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De Markell Schoen:
voor een effectieve
behandeling van
klompvoeten
De lock-systemen
zorgen voor stabiliteit
en veiligheid!
Prothese kniegewrichten
van Streifeneder:
uitstekend assortiment
met hoge functionaliteit!

Sporca is distributeur
van orthopedische
producten en diensten
Na een viertal uitgaven van
het Sporca Magazine, volgt hier
weer een nieuwe versie. In dit
magazine brengen wij diverse
nieuwe en speciale producten
onder de aandacht maar stellen wij ook een nieuwe collega
van Sporca BV aan u voor. In dit
magazine ziet u weer hoe breed
het assortiment is van Sporca
BV, variërend van de Savant
Headrest van Symmetric Designs,
de prothese kniegewrichten van
Streifeneder en de gelproducten
van Silipos.
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.

De Savant Headrest: een nieuwe en unieke
hoofdsteun voor totale controle!
Van Symmetric Designs, het merk dat
u wellicht kent van de Headmaster
Collar, leveren wij ook de Savant Headrest.
De Savant Headrest wordt beschouwd als
een hoofdsteun voor de rolstoel, dat een
totale controle biedt aan het hoofd.
Het product is licht van gewicht en kan
door de unieke stalen kern gemakkelijk
met de hand worden gevormd waardoor
er geen gereedschap nodig is. De pads in
de Savant Headrest zijn allemaal met gel
gevuld en bedekt met nylon en lycra,
wat zorgt voor comfort en het houdt de
gebruiker koel. Er is tevens een hoofdband
bij te bestellen voor extra steun aan de
voorkant van het hoofd.

Voordelen voor de gebruiker:

- Een koele en comfortabele hoofdsteun
- Eenvoudig in gebruik
- Onopvallende verschijning
- Makkelijk schoon te houden met water
en zeep

- Voor een totale controle van het hoofd
- Lage warmte-isolatie
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elegante oplossing voor iedereen die
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Modulaire Orthesen Systemen

Markell Schoen: een effectieve behandeling van klompvoeten
De klompvoet is een aangeboren afwijking die bij één op de 800 pasgeborenen voorkomt. Van belang is dat een
patiënt met deze afwijking snel wordt behandeld en voor deze behandeling leveren wij een uitstekend product:
de Denis-Brown orthese en de Markell schoen!
De Markell schoen is onder andere voor de behandeling volgens Dr. Ponseti ontwikkeld. Bij deze behandelingsmethode
worden de Markell schoenen gemonteerd op een Denis-Brown orthese. De complete orthese bestaat dan uit het
Denis-Brown frame met daarop aan het uiteinde de Markell schoenen bevestigd. Het frame kan op diverse standen
geplaatst worden waardoor de voeten in de juiste stand gecorrigeerd kunnen worden. Er zijn 3 type schoenen:
Model 1644 / 2644 Tarso Medius: is een rechte schoen met een open neus en
een dichte hiel. De schoen is gemaakt van zacht gelooid leder, heeft een goede
pasvorm en de binnenkant van de schoen heeft een goede vulling voor de vaak
kleine voetjes. De maten van deze schoenen variëren van pasgeborenen tot
kinderen van 3-4 jaar oud.
Model 1645 Tarso Medius: is een rechte schoen met een open neus en een
open hiel. Dit model is ontworpen met de jonge patiënt in het achterhoofd.
Jonge kinderen met atypische of hypersensitieve voeten kunnen soms moeilijkheden ondervinden met de pasvorm van model 1644. Daarom heeft dit model
een uitsparing in de hiel waardoor de voet in de juiste positie wordt geplaatst,
maar met minder druk. Ook is de kans dat de schoen uitgaat veel kleiner en daardoor is er minder blaarvorming. Dit model is verkrijgbaar voor pasgeborenen maar
ook voor oudere kinderen en er zijn 3 wijdtes verkrijgbaar (smal, standaard en wijd).
Model 1934 Tarso Pronator: dit is een speciale uitvoering voor patiënten met een
aangeboren gebogen voorvoet of een gecorrigeerde klompvoet. Doordat de pasvorm
een speciale kromming heeft, zorgt dit voor een volledige abductie en een maximale
correctie van de voet.
Kortom: de klompvoet is goed te behandelen met de Denis-Brown orthese
en de Markell schoen. Hierdoor kunnen kinderen na de behandeling weer
vrolijk en goed lopend door het leven!

Prothese kniegewrichten van Streifeneder:
uitstekend assortiment met hoge functionaliteit!
De constructie van prothese kniegewrichten moeten aan zeer hoge technische eisen voldoen om de geamputeerde
weer een zorgeloos leven te laten leiden. Al jaren zijn er diverse kniegewrichtmodellen van Streifeneder verkrijgbaar.
Deze modellen variëren in functionaliteit, het materiaal en de moblititeitsklasse, welke voornamelijk varieert
van 1 tot 2. Voor deze verschillende typen en specifieke productinformatie kunnen wij u een brochure opsturen.
Om de patiënten met een hogere mobiliteitsklasse ook een goede en veilige prothese te bieden, heeft Streifeneder
de KINEGEN-serie ontwikkeld en geproduceerd. Hierdoor zijn wij in staat een uitstekend assortiment aan te bieden
van technisch geavanceerde prothese kniegewrichten, ingaand op de verschillende behoeften. De hoge functionaliteit
gecombineerd met het esthetische design geeft de prothesedrager meer levenskwaliteit, zowel in het dagelijks leven
als in de vrije tijd.
De belangrijkste punten per type gewricht zijn:
- De KINEGEN Guard heeft niet alleen een lastafhankelijke
rem heeft maar ook een slot dat ontgrendeld kan worden.
- De KINEGEN Basic heeft veel succes als een duurzame en goede
veiligheidsknie. De knie is vergelijkbaar als de Guard variant
maar heeft geen slot.
- De KINEGEN Air biedt de patiënten de beste opties voor verstelbaarheid en comfort. Het geeft onafhankelijke en continue
aanpassingen van de kinetische weerstand voor flexie en verlenging
en de continue aanpassingen van de verlenging van de stootdemping.
- De KINEGEN Stream is een van de weinige hydraulische kniegewrichten
dat verkrijgbaar is. Door het krachtige hydraulische systeem, dat een
verscheidenheid aan instelmogelijkