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Silosheath Original 

 
De Silosheath is een stretch nylon sok bekleed met gel om bescherming te bieden aan 
restledematen tegen slijtage en wrijving. Het absorbeert de schokken en de druk bij het 
dragen van een prothese. De gelvoering is ongeveer 2 mm dik aan de punt van de stomp.  
 
De Silosheath heeft een langere levensduur omdat de gel verbonden is met de versterkte 
buitenlaag. Ook is de rekbaarheid verbeterd voor een nog betere pasvorm en door een 
nieuwe techniek is de naad zo vlak dat de Silosheath bij uitstek geschikt is voor diabetici  
en prothesegebruikers met een gevoelige huid. 
 

 

De voordelen van Silosheath op een rij: 
 

 Duurzaamheid 

 Vervormbaarheid 

 Maximum protectie 

 Goed comfort  

 Latexvrij en hypoallergeen 

 Minimaliseert huidbeschadiging 

 Minder wrijving en slijtage van de stomp 

 Bruikbaar bij de meeste prothese-

ontwerpen 

 
 

 

Om de juiste maat te bepalen van de Silosheath Original meet u eerst de lengte van de 
stomp waarover de nylon stretchsok gaat. Daarna meet u de distale en proximale omtrek van 
de stomp. Gebaseerd op deze gegevens kunt u de juiste keuze maken in onderstaande 
tabel. 

       Maat Omschrijving Lengte gel Lengte Distale omtrek Proximale omtrek Artikelnr. 

  
    

 1 Kind 20 cm 25 - 33 cm 17 - 23 cm 17 - 25 cm 13315 

2 Small/smal 25 cm 38 - 43 cm 18 - 27 cm 18 - 30.5 cm 13325 

3 Small/normaal 25 cm 38 - 43 cm 20 - 32 cm 20 - 35.5 cm 13335 

4 Medium/smal 33 cm 43 - 48 cm 20 - 32 cm 20 - 35.5 cm 13345 

5 Medium/normaal 25 cm 43 - 48 cm 23 - 35.5 cm 23 - 40.5 cm 13355 

6 Large/smal 33 cm 46 - 53 cm 23 - 35.5 cm 23 - 40.5 cm 13365 

7 Large/normaal 33 cm 46 - 53 cm 28 - 41 cm 28 - 46 cm 13375 

8 Large/wijd 33 cm 46 - 53 cm 30.5 - 48 cm 30.5 - 53 cm 13385 

 
Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar via 
www.sporca.nl, info@sporca.nl of u kunt bellen naar 0031(0)345-638606. 
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