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Sporca BV levert het
complete pakket……..

Energy:
pag4 Seattle
een stap vooruit
in de prothesen

Pro-Vision van Streifeneder:

brengt het looppatroon
van de patiënt goed in
beeld!

NIEUW! De Skintape
van Mc David

Sporca is distributeur
van orthopedische
producten en diensten
In dit magazine geven wij
u meer informatie over de
merken die wij leveren maar
wij brengen ook diverse nieuwe
en speciale producten onder de
aandacht. Het assortiment van
Sporca BV is erg breed, variërend
van diverse kleine materialen
en gereedschappen tot voetprothesen en Pavlik-bandages.
Wij wensen u veel plezier
met het lezen van het Sporca
Magazine en mochten er naar
aanleiding van de artikelen
nog vragen zijn, dan kunt u
contact met ons opnemen
via info@sporca.nl of bellen
naar 0345 638606.
Met vriendelijke groet,
Arjen van Eck

Colofon
Uitgever
Sporca BV
Pfinztalstraat 10
4143 JB Leerdam
Tel.: +31(0)345-638606
Fax: +31(0)842-103896
Email: info@sporca.nl
Website: www.sporca.nl

Sporca BV is weer distributeur van
de producten van Trulife! Trulife is
internationaal georiënteerd, houdt
zich volledig bezig met de creatie,
ontwikkeling, productie en marketing van
nicheproducten voor de gezondheidszorg
en is een wereldwijde producent van
orthopedische, prothetische en fysieke
revalidatieproducten. Het bedrijf biedt
betrouwbare producten met bewezen
ontwerpen die voldoen aan de industrienormen of ze zelfs overtreffen met een
gebruiksgemak voor orthopedische,
prothetische en podotherapeutische
professionals. Door te investeren in
productontwikkeling evenals een
samenwerking met diverse merknamen,
kan Trulife een heel gevarieerd pakket
aanbieden.
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De brede productlijn omvat orthopedische
braces, pressurecare (zoals kussens voor
een rolstoel en apparaten die de druk
verdelen bij doorliggen), borstverzorging
(zoals borstprothesen) en prothetische zorg
bij amputaties van de onderste ledematen.

Wellicht herkent u enige merknamen
zoals Seattle Systems, USMC, Camp Matrix
en Sure step. In dit magazine maken wij u
bekend met Seattle Systems die een nieuwe
voet hebben ontwikkeld. Op pagina 4 wordt
het product Seattle Energy uitgelicht.

De TOT Collar voor aangeboren scheefhals/draaihals
(Torticollis) bij kleine kinderen
In dit magazine staat een artikel over
de TOT Collar van Symmetric Designs.
Het familiebedrijf in Canada ontwerpt en
vervaardigt hoogwaardige en innovatieve
medische producten die het leven van
mensen met een handicap verbeteren.
De TOT Collar is ontwikkeld om Torticollis
bij kleine kinderen te verhelpen. Lees
meer over het product, de werkwijze
en de voordelen op pagina 6.

De “All Gel Care Kit”
pag2 DevanPavlik-bandage
pag3
Streifeneder:
bevat dé oplossing
perfect voor de behandeling
van Heupdysplasie!
Van het merk Streifeneder leveren wij
diverse producten, variërend van prothesen, orthesen en machines tot materialen
en gereedschappen. Het assortiment is
heel breed en in elk Sporca Magazine
brengen wij een aantal artikelen naar
voren. In dit artikel wordt de Pavlikbandage uitgelicht evenals een aantal
materialen van Streifeneder. Ook is er
een artikel gewijd aan het systeem
Pro-Vision dat het maken van loopanalyses makkelijk en betaalbaar maakt.

voor verschillende voetkwalen

Het assortiment van Silipos bestaat uit
producten met een basis van gel die gebruikt
worden voor orthopedische toepassingen.
De producten die wij tonen in het magazine
worden gebruikt bij verschillende problemen
met de voeten. De gel zorgt voor verzachting,
hydratatie en ondersteuning.

