204

• super firm - blauw

02-020205

• ultra firm - zwart

02-020206

Power-Web® Combo
In elke Web Combo zitten
2 gradaties verwerkt,
hierdoor vangt men
progressieve evolutie op.
Voor de moeilijkheidsgraad
vergelijkt men met de
kleurcodes van de gewone
Power-Webs.

Technische info:
• Ø 36 cm
• duurzaam bewerkt rubber
• gewicht: 450 g

• beige - rood

02-020101

• geel - groen

02-020102

• rood - blauw

02-020103

• groen - zwart

02-020104

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

02-020302

• medium- rood

02-020303

• firm - groen

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

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.

PRIJZEN

A7251

Advys-H9-fysieke_revalidatie.indd 313

313

28/06/17 16:25

RUBRIEK_NAAM_NL
FYSISCHE
REVALIDATIE
subrubriek_naam_nl
Grotere bewegingen
video

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

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.
Technische info:
• lengte plankje: 50 cm
• totale hoogte: 30 cm
1013751

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

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.
Inhoud:
• 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

314

PRIJZEN

A4055
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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 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
• optie: extra set accessoires

A35910

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

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.
A4062

• toebehoren: handschelp rechts

A4064

• toebehoren: handschelp links

A4065

PRIJZEN

• basis met neutrale handschelp
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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.
A4141

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

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)

5153

• groot: gemiddeld 7 cm Ø (per 30)

515301

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.
Een grote variatie in patronen is mogelijk.
A5002
A5001

PRIJZEN
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• patroonbord met 6 kegelbasissen
• 30 transparante kegels in 6 kleuren + wit oefenbordje
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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.

Curamotion Exer 2: wandopstelling, muurbevestiging
• voorzien van pedalen voor beenoefeningen
Curamotion Exer 3: tafelopstelling
• voorzien van draaihendel op een aanpasbare arm
Curamotion Exer 4: wandopstelling, muurbevestiging
• mogelijkheid voor draaigreep, 2 hendels op staaf,
2 hendels aan straps
• 1 - wandunit voor schouderrotatie

03-030101

• 2 - wandunit met pedaalsysteem

03-030102

• 3 - tafelunit voor rotatie

03-030103

• 4 - wandunit, 3 oefeningen modulair

03-030104

PRIJZEN

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.
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Pilko therapie systeem

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 precisie instrument.
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
(vorm- en kleurherkenning, …), de verbeelding en creativiteit.

318
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Verkrijgbaar in 4 sets:

Pilko Kennismakingsbox
7 balletjes , 12 verbindingen, 5 buisjes, instructieboekje
804100

Pilko Mini Box
2 balletjes , 2 verbindingen,
instructieboekje
804105

Pilko Karussel
Pilko Trainingsbox 1
28 balletjes , 33 verbindingen,
32 buisjes, instructieboekje

20 balletjes , 30 verbindingen, 10 buisjes,
adapterring, instructieboekje
804110

804112
Technische info 4 sets:
• duurzaam lichtgewicht aluminium dat snel
de lichaamstemperatuur aanneemt ; eenvoudig te reinigen
• balletjes: Ø 2.7 cm
• buisjes: 12.2 tot 20.5 cm

Pilko Twistbox
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

meer info
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Tipexpress
Inhoud:
• 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

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)

1010220

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

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

320

540710

PRIJZEN

• set 1: 2 x 24 stuks (verpakt in kunststof bokaal)
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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.
• pakket met 10 vierkante, 10 zeshoekige platen en ± 1560 knopjes

202213

• ± 1500 knopjes in 5 verschillende kleuren

202212

• 12 vierkante grondplaten 12,5 x 12,5 cm

202210

• 12 zeshoekige grondplaten 14,5 x 16,5 cm

202211

Steekparels
Klassieke steekparels in bonte kleuren.
De basisborden zijn in witte kunststof en kunnen met de meegeleverde
verbindingsstukjes tot een grotere plaat omgevormd worden.
2 groottes van steekparels zijn te gebruiken.
• grondplaten 22 x 16 cm (per 10) + 16 verbindingsstukjes

516821

• ronde steekparels - 1,5 cm (± 1300)

516823

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.
103298

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
102367

• grote set

103367
PRIJZEN

• kleine set
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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

558007

• 5 pincetten van 7,5 cm in hout

102365

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 e
en 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

Knopen tellen, rijgen en sorteren
Grote plastieken knopen met verschillende kleuren en verschillend
aantal gaten van 1 tot 5.
Men kan 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
540408

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”.
067070
067072

PRIJZEN
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• 1 grondplaat, 4 veters
• 10 grondplaten, 10 voorbeelden, 40 veters
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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

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

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

103891

• toebehoren

103892

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
103323
103305
PRIJZEN

• basisset
• extra vormen (36)
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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

