NIEUW

Systeemknie- en enkelgewrichten met
MODULARITEIT

Systeemkniegewrichten met

NIEUW

NIEUW in het productassortiment

nu ook op

KNIENIVEAU

								 flexibel verzorgen

NIEUW erbij gekomen in het prduct-

een ander door vervanging van de

assortiment zijn twee vrij beweegbare

functie-eenheden.

NEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SWING

de ideale verzorgingsoptie voor patiënten
die hun gehele bewegingspotentieel in het
kniegewricht willen benutten, maar een
statische extensieaanslag nodig hebben

de ideale verzorgingsoptie voor patiënten
die hun gehele bewegingspotentieel in het
kniegewricht willen benutten, maar een
dynamische extensieaanslag nodig hebben

systeemkniegewrichten met plug + go
modulariteit, de NEURO VARIO 2 en de

Door een combinatie met de systeem-

NEURO VARIO-SWING.

enkelgewrichten met plug + go modulariteit kan op die manier een KEVO

Beide systeemgewrichten bieden een

worden gebouwd die op beide gewrichts-

traploze instelbaarheid en zodoende

niveaus de grootst mogelijke flexibiliteit

aanpassing aan de individuele behoeften

bij de verzorging biedt.

Traploos instelbare
extensieaanslag
(0°–20°)

Verwisselbare
veereenheden

Aanslagdemper

Statische
extensieaanslag

van de patiënt.
Om te bouwen naar
NEURO VARIO-SWING

Om te bouwen naar
NEURO VARIO 2

Een systeemgewricht met plug + go
modulariteit kan met slechts enkele
handelingen worden omgebouwd naar

Statische
extensieaanslag,
instelbaar

Monocentrisch,
vrij beweegbaar met
retrusie

Dynamische
extensieaanslag,
instelbaar

Monocentrisch,
vrij beweegbaar
met retrusie

Systeemenkelgewrichten met

... DE FUNCTIE VOOR
MEER

FLEXIBILITEIT
EENVOUDIG EN SNEL BIJ DE MONTAGE
FLEXIBEL IN GEBRUIK

Ons productassortiment systeemenkel-

individuele en aanpasbare patiënt-

gewrichten met plug + go modulariteit

verzorging mogelijk, zonder dat de

is vanwege de vele voordelen en de grote

orthese helemaal opnieuw hoeft te

vraag in de afgelopen jaren gestaag

worden vervaardigd. Zo kan indien nodig

gegroeid. Zodoende staan intussen acht

in korte tijd en probleemloos worden

verschillende systeemenkelgewrichten

gereageerd op veranderde behoeften van

met verschillende functies voor de meest

de patiënt.

uiteenlopende eisen ter beschikking.
Een systeemgewricht met plug + go
modulariteit kan met slechts enkele
handelingen worden omgebouwd naar
een ander door vervanging van de
functie-eenheden. Daardoor is een

Systeemenkelgewrichten met
NEURO CLASSIC

NEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SPRING 2

De flexibele meeloper bij de andere systeemenkelgewrichten met plug + go modulariteit

Het eenvoudige systeemenkelgewricht met
statische dorsaalaanslag

De ideale verzorgingsoptie voor patiënten
met een sterke bewegingsbeperking in BSG

Voor patiënten met een zwakke voetheffing
en sterke bewegingsbeperking in
dorsaalextensie

Gering
gewicht
Vrij beweegbaar

Zonder
dorsaalaanslag

Vrij beweegbaar

Geïntegreerde
geluiddemping

Zonder
plantairaanslag

Statische
dorsaalaanslag

Geïntegreerde
geluiddemping

Zonder
plantairaanslag

Verwisselbare
veereenheden
Geïntegreerde
geluiddemping

Statische en
instelbare
dorsaalaanslag

Statische en
instelbare
plantairaanslag

Statische en
instelbare
dorsaalaanslag

Zonder
plantairaanslag
(met voetheffunctie)

NEURO VARIO-SWING

NEURO SWING

NEURO SWING 2

NEURO HiSWING

De ideale verzorgingsoptie voor patiënten
met een sterke bewegingsbeperking in
dorsaalextensie en bewegingspotentieel in
plantairﬂexie

De ideale verzorgingsoptie voor patiënten
die hun bewegingspotentieel in gehele BSG
willen benutten

De ideale verzorgingsoptie voor patiënten
die hun bewegingspotentieel in gehele BSG
willen benutten

De ideale verzorgingsoptie voor
actieve patiënten die hun orthese zelf
aan hun omgevingssituatie willen aanpassen

Verwisselbare
veereenheden

3-voudig
instelbaar

3-voudig
instelbaar

Verwisselbare
veereenheden

Verwisselbare
veereenheden

Instelbare,
verwisselbare
veereenheden
Veranderbare
enkelgewrichtshoek

Geïntegreerde
geluiddemping

Statische en
instelbare
dorsaalaanslag

Geïntegreerde
geluiddemping

Dynamische en
instelbare
plantairaanslag
(met voetheffunctie)

Dynamische en
instelbare
dorsaalaanslag

Dynamische en
instelbare
plantairaanslag
(met voetheffunctie)

Dynamische en
instelbare
dorsaalaanslag

Geïntegreerde
geluiddemping

Dynamische en
instelbare
plantairaanslag
(met voetheffunctie)

Dynamische
en instelbare
dorsaalaanslag

Dynamische en
instelbare
plantairaanslag
(met voetheffunctie)

Ortheseconfigurator
U wilt voor uw patiënt(e) een orthese met

modulariteit vervaardigen?

Gebruik de orthese-configurator om zelfstandig de systeemcomponenten voor een orthese met
modulariteit
samen te stellen. De orthese-configurator bepaalt met behulp van de patiëntgegevens en met inachtneming van de
belastbaarheid de juiste systeemcomponenten.
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