De Pavlik-bandage van Streifeneder:
perfect voor de behandeling van Heupdysplasie!
Aangeboren of congenitale heupdysplasie (CDH) is een
betrekkelijk veel voorkomende afwijking die voorkomt
bij circa 20 op de 1.000 pasgeborenen. Heupdysplasie
kan ertoe leiden dat een kind moeite krijgt met lopen
en staan. Bij (jonge) volwassenen kan het leiden tot
vroegtijdige slijtage van de heup. Een tijdige behandeling,
bij voorkeur voor de eerste verjaardag, kan dit voorkomen.

Natuurlijk is een behandeling op een zo jong mogelijke
leeftijd het beste. Er zijn van de Pavlik-bandage
twee soorten te verkrijgen: zonder klittenband en met
klittenband. Omdat het veelal voorkomt dat kinderen
de klittenband lostrekken en dat het aan de kleding
blijft hangen, hebben wij de variant zonder klittenband
op voorraad liggen.

Voor de behandeling van Heupdysplasie zijn diverse
spreidmiddelen te gebruiken maar vaak zal de arts kiezen
voor één waarbij de benen enigszins kunnen blijven
bewegen. De Pavlik-bandage is dan een echte aanrader.
Maar niet alleen daarom is het een aanrader. Ook is het
voordeel dat de Pavlik-bandage altijd goed past, vooral
bij de kleintjes onder de tien maanden en dat is juist de
beste tijd om de aandoening te behandelen. Waar andere
spreiders soms te weinig fixatie op het bovenbeen hebben
waardoor het niet goed blijft zitten, sluit de Pavlik-bandage
uitstekend aan.

Naar aanleiding van bovenstaande kunnen wij alleen nog
maar zeggen dat de Pavlik-bandage een heel goed en
effectief middel is bij de behandeling van heupafwijkingen
bij kinderen. Probeer het product een keer bij uw patiënten
en u zult het ervaren!

Wat ook prettig is, is het feit dat men de bandage, over
het algemeen, makkelijker om kan doen. Waar andere
spreiders enige vaardigheid vragen voor het omdoen,
zit de Pavlik-bandage direct goed.
De Pavlik-bandage bestaat uit katoenen banden versterkt
met nylon, voorzien van enkel-/voetmanchetjes van
geperforeerde kunststof. Het rompgedeelte is een vest
van vilt. Hieraan zitten bandjes voor het instellen van
de borstomvang en verstelbare haaksluitingen voor
het instellen van de schouderbanden.
De trekbanden worden onder de knie, met een rondom
aangelegde bandsluiting, vastgezet. Door middel van
de instelling van de bandjes vanaf het borstbeen naar
de beentjes wordt de bewegingsvrijheid bepaald.
Doordat de beentjes worden opgetrokken komt de heupkop
beter in de heupkom te staan. Gedurende de behandeling
zal de bandage regelmatig worden bijgesteld, totdat de
vereiste spreidstand is bereikt.
De Pavlik-bandage kan ook goed gebruikt worden
bij kinderen ouder dan 6 maanden. Er wordt soms ten
onrechte aangegeven dat de Pavlik-bandage enkel
geschikt is voor baby’s tot 6 maanden maar dat
klopt niet. De bandage is te verkrijgen in 4 maten:
van 0-5 maanden, van 5-10 maanden, van 10-15
maanden en na 15 maanden.
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Voordelen van de Pavlik-bandage:
· De heupkop komt beter in de heupkom te staan
· Blijft goed zitten. Bij de andere varianten
van spreidbroekjes is er soms te weinig fixatie op
het bovenbeen
· Kan goed gebruikt worden, ook als de heupafwijking
wordt ontdekt op een leeftijd van 6 maanden of ouder
· Keuze uit de varianten met en zonder klittenband
· Is makkelijk om te doen en zit direct goed
· Is uit mildere materialen is samengesteld,
waardoor de kans op (huid)irritatie klein is
· Kan gewoon op 30 graden gewassen worden

De “All Gel Care Kit” van Silipos bevat dé oplossing
voor verschillende voetkwalen
De orthopedische en voetverzorgende producten van Silipos
zijn gemaakt van een gel met een medische minerale olie,
dat makkelijk aanpast aan het lichaam en waardoor het
comfortabel zit en beschermt. De producten worden
rechtstreeks op de huid geplaatst en de gel verzorgt
en hydrateert.
De voetverzorgende producten kunnen voor verschillende
kwalen gebruikt worden: van algemene voet ongemakken
tot post traumatische letsels. De gel zal nooit plat worden
of zijn vorm verliezen. Ook zijn de producten wasbaar,
herbruikbaar, latexvrij en hypoallergeen.

De All Gel Care Kit bestaat uit:
Item

Maat

Aantal

Gel Digital Caps

S/M
L/XL

4
4

Gel Metatarsal Pad with Toe Spreader

S/M
L/XL

Paar
Paar

Gel Toe Separators

Small
Large

6
6

Gel Toe Spreaders

Small
Large

6
6

Om ervoor te zorgen dat u niet regelmatig kleine hoeveelheden producten bij ons hoeft te bestellen, is er een
All Gel Care Kit samengesteld. In deze kit zit een viertal
producten voor verschillende voetongemakken.
Wij zullen de producten voor u uitlichten:

Gel Digital Caps verzorgen

Gel Toe Separators verlichten

en verzachten de huid en
beschermen tevens de vingers
of tenen. Ze zijn ideaal voor
het verlichten van de druk en
wrijving welke zijn ontstaan
door likdoorns, blaren en
ingegroeide nagels.

druk, wrijving en irritatie
tussen tenen. Ze passen goed
en zijn comfortabel. Door de
Gel toe Separators worden de
tenen uitgelijnd met een zachte
en constante druk. Effectief
bij overlappende tenen (Ruitertenen).

Gel Toe Spreaders zorgen voor
uitlijning en het rechtzetten van
de grote teen met zachte en
constante druk. De druk en
wrijving wordt hierdoor
verlicht en de Silipos gel geeft
een medische minerale olie af
dat de gespreide tenen verzorgt.
Effectief bij eeltknobbels,
overlappende tenen (Ruitertenen) en scheefgroei van
de grote teen (Hallux Valgus).

Gel Metatarsal Pad with Toe
Spreaders is een kussen van
zachte, silicone gel dat zorgt voor
verlaging van de druk en pijn op
de voorvoet met een maximale
comfort. De ingebouwde teenspreider zorgt voor verlaging van
het ongemak tussen de tenen en
houdt tevens het product op de
plaats. Ideaal voor Atrofie bij de voorvoet en Metatarsalgia
maar ook bij activiteiten die zorgen voor druk op de tenen
en middenvoetsbeentjes.
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NIEUW! De Skintape van
Mc David
Bij Kinesiotape methode wordt gebruik gemaakt van
een speciale, elastische tape voor de behandeling van
spierblessures en lymfoedeem. Zowel de artsen als de
sportwereld ontdekten al snel de voordelen van deze
tape methode. De methode en de tape zijn 24 uur per
dag effectief en de therapeutische constructie kan meerdere dagen worden gedragen zonder dat er huidirritatie
ontstaat. De tape wordt door lichaamswarmte geactiveerd
en laat geen residu achter na verwijdering.
De bandages rekken in de lengte en de breedte en volgen
elke beweging zonder te gaan knellen of verschuiven.
De persoon kan vrij bewegen terwijl de tape zorgt voor
ondersteuning en stabiliteit.

Skintape van Mc David is een zelfklevende en waterbestendige tape gemaakt van latexvrij materiaal;
voor een stabiliserend effect op gewrichten en voor
het stimuleren van spierfuncties en lymfedrainage.
De hypoallergene, elastische, klevende tape is gemaakt
van latexvrij materiaal. Het hechtmiddel wordt onder
invloed van de lichaamswarmte geactiveerd. De tape
dient 30 min. voor de aanvang van de activiteit aangebracht te worden door fysiotherapeuten die hiervoor
een opleiding hebben gevolgd. Bij het verwijderen van
de tape blijven geen resten van de kleeflaag achter.
De elasticiteit van de tape bedraagt ca. 150% en is in
de lengte en breedte rekbaar. Kan 3-4 dagen blijven
zitten zonder dat er een huid-irritatie ontstaat. De tape
beperkt de natuurlijke bewegingsvrijheid niet.
Het toepassingsgebied mag breed genoemd worden.
Nabehandeling van blessures, reduceren van ontstekingen
of vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen),
houdingscorrecties, behandeling van klachten door
overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog).
Kenmerken Mc DAvid Skintape:
.Elastisch
·Latexvrij
·Lichaamswarmte activeert het hechtmiddel
·30 minuten voor aanvang activiteit aanbrengen
·Laat geen resten achter
·Elasticiteit 150%
·Lengte- en breedte rek
·3 tot 4 dagen blijven zitten
·Beperkt de bewegingsvrijheid niet
·Waterbestendig
·Kleuren beige, zwart, roze en blauw
·Afmeting is 5 cm bij 5 meter