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

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

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

324

PRIJZEN

Voorbeelden van patroonkaarten: kleurfiguren,
nummercode, logische rijen, sudoku, tic-tac-toe, merels.
Er zijn ook 2 blanco kaarten voorzien voor eigen
creativiteit.
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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.
1400829

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

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
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

PRIJZEN

103154
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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

141601

• klein bord 17 x 17 cm voor 49 pennen van 18 mm Ø

001281

• klein bord 12,5 x 12,5 cm voor 25 pennen van 18 mm Ø

104300

• houten pennen van 18 mm Ø, 25 mm lang, 6 kleuren (100)

128200

• houten pennen van 18 mm Ø, 25 mm lang, 6 kleuren (200)

102220

• houten pennen van 18 mm Ø, 12 mm lang, 6 kleuren (100)

001044

• klein bord 13,5 x 13,5 cm voor 100 pennen van 7 mm Ø

001038

• stervormig bord van 15 x 15 cm voor pennen van 7 mm Ø

001211

• kunststof pennen van 7 mm Ø en 12 mm lang, 5 kleuren (1000)

225002

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

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

326

PRIJZEN

A4057
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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

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

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

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.

PRIJZEN

102907
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Oefenborden met sluitingen
8 stevige houten borden met telkens 1 type sluiting.
Technische info:
• elk bord: 24 x 15 cm
• set van 8

529204

Schoen met veter
Massieve houten schoen van 14 cm om het knopen van veters te oefenen.
141600

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

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

328
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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
5026

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
2046

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

PDSS-WS

PRIJZEN

• 20 opdrachtkaarten

PDSS-B
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In Duitsland hebben een aantal ergotherapeuten al deze
taken en vaardigheden geanalyseerd en geprobeerd om het
merendeel van deze diverse handelingen te groeperen
en te schematiseren in standaardopdrachten.
Dit heeft geresulteerd in het project WorkPark in
samenwerking met Nitzbon.

meer info

Aan therapeuten in revalidatiecentra wordt meer en meer
gevraagd om doelgerichte pre-professionele training te
voorzien, bv. op het einde van een rugrevalidatie.
De praktische organisatie binnen een revalidatiesetting
is echter niet steeds zo evident. Vaak vereist het heel wat
denkwerk, improvisatie en creativiteit om de precieze
werkomstandigheden na te bootsen.
Voor bureau-, schoonmaak- of huishoudelijk werk is dit
vaak nog relatief doenbaar. Voor andere beroepen zoals een
garagist, dakwerker, buizenfitter, bandwerker, monteur, …
zijn er tot op heden geen systematische manuele opdrachten
op de markt.

WorkPark is een concept, gebaseerd op een opstelling, bestaande uit een
twaalftal deelsets, en dit in een ruimte van ± 50 m².
Deze deelsets (WP1-WP15) zijn multifunctioneel inzetbaar en combineerbaar
met elkaar zodat verschillende complexe opdrachten getraind kunnen worden. Bijvoorbeeld het wandsysteem WP3 dat gebruikt wordt om verschillende
werkposities (bv. in stand, in hurkzit, etc.) te simuleren, kan gecombineerd
worden met de werkwagen WP2. Bijgevoegde foto’s tonen meer combinatiemogelijkheden tussen de verschillende sets.

Het wandsysteem WP3 in combinatie
met de werkwagen WP2.

Mobiel kader voor grove motoriek WP9 wordt
gebruikt voor het krachtig hanteren met en zonder
werktuig in verschillende typische werkposities.
Hier wordt WP9 gecombineerd met de hindernisstaaf WP6 als extra barrière.
WP9 kan ook nog gecombineerd worden met de
multiladder/opstap WP7 en de de multi-functieset
WP12.
Het arbeidsrek WP1 in combinatie
met de multitrap WP7. Het arbeidsrek is een multifunctioneel werkrek
voor het trainen van de onderste en/
of de bovenste extremiteiten in diverse
werkposities (in stand, in hurkzit, etc.).
Balanceerbalk WP11 wordt
gebruikt in combinatie met het
dragen van materiaal en bakken
van het arbeidsrek WP1 en de
hindernisstaaf WP6.
De elektrische draaitafel
WP8 in combinatie met de
werkwagen WP2 en het
WP Arbeidsmateriaal.

Knielende bewegingstraining
met de magnetische grijpwereld
WP5 en ruimtebeperking
dankzij twee legplanken van
het arbeidsrek WP1.
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Voor bepaalde opdrachten dient men te werken met een
hoogteverstelbare tafel en/of een zadelstoel.
Je vindt deze terug in hoofdstuk 7 “Meubilair”.
Intussen is de volledige set gerealiseerd in de belangrijkste
revalidatieziekenhuizen in Duitsland. Deze centra zijn
verbonden aan de verzekeringsmaatschappijen. Ook in België
werden de eerste WorkPark opstellingen gerealiseerd.

Bovendien beantwoorden de WorkPark therapiematerialen aan
de internationale industrienormen.
Alle onderdelen zijn afzonderlijk verkrijgbaar, maar om zoveel
mogelijk verschillende beroepen te simuleren, is het uiteraard
ideaal om over de volledige set te beschikken. Advys biedt de
volledige set inclusief een initiatie in één pakket aan.
Gelieve ons hiervoor te contacteren.

WorkPark WP1 Arbeidsrek
WP1 is een multifunctioneel werkrek voor het trainen van de onderste en/of de bovenste ledematen.
Meetindicatie voor de hoogte links
en rechts.
Voorzien van vergrendelbare
wielen.
Combinatiemogelijkheden:
• 65-delige set “Dozen-KrattenEmmers”
• “Zandzakkenassortiment”
10-delig
• WP2 “Werkwagen”
• WP5 19-delige
“Magnetische grijpwereld”
• WP7 “Multiladder/opstap”
• WP11 “Evenwichtsbalk”
• WP12 “Multifunctieset”

Technische info:
• 17 mogelijkheden om de legplanken in te schuiven met een
tussenafstand van 10 cm
• 3 planken met een staaloppervlak en veiligheidspin
• maximale belasting: 40 kg/plank
= 120 kg in het totaal
162151

WorkPark WP2 Werkwagen
WP2 is een multifunctionele mobiele werkwagen, vaak gebruikt als
afzetzone in combinatie met vele
andere WorkPark toestellen. Tevens nuttig voor het opbergen van
toebehoren zoals de set “Boxen/
jerrycans/emmers”.
Als afzetzone o.a combineerbaar
met:
• 65-delige set “Dozen-KrattenEmmers”
• WP3 “Wandsysteem”
• WP9 “Mobiel kader voor grove
motoriek”

Inbegrepen:
• 8 industriële stapelbakken
• vergrendelbare wielen
Technische info:
• 130 x 42 x 95 cm
• maximale belasting: 150 kg
(verdeeld)
162251

WorkPark WP3 Wandsysteem
WP3 is een aluminium wandopstelling met vooraan een slede, die met een zwengel over een lengte van 100 cm traploos
in de hoogte ingesteld kan worden.
Hierop is een “kist” voor handigheidsoefeningen gemonteerd, deze kan in de diepte aangepast en tot 90° gedraaid worden.
De kist is kantelbaar, voorzien van 2 openingen Ø 14 cm, met een flexibel plexiglas afdekking.
Combinatiemogelijkheden:
• WP2 “Werkwagen”
• WP5 19-delige “Magnetische grijpwereld”
• WP7 “Multiladder/opstap”
• WP11 “Evenwichtsbalk”
• WP12 “Multifunctieset”
Inbegrepen:
• 1 set schroeven en moeren in verschillende maten
• gymnastiekmat
Technische info:
• hoogte: 200 cm
• wandafstand: ca. 25 cm
• kist: 60 x 26 x 32 cm
• mat: 190 x 60 x 2,5 cm

PRIJZEN
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WorkPark WP4 Trek/duw- en schuifelement
WP4 is een wandopstelling die toelaat om te schuiven, te
trekken en te duwen met verschillende kracht en in alle
mogelijke richtingen.
Ingebouwde weegschaal/dynamometer.
4 mogelijkheden: plank, trekgreep, elastiek en henneptouw.
Combinatiemogelijkheden:
• WP11 “Evenwichtsbalk”
• WP12 “Multifunctieset”
Technische info:
• traploos hoogteverstelbaar over 130 cm
• 90° kantelbaar
• hoogte: 150 cm, schuifzone 16 cm breed
• maximale belasting: 100 kg
162301

WorkPark WP5 Magnetische grijpwereld 19-delig
WP5 bestaat uit 19 verschillende houten elementen, voorzien van magneten.
O.a. cilindervormen, sleutelgreep, bolvorm, schijven, …
Metalen element met 3 oppervlakken, voorzien van antislipvoetjes.
Combinatiemogelijkheden:
• WP7 “Multiladder/opstap”
• WP10 “Magneetwand met toebehoren”
• WP12 “Multifunctieset”
Technische info:
• metalen element: 57 x 50 x 38 cm
162360

WorkPark WP6 Hindernisstaaf
WP6 bestaat uit 2 staanders van 200 cm en een dwarsstaaf
van 250 cm. Wordt gebruikt als hindernis om eronder
of erover te moeten en als barrière.
Voorzien van een meetindicatie op elke zijde en een
lichte dwarsstaaf uit kunststof, die in de hoogte variabel
instelbaar is.
WP6 kan gecombineerd worden met bijna alle andere
WorkPark toestellen.
Technische info:
• traploze verstelling van 15 tot 180 cm
162400

WorkPark WP7 Multiladder/opstap
Combineerbaar met alle WorkParktoestellen.
WP7 bestaat uit 2 elementen:
• vaste opstap uit staal
• aluminium Multiladder
De vaste opstap heeft 2 smalle
treden (volgens industrienorm) en
een breder bovenvlak voor evenwichtstraining en het oefenen van
de belasting op de voorvoet.

332

De Multiladder is een vouwbare
aluminiumtrap met 2 x 2 smalle
treden (volgens industrienorm).
Technische info Multiladder:
• hoogte: 46 cm, treden 3 x 40 cm
• gewicht: 1,8 kg
• maximale belasting: 150 kg

PRIJZEN
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Technische info opstap:
• hoogte: 68 cm
• gewicht: 7 kg
• maximale belasting: 150 kg
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WorkPark WP8 Elektrische draaitafel
WP8 bestaat uit 2 elementen:
• draaitafel
• werkwagen met statief

• WP5 19-delige “Magnetische grijpwereld”
• “houten pennenbord met metalen pennen
en magneten onderaan”

De tafel is elektrisch hoogteverstelbaar
waardoor men arbeid in zit of in stand kan
simuleren.
Het ronde tafelblad draait met een elektronisch instelbare snelheid. De bediening
gebeurt met het centraal opgestelde bedieningspaneel. Men kan snelheid gerelateerde opdrachten simuleren, bv. bandwerk.
De rotatierichting kan men kiezen. De bediening is beveiligd met een sleutel en een
noodstop.
Er kunnen tot 4 personen tegelijk plaats
nemen.

Technische info draaitafel:
• tafelblad: Ø 110 cm
• elektrisch hoogteverstelbaar
van 69 tot 119 cm
• netvoeding vanuit het plafond
is noodzakelijk
• maximale belasting: 50 kg
De werkwagen is voorzien
van een hoogteverstelbaar
statief waarop voorwerpen
of bakjes kunnen geplaatst
worden.
4 vergrendelbare wielen.

Combinatiemogelijkheden:
• 65-delige set “Dozen-Kratten-Emmers”
• Zandzakkenassortiment 10-delig
• WP2 “Werkwagen”

162710

WorkPark WP9 Mobiel kader voor grove motoriek
WP9 is een stevig vrijstaand
multifunctioneel oefenkader
voorzien van 4 vergrendelbare
wielen.
Tevens wordt een 116 delige
set buiselementen bijgeleverd,
en aan beide zijden een industriële box.

Combinatiemogelijkheden:
• WP6 “Hindernisstaaf”
• WP7 “Multiladder/opstap”
• WP12 “Multifunctieset”
Technische info:
• hoogte: 190 cm
• breedte: 106 cm
• diepte: 63 cm
162600

WorkPark WP10 Magneetwand met toebehoren
WP10 is een magneetwand met groot metalen
oppervlak, bedoeld voor bewegingsopdrachten
in elk mogelijk vlak.
Inbegrepen:
• 4 elementen in gecoate staalplaat:
100 x 100 cm
• 2 stevige plakspanen of troffels: 24 x 10 cm
• 5 stuks gekleurde magneetband
van 1 m lengte, 1 cm breed
• aftrekker met kunststofbekleding: 35 cm
• 4 uitwisbare kleurstiften
• 2 microfaser wisdoekjes

Combinatiemogelijkheden:
• WP5 19-delige “Magnetische grijpwereld”
• WP6 “Hindernisstaaf”
• WP7 “Multiladder/opstap”
• WP12 “Multifunctieset”
Technische info:
• 200 x 200 cm
• als kleur werd gekozen voor RAL7035
lichtgrijs om een uitgebalanceerd contrast
te verkrijgen
162430

• extra magnetische plaat 100 x 100 cm

162440

WorkPark WP11 Evenwichtsbalk
WP11 is een kantelbare evenwichtsbalk met een smalle en een brede kant.
De balk is uit massief beukenhout, de kantelelementen uit staal.
De evenwichtsbalk wordt vaak gebruikt in combinatie met de andere WorkPark
elementen of om een parcourslandschap op te bouwen.
Technische info:
• 200 x 7 cm / 200 x 14 cm
• gewicht: 15 kg
• maximale belasting: 200 kg
162270

PRIJZEN

Combinatiemogelijkheden:
• Zandzakkenassortiment 10-delig
• WP5 19-delige
“Magnetische grijpwereld”
• WP10 Magneetwand met toebehoren
• WP12 “Multifunctieset”
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WorkPark WP12 Multifunctieset
WP12 is een set met 3 verschillende
elementen:
• trap met 2 hoogtes: 18 en 36 cm,
60 x 32 cm
• schuin aluminium vlak 100 x 60 cm,
met steun 10-30°
• platform op wielen met aan de ene
kant een vak met losse keien 60 x
80 cm en aan de andere kant een
dubbel (bilateraal) digitaal weegplatform 60 x 80 cm
Hiermee kan men verschillende types
parcours simuleren. Men kan alle
elementen afzonderlijk gebruiken.