Seattle Energy: een stap vooruit in prothesen
Trulife heeft in 1989 de Seattle Lightfoot op de markt
gebracht dat direct de standaard heeft gezet voor prestatie,
veelzijdigheid en levensechte visuele aantrekkingskracht.
In navolging op deze succesvolle voet introduceert Trulife
nu met trots de Seattle Energy. De Seattle Energy is een
doorontwikkeling van de Seattle Lightfoot.
Doordat de Seattle Energy van koolstofcomposiet is gemaakt
met een dynamische teen en hiel kussen reactie, zorgt het
voor meer stabiliteit voor geamputeerden met een medium
activiteit tot 136 kg. Het product wordt voorgemonteerd
geleverd met een voet spacer, een mannelijke piramide in
een verwijderbare, levensechte voet. De voet wordt tevens
geleverd met een Spectra sok voor een makkelijke plaatsing
van de voet en voor een goed onderhoud. De Seattle Energy
is leverbaar in drie verschillende huidskleuren: blank, licht
bruin en donker bruin. Op pagina 5 staat een overzicht
weergegeven van de Seattle producten. Hierin zijn ook
de productgegevens van de Seattle Energy weergegeven.

�������
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Waarom de Seattle Energy?
• De teen van koolstofcomposiet geeft de voet een levensechte energieboost op het moment dat de gebruiker afzet
• De kiel/teenhefboom over de volledige lengte komt
overeen met de lengte van een gewone voet, voor een
soepeler en natuurlijker looppatroon. Door de combinatie
van deze eigenschappen kunnen stappen van gelijke
lengte genomen worden zodat er een symmetrisch loop
patroon ontstaat en de gezonde zijde goed beschermd
wordt
• De drager staat bovendien even lang op de prothese als
op het contralaterale ledemaat
• Dankzij de gesplitste teen kan de voet zich aanpassen aan
de ondergrond, waardoor geamputeerden natuurlijk op
een ongelijk terrein kunnen lopen
• Verwijderbare, levensechte voet
• Voorgemonteerd met mannelijke piramide voor
eenvoudige installatie
• Verkrijgbaar in 4 stijfheid categorieën en 9 voet maten
(22 cm – 30 cm)
• Stabiliteit en veiligheid in de standfase
• Makkelijk in gebruik
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SKF201

SLP350

STF190

SKF200

Seattle LP

Seattle Triumph

* Maat 17 met voet

Seattle Kinetic

STF191

SEF133

Seattle Child’s Play Energy

SKF203

STF193

SLP353

SEF144

SEF193

SHF393

Donkerbruin

** Maat 25 met voet. De andere gewichten zijn zonder voet.

SLP351

SEF142

SEF191

SEF190

Seattle Energy

SHF391

SHF390

Licht bruin

Seattle Catalyst 9

Blank

Productnummer voetkleur

Seattle
9
Catalyst

FIVE FEET.

Productnaam

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CENTIMETRES

1 tot 3
4

1 tot 5 (bumper)

22-30 cm

22-30 cm

22-30 cm
26-30 cm

1 tot 6

2 tot 5

6.3 mm
9.5 mm
12.7 mm

9.5 mm

9.5 mm

9.5 mm

9.5 mm

Verstelbaar
met hiel wiggen

Hak hoogte

13-15 cm
16-18 cm
19-21 cm

22-30 cm

Voetmaat

Seattle
Energy

22-30 cm

1 tot 4

1 tot 9

Keel categorie

versie

Verkrijgbaa
r in

7 cm

18 cm

9 cm

13-15 cm: 4 cm
16-18 cm: 4.5 cm
19-21 cm: 4.5 cm

9 cm

18 cm

Voethoogte

495 g *

493 g

400 g

150 g **

330 g

493 g

Gewicht
product

Seattle
le
Low Profi

166 kg
166 kg

Matig; K2

136 kg

65 kg

136 kg

166 kg

Maximale
gewicht

Medium tot hoog; K3-K4

Medium tot hoog; K3-K4

Hoog; K4

Medium; K3

Medium tot hoog; K3-K4

Activiteit

Seattle
Triumph

Voet (vast), vrouwelijke voet adaptar en
43.18 cm mannelijke gebonden pyloon

Voet, Spectra sok

Voet, Spectra sok, lager set

Voet (niet verwijderbaar)

Voet, Spectra sok, schoenlepel,
3 hiel wiggen
Voet, spacer, mannelijke pyramide,
Spectra sok

Inclusief

Seattle
Kinetic

NO COINCIDENCE.

ONE LINE UP.

Rounding up the usual suspects…

Keel: 3 jaar
Voet: 6 maanden
Keel: 3 jaar
Voet: 6 maanden
Keel: 2 jaar
Voet: 1 jaar

Keel: 2 jaar
Voet: 1 jaar

Keel: 3 jaar
Voet: 6 maanden
Keel: 2 jaar
Voet: 6 maanden

Garantie

L5972, L5986

L5987, L5986

L5981, L5986

L5976

L5976

L5987, L5986

L-Code

0

1

2

3

2.8

3.5

4

5

6

7

7.1

8

INCHES
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De TOT Collar: voor aangeboren scheefhals/draaihals
(Torticollis) bij kleine kinderen
Torticollis wordt veroorzaakt door een afwijking in een van
de halsspieren. Dit komt voor bij 1 op de 100 kinderen en
is zichtbaar in de eerste twee levensmaanden. Het hoofdje
en het nekje van de baby zijn zijwaarts gebogen in de
richting van een schouder en tegelijkertijd is het hoofdje
zo gedraaid dat de kin naar de andere schouder wijst.
Als scheefhals zich langer voordoet, is vaak een afplatting
van één kant van het hoofdje te zien.
Deze aangeboren scheefstand van het hoofdje is wel te
verhelpen. De huisarts of de arts bij het consultatiebureau
zal de baby hiervoor doorverwijzen naar de kinderarts.
Een tijdige behandeling van Torticollis is belangrijk en
die bestaat veelal uit fysiotherapie. Echter in de gevallen
waarbij de scheefstand meer dan 6 graden is, blijkt
fysiotherapie alleen dikwijls niet voldoende. Voordat er
dan overgegaan wordt op maatregelen als botox injecties
of operaties, is het aan te bevelen om naast fysiotherapie
ook de TOT Collar te gaan dragen.
De TOT Collar is speciaal ontworpen voor kinderen in
de leeftijd van vier maanden tot tien jaar. De Collar is
voorgemonteerd, makkelijk in het gebruik en het houdt
het hoofdje in de juiste stand. Naarmate het hoofdje
meer “centraal” komt te staan, kan de afstelling
aangepast worden met uitwisselbare buisjes en slangetjes.
De Collar is comfortabel, koel, onopvallend en simpel om
en af te doen. In de dagelijkse praktijk ondervinden de
dragers geen noemenswaardige hinder van de TOT Collar.
Voor extra comfort kan een stockinette om de Collar
gedaan worden. Verder is de Collar niet giftig.