De dubbele weegschaal kan zeer
nuttig zijn in de evaluatie van de
afzonderlijke belasting.
WP 12 wordt meestal in combinatie
met andere elementen gebruikt.
Combinatiemogelijkheden:
• 65-delige set “Dozen-KrattenEmmers”
• Zandzakkenassortiment 10-delig
• WP5 19-delige
“Magnetische grijpwereld”
• WP10 Magneetwand
met toebehoren
•…

162230

WorkPark WP13 Meeteenheid
voor uitgangshouding van de voeten
De meeteenheid bestaat uit een aluminium profiel waarmee de
uitgangshouding van de voeten gemeten kan worden.
De meeteenheid kan gebruikt worden in combinatie met alle andere
WorkParktoestellen.
Technische info:
• horizontale schuifmogelijkheid: 2 x 60 cm
• verticale schuifmogelijkheid: 120 cm
• gewicht: 5 kg
162900

WorkPark WP 14 Trek/duw- en schuifelement Walker
In tegenstelling tot WP 4 heeft WP 14 een dynamische component:
stappen in combinatie met trek-, duw- en schuifbewegingen vanuit
verschillende uitgangsposities.
Met instelbare trekhoogte (10-220 cm) en instelbare trekrichting.
De treklengte is max. 10 m, de trekkracht is instelbaar tussen 2 en 11 kg
in 6 standen d.m.v. een spindel.
Een trek-duwbeugel is inbegrepen. Montage op een draagmuur is vereist.
Benodigde ruimte: 1 m muurbreedte en 10 m vrije kamerruimte.
De inrichting kan worden gecombineerd met de handvatten van de WP4.
Technische info:
• 230 x 47,5 x 16 cm
• gewicht: 110 kg
162910

WorkPark WP 15 Multifunctionele trainingswagen
Handige trek-duw-hef-trainingswagen voor therapie en evaluatie van arbeidsvaardigheden.
Met lage rolweerstand zodat de wagen makkelijk hanteerbaar is met een lading
en de vloer niet beschadigt.
Wordt geleverd met een 4-delige set handvatten voor éénhandig, bimanueel, verticaal
en horizontaal gebruik.
Met 5 wielen: 2 grote wielen, 2 kleine vergrendelbare wielen en 1 klein uitschuifbaar wiel.
Combineerbaar met “Zandzakkenassortiment 10-delig”.
Technische info:
• stalen frame: 100 x 60 x 96 cm
• laadvlak in multiplex: 65 x 50 cm
• handvat is hoogteverstelbaar
van 20 tot 96 cm met hoogteschaal
• maximale belasting: 150 kg
• gewicht: 21 kg
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WorkPark toebehoren: houten pennenbord met metalen
pennen en magneten onderaan
Pennenbord uit beukenhout.
60 metalen pennen met verschillende diktes die passen in het gatenpatroon
van het paneel.
Magneet aan de onderzijde van het paneel.
Technische info:
• 32 x 26 cm
162720

WorkPark WP Arbeidsmateriaal:
Dozen-Kratten-Emmers
65-delige set bestaat uit:
• bidons
• kratten en emmers
• ronde plastic container met groot schroefdeksel
• vierkante plastic containers met groot schroefdeksel
• bouwstenen met handgat
• stopwatch
Alle materialen voldoen aan de desbetreffende
industrienormen.
• set 65-delig

162805

WorkPark WP Arbeidsmateriaal:
Zandzakkenassortiment 10-delig
De zakken zijn vervaardigd uit dubbelwandig, extra dik,
PVC-vrij kunstleder (10 stuks).
Technische info:
• gewicht: van 5 tot 40 kg
• kleur: donkerblauw
• Zandzakkenassortiment 10-delig

162895

WorkPark WP Arbeidsmateriaal: Gereedschap
21-delige gereedschapsset bestaat uit:
• set schroevendraaiers
• set ringsleutels
• momentsleutel
• set taaie rubberhamers

PRIJZEN

162820
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Thermoplastplaten
Wij bieden een assortiment aan laag temperatuur thermoplasten en bijhorende accessoires.
De thermoplasten hebben een gemakkelijke en vertrouwde
hanteerbaarheid en vervormbaarheid.
De opwarming gebeurt in een warmwaterbad van 60 à 65°C
gedurende 60 à 90 seconden.
Als men het materiaal uit het bad haalt daalt de oppervlaktetemperatuur vrij snel naar 40°C, waardoor men de juiste
vorm kan aanmeten direct op de huid.
Na enkele minuten begint het materiaal uit te harden.
Bij droge opwarming is een zeer goede verbinding mogelijk.
Het materiaal is RX doorlatend.