Voordelen van de TOT Collar:
• Speciaal ontwikkeld voor het verhelpen van Torticollis
• Simpel om en af te doen
• Gemakkelijk aan te passen met uitwisselbare
buisjes/slangetjes
• Langere buisjes kunnen worden ingevoegd voor
een betere afstelling
• Mate van ondersteuning is naar behoefte te regelen
• Koel en comfortabel
• Onopvallend; bescheiden qua omvang
• Alle onderdelen van de Collar zijn te vervangen
• Eenvoudig schoon te houden met water en zeep
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Recensies bevatten vele succesverhalen over de TOT
Collar. Ouders van kinderen met scheefhals zijn namelijk
erg enthousiast over de bereikte resultaten. De TOT Collar
is uniek in zijn soort en is dan ook een goede aanvulling
op de behandeling van kinderen vanaf 4 maanden oud
met vormen van scheefhals waarbij de scheefstand meer
dan 6 graden is. Dagelijks gebruik van de Collar is een
vereiste voor het beste resultaat, maar de TOT Collar wordt
in bad en bed wel afgedaan. Ook is het raadzaam om
de Collar af te doen, wanneer de peuter langer in een
autostoeltje zit, omdat kinderen dan meestal in slaap
vallen. Daarom moet de TOT Collar alleen omgedaan
worden als het kind wakker is. Heel belangrijk is, het
kind niet alleen te laten, terwijl het de TOT Collar draagt!
De TOT Collar is er in twee maten: een voor kinderen in de
leeftijd van vier maanden tot tien jaar en een voor kinderen/
volwassenen vanaf ongeveer tien jaar.
De TOT Collar geeft een goede correctieve steun en valt
nauwelijks op. Met het unieke ontwerp krijgt het hoofd
een zijwaartse, vervelende prikkel, waardoor de drager
het hoofd daarvan afwendt. De TOT Collar zorgt ervoor dat
het hoofd in de gecorrigeerde stand blijft. De peuter moet
wel voldoende beweeglijkheid (ROM = range of motion)
hebben en het hoofdje zijdelings kunnen oprichten,
zodat het hoofdje van de rand van de Collar afgewend
kan worden.
Symmetric Designs, een familiebedrijf in Canada, ontwikkelt
deze innovatieve TOT Collar. In de Benelux wordt dit bedrijf
vertegenwoordigd door Sporca, dat zich in het hogere
segment van kwaliteitsproducten begeeft. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen via info@sporca.nl
of bellen naar 0345 638606.

PRO.vision van Streifeneder: brengt het looppatroon
van de patiënt goed in beeld!
Welke detecteerbare verschillen ontstaan door verschillende
instellingen aan een prothese? Welke aanpassing heeft welk
effect op het looppatroon van de patiënt? Deze vragen zijn
snel en eenvoudig beantwoord door het bewegingsanalyse
systeem PRO.vision.
Met PRO.vision biedt Sporca een systeem tegen lage kosten
en met een groot voordeel voor de orthopedisch technicus
en de orthopedische schoenmaker. PRO.vision is betaalbaar,
draagbaar, zeer gebruiksvriendelijk en geeft analyses van
het looppatroon tijdens het lopen, staan en rennen.
In de orthopedie wordt apparatuur voor dynamische
analyse van beweging sequenties zelden gebruikt. Een
loopanalyse wordt veelal gedaan door een orthopedisch
professional met een deskundig oog. Een van de redenen
is de hoge investering die een loopanalyse systeem vergt.
Verder vereisen deze systemen doorgaans aparte kamers
en daarom wordt het enkel uitgevoerd in ziekenhuizen of
in medische centra gericht op sport. Het PRO.vision syteem
opent deuren omdat de loopanalyse nu makkelijk,
betaalbaar en overal uitvoerbaar is.
PRO.vision werkt op basis van actief gekleurde LED-markers.
De resultaten worden verzameld in een rapport en deze
dient als nuttig hulpmiddel voor de evaluatie van een
individueel looppatroon, maar ook voor de optimale
aanpassing van de prothese. En als laatste geeft het
systeem automatisch een rapport dat als documentatie
dient voor de zorgverzekeraars. Dit rapport kan voor
elke patiënt individueel opgemaakt worden.