Diktes:
• 1.6 mm: kleine spalken zoals voor vingers, de hand en voor
kinderen
• 2.0 mm: kleine spalken waarbij iets meer stevigheid
nodig is
• 2.5 mm: vaak gebruikt voor statische en dynamische
spalken voor de hand, de pols
• 3.2 mm: geschikt voor grotere spalken

Perforaties:
• Non:
gladde plaat met maximaal draagvlak,
perfect te reinigen
• Micro: veel kleine gaatjes, voor meer sterkte:
kies een dikkere plaat

• Mini:

verspreide gaten 3,5 % perforatie, de plaat blijft
ongeveer even sterk

• Opti:

meerdere gaten, optimale ventilatie

Micro

Mini

Opti

ORTHO+E Semi-sticky Thermoplast

ORTHO+E Sticky Thermoplast

De ideale thermoplast voor vele toepassingen.
Kleeft lichtjes bij verwerkingstemperatuur. Niet direct klevend
waardoor er geen ongewenste lassen ontstaan en waarbij het
mogelijk is om tijdelijke verbindingen te maken.
Vergelijkbaar met andere niet-klevende thermoplasten.

Kleeft bij verwerkingstemperatuur. Sterke kleefeigenschappen
bij het maken van lassen.
Het werken met Sticky materiaal vereist enige ervaring.

dikte

perforatie

afmeting

1.6 mm

non

60 x 43 cm

1.6 mm

micro

60 x 43 cm

kleur

art nr.

dikte

perforatie

afmeting

kleur

art nr.

60 x 43 cm

beige

EOTP 16A

micro

60 x 43 cm

beige

EOTP 16B

geen

60 x 43 cm

beige

EOTP 20A

beige

EOTPNS 16A

1.6 mm

non

beige

EOTPNS 16B

1.6 mm

2.0 mm

geen

60 x 44 cm

beige

EOTPNS 20A

2.0 mm

2.0 mm

micro

60 x 44 cm

beige

EOTPNS 20B

2.0 mm

micro

60 x 43 cm

beige

EOTP 20B

2.5 mm

geen

60 x 43 cm

beige

EOTP 25A

2.5 mm

geen

60 x 44 cm

beige

EOTPNS 25A

2.5 mm

opti

60 x 44 cm

beige

EOTPNS 25E

EZ ORTHO Thermoplast

B-ORTHO Semi-sticky Thermoplast

Een sterke thermoplast met veel drape en weinig geheugen.
Kleeft bij droge verwerkingstemperatuur.
Maximale modelleerbaarheid, medium/hoge stijfheid.
Ideaal bij cliënten die niet kunnen meewerken, spasticiteit,
rustspalken.

Een stugge thermoplast voor meer weerstand. Ideaal voor de
grotere spalken. Zeer eenvoudig te modelleren. Valt mooi in
model volgens de contouren van het lidmaat. Zeer licht klevend,
maximaal geheugen, modelleerbaarheid en stijfheid.
Eenvoudig te hanteren ook voor minder ervaren spalkenmakers.

perforatie
non

afmeting

kleur

art nr.

60 x 45 cm

wit

EZ 320 A

dikte

perforatie

afmeting

kleur

art nr.

60 x 45 cm

wit

BOTP 20A

micro

60 x 45 cm

wit

BOTP 20B

geen

60 x 45 cm

wit

BOTP 32A

micro

60 x 45 cm

wit

BOTP 32C

1.6 mm

non

1.6 mm
2.0 mm
2.0 mm

PRIJZEN

dikte
3.2 mm
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Precuts – voorgesneden splints
Pre-cuts zijn voorgesneden thermoplast vormen,
waarmee tijd en materiaal bespaard wordt en
waarbij de juiste knipvorm reeds aanwezig is.
Er werd telkens gekozen voor de meest geschikte
dikte en perforatie.
De meeste pre-cuts zijn uit Ortho+E, welke een
uiterst gebruiksvriendelijke thermoplast is.

Eigenschappen:
• kleur beige
• transparant bij verwerkingstemperatuur 60 à
65°C
• maximale rekbaarheid
• maximaal geheugen
• maximale vervormbaarheid
• goede binding bij droge opwarming

Duimspalk
• klassieke vlindervorm, bv. bij rhizartrose, skiduim, …
• beige of zwart
• per 2 stuks
dikte

perforatie thermoplast maat

kleur

art nr.

2.0 mm

micro

Ortho+E

S

zwart

OTB 32 S20

2.0 mm

micro

Ortho+E

M/L

zwart

OTB 32 M20

1.6 mm

micro

Ortho+E

S

beige

OT 32 S16

2.0 mm

micro

Ortho+E

M/L

beige

OT 32 M20

Thumb Hole Wrist splint
• geschikt voor statische spalken of als basis voor dynamische
• palmair, maar ook dosaal mogelijk
• per 2 stuks
dikte

perforatie

thermoplast

maat

kleur

art nr.

3.2 mm

non

Ortho Semi-sticky

S

beige

OT 39 S32

3.2 mm

non

Ortho Semi-sticky

M/L

beige

OT 39 M32

Cock-up splint
• doorsteektype: proximaal dorsaal en distaal palmair
• per 2 stuks
dikte

perforatie

thermoplast

maat

kleur

art nr.

3.0 mm

non

Ortho+E Semi-sticky

S

beige

OT 47 S30

3.0 mm

non

Ortho+E Semi-sticky

M/L

beige

OT 47 M30

Positioneringspalk
• palmaire ondersteuning voor diverse toepassingen
• per stuk
dikte

perforatie

thermoplast

maat

kleur

art nr.

3.2 mm

non

Ortho+E Semi-sticky

S

beige

OT 50 S32

3.2 mm

non

Ortho+E Semi-sticky

M/L

beige

OT 50 M32

Rustspalk
• palmaire ondersteuning voor diverse toepassingen
• per stuk
dikte

perforatie

thermoplast

maat

kleur

art nr.

non

Ortho+E Semi-sticky

S

beige

OT 50 S32

3.2 mm

non

Ortho+E Semi-sticky

M/L

beige

OT 50 M32

PRIJZEN

3.2 mm
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Velcro, Padding

Standaard klittenband
Originele Velcro kwaliteit, zacht en soepel. Zeer sterke hechting. Op aanvraag andere breedtes en kleuren mogelijk.
• Standaard lusband
breedte

lengte

wit

zwart

beige

1,6 cm

25 m

SLR 1625 000

SLR 1625 020

2,5 cm

25 m

SLR 2525 000

SLR 2525 020

SLR 2525 140

5 cm

25 m

SLR 5025 000

SLR 5025 020

SLR 5025 140

blauw

fluo groen

SLR 2525 050

SLR 2525 220

• Standaard haakband
breedte

lengte

wit

zwart

beige

1,6 cm

25 m

SHR 1625 000

SHR 1625 020

2,5 cm

25 m

SHR 2525 000

SHR 2525 020

SHR 2525 140

5 cm

25 m

SHR 5025 000

SHR 5025 020

SHR 5025 140

blauw

fluo groen

SHR 2525 050

SHR 2525 220

• Zelfklevende lusband
breedte

lengte

wit

zwart

beige

2,5 cm

25 m

ZLR 2525 000

ZLR 2525 020

ZLR 2525 140

5 cm

25 m

ZLR 5025 000

ZLR 5025 020

ZLR 5025 140

• Zelfklevende haakband
breedte

lengte

wit

zwart

beige

2,5 cm

25 m

ZHR 2525 000

ZHR 2525 020

ZHR 2525 140

5 cm

25 m

ZHR 5025 000

ZHR 5025 020

ZHR 5025 140

Foamband
Voorzien van een huidvriendelijke foamlaag met gelamineerde zachte
lus klittenband, perfect te gebruiken in combinatie met haakband.
Aan de andere zijde is er tricot, waardoor de band niet uitrekt.
3,2 mm dik.
breedte

lengte

wit

beige

2,5 cm

23 m

FBR 2523 000

FBR 2523 140

5 cm

23 m

FBR 5023 000

FBR 5023 140

Soft strapping foamband beige
5-lagen gelamineerde foamband voorzien van een huidvriendelijke
foamlaag met zachte lus klittenband aan beide zijden,
perfect te gebruiken in combinatie met haakband.
De zijkanten zijn geseald.
6,4 mm dik.
breedte

beige

2,5 cm

9m

SFB 2509 140

5 cm

9m

SFB 5009 140

PRIJZEN
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Velcro elastische lusband
Deze elastische lusband is rekbaar tot 150 %.
De randen zijn zacht en de band is vervaardigd uit rubber en nylon.
breedte

lengte

beige

wit

2,5 cm

25 m

VELR 2525 000

VELR 2525 140

5 cm

25 m

VELR 5025 000

VELR 5025 140

Velours lusband
Zeer zachte en fijne lusband, ideaal voor vingerspalken.
breedte

lengte

1,6 cm

wit
VLR 1650 000

50 m

Splintstrap
Een splintstrap is een kant en klare sluiting en bestaat uit een lusband, gehecht aan een smallere zelfklevende haakband.
Verkrijgbaar in 2 kwaliteiten lijm: standaard of industriële S-lijm.