Er zijn twee bewegingsanalyse systemen die wij u aan
kunnen bieden. Het “basispakket” bestaat uit: een
analyse software systeem, camera met statief, notebook,
LED-markers, koffer en de accessoires en kabels. Bij het
“complete” pakket komt er nog een loopband bij. Tevens
geven wij trainingen over het gebruik van de software voor
de loopanalyse.
Toepassingen:
• Opnames van het looppatroon
• Vergelijking van de looppatronen onder verschillende
omstandigheden
• Wervelkolom meting met houding analyse
• Aanpassing van loopschoenen voor verschillende atleten
• Aanpassing van orthesen
• Bepaling van het activiteitenniveau van de prothesedrager
• Aanpassing van prothesen en vergelijking met
verschillende componenten
• Instellingen van de gewrichten
• Directe vergelijking met de referentiewaarden van
de gezonde wandelaar
Voordelen:
• Snelle en nauwkeurige verwerking van de dynamische
2D-bewegingsanalyse
• Real-time evaluatie en direct feedback van de
bewegingsvolgorde van de geselecteerde gewrichten
• Opname van individuele bewegingspatronen en
symmetrische parameters
• Optimale documentatie voor zorgverzekeraars voor
evaluatie van lichamelijke ontwikkelingen op de
lange termijn
Neem voor meer informatie contact met ons op,
wij helpen u graag bij het uitbreiden van uw aanbod!
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Sporca BV levert het complete pakket……..
Naast de verschillende producten op orthopedisch en
prothetisch gebied levert Sporca BV ook de materialen
en gereedschappen om specifieke producten voor patiënten
te maken. Voor een patiënt zijn er vaak verschillende
producten nodig om een goede zorg te bieden en u kunt
daarvoor bij ons terecht. Wij leveren het complete plaatje!

Metaal
In de moderne orthopedische
techniek worden metalen gebruikt
voor de productie van steunzolen,
peroneus spalken, een voetboog
ondersteuning maar ook om
constructies te lassen. Wij leveren
diverse producten op dit gebied.
Van aluminium voor binnenzool
ondersteuning en spalken tot een stalen band voor
enkelvoet orthesen.

Silicone
Vooral voor de plastische chirurgie
is silicone al een lange tijd een
belangrijk materiaal, maar nu is
het ook niet meer weg te denken
in de orthopedische technologie.
Vooral als het gaat om de esthetische eisen van amputaties of het
creëren van ontbrekend weefsel,
is silicone een belangrijk materiaal geworden. De echt uitziende
lichaamsvervangingen met silicone
zijn bijna onzichtbaar en kunnen
de psychologische pijn van getraumatiseerde patiënten verminderen.
Maar ook op fysiologisch gebied is
er een voordeel van silicone. Het
zorgt voor een goede draagcomfort ongeacht of ze worden
gebruikt voor een prothese, een epithese of een orthese.
Ons assortiment op het gebied van silicone omvat niet
alleen de grondstof zelf maar ook de belangrijke materialen
en gereedschappen die nodig zijn voor de vervaardiging
van de orthese of prothese zoals scharen, spatels maar
ook mixers voor het mengen van gips en vloeibare
siliconen.

In dit artikel worden er diverse soorten materialen
uitgelicht, maar voor een compleet beeld kunt u kijken
op de website www.sporca.nl. Hierop staat de brochure
van Streifeneder met de materialen en gereedschappen
weergegeven.

PUR Schuim
PUR schuim is een veelzijdig materiaal dat veelal in de orthpedische
technologie wordt gebruikt. Een
onderscheid wordt gemaakt in hard
celmateriaal (polyurethaan hardschuim) en flexibel celmateriaal
(soft-elastisch schuim). Terwijl het
soft-elastische schuim voornamelijk
wordt gebruikt voor lichaamsdemping, is het harde
celmateriaal bijzonder geschikt voor kleine sterk belaste
delen in de orthopedische schoentechniek of voor het
gieten van spacers voor prothesen.

Onderbeen cosmese van Trulife
• Universele cosmese voor een tijdelijke
of permanente toepassing
• Wordt gebruikt bij transtibiale amputaties
• Gemaakt van duurzaam urethaan, voor snelle
en eenvoudige afwerking
• Eenvoudige toegang voor verandering in uitlijning
• Voor volwassenen en voor kinderen
• Verkrijgbaar in drie kleuren
• Garantie is twee jaar

Textiel
Ook hebben wij een uitgebreid
assortiment van weefsels die
gebruikt kunnen worden voor
verschillende producten in de
orthopedie. De toepassingsgebieden
van de weefsels zijn divers: vilt
wordt gebruikt voor dempmateriaal
voor orthesen, textiel met grote
elasticiteit wordt gebruikt voor bandages en gebreid en
buisvormig materiaal wordt gebruikt voor de vervaardiging
van schachten.

nding up the usual suspects…

VE FEET. ONE LINE UP.
8

NO COINCI