Naast de vermelde kleuren wit en beige zijn op aanvraag ook bepaalde types mogelijk in zwart, rood of blauw.
• Standaard splintstrap (per 10)
breedte

lengte

beige

wit

2,5 cm

40 cm

SPL 25400 000

SPL 25400 140

2,5 cm

60 cm

SPL 25600 000

SPL 25600 140

• Splintstrap met S-lijm (per 10)
breedte

lengte

beige

wit

2,5 cm

40 cm

SPLS 25400 000

SPLS 25400 140

2,5 cm

60 cm

SPLS 25600 000

SPLS 25600 140

• Foam Splintstrap met S-lijm (per 10)
breedte

lengte

beige

wit

2,5 cm

40 cm

FSPLS 25400 000

FSPLS 25400 140

2,5 cm

60 cm

FSPLS 25600 000

FSPLS 25600 140

Back to back klittenband
Klittenband met aan de ene zijde haak- en aan de andere zijde lusband.
Soepel en gemakkelijk circulair te verwerken.
breedte

wit

zwart

25 m

BTBS 2525 000

BTBS 2525 020

PRIJZEN
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& accessoires

Heteluchtpistolen
Hoogwaardige kwaliteit voor hete lucht toepassingen. Luchtstroom (debiet) en t°
zijn afzonderlijk instelbaar, maar men kan dit
met één hand vlot uitvoeren.
• 1600 watt

Type 1600 watt:
• t° in 2 stappen 300° of 500°
• luchtstroom in 2 stappen
• alleen geschikt voor reduceerstuk
van 20 mm S-16005

S-16001

• Reduceerstukken
• 9 mm

S-16003

• 14 mm

S-16004

• 20 mm

S-16005

Fiskars Softouch schaar
Zachte grip en minimale inspanning bij het knippen.
Ergonomisch design voor zowel de linker- als de rechterhand.
Met schuifslot voor de veiligheid.
• 21 cm

S-2911

Zware zelfopenende schaar
Zeer sterke schaar die ook gemakkelijk door koude thermoplasten knipt.
Het knipblad heeft groefjes tegen het wegglijden.
• 23 cm

S-9865

Gebogen schaar
De gebogen schaar is ideaal voor het bijknippen van warm
thermoplastmateriaal.
Ook holle (concave) bochten kunnen zonder vervelende randjes geknipt
worden.
S-9872

Veren
Verschillende veertjes voor het maken van dynamische handspalken.
foto

vorm

voorbeeld

1

vinger extensie veertje dorsaal (10)

n. radialisverlamming

S-35013

2

vingerveertje lateraal (10)

boutonnière

S-35011

3

vingerveer lateraal (10)

n. ulnarisverlamming

S-35010

Cold Spray
• zeer goed afkoelende spray
• nuttig bij thermoplastische materialen met een geheugenfunctie
• men kan bepaalde delen van de spalk reeds in hun definitieve vorm fixeren,
terwijl de rest nog soepel en bewerkbaar blijft
• er wordt een fijn spuitkanaaltje meegeleverd, zodat men zeer gericht kan werken
• bevat geen CFK’s.

340
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Oval 8 splint
Discrete 3-punts vingerspalk, bedoeld voor PIP of DIP gewrichten.
Toepasbaar bij o.a. boutonnière, swan neck, laterale deviatie, mallet en ter
preventie van een trigger finger.
Gemaakt uit 1,6 mm half doorzichtige kunststof in huidskleur.
Men kan met een heteluchtblazer de vorm wijzigen (max. 20°), dit dient te
gebeuren door een professioneel.
Omdat vingergewrichten relatief klein zijn en de krachthefbomen vrij kort is
het belangrijk om zo nauwkeurig mogelijk de juiste maat te gebruiken.
Een vinger kan zwellen of ontzwellen.
Om deze reden wordt de Oval 8 steeds in een setje van 3 verkocht met telkens
3 opeenvolgende maten.
Het is als professional sterk aan te raden om eerst een
basisset van 14 maten aan te schaffen, waardoor men perfect kan uitproberen
welke maat geschikt is.
• setje van 3 met n° 2-3-4 (4,3 - 4,95 cm)

RP1008-001

• setje van 3 met n° 4-5-6 (4,95 - 5,7 cm)

RP1008-002

• setje van 3 met n° 6-7-8 (5,7 - 6,14 cm)

RP1008-003

• setje van 3 met n° 8-9-10 (6,14 - 6,8 cm)

RP1008-004

• setje van 3 met n° 10-11-12 (6,8 - 7,4 cm)

RP1008-005

• setje van 3 met n° 13-14-15 (7,65 - 8,2 cm)

RP1008-006

• basisset van 14 verschillende (4,3 - 8,2 cm)

S-1008-S

Proximaal

Distaal

Swan Neck

Mallet

Immobilisatie

Trigger Finger

Laterale deviatie
PRIJZEN

Boutonnière
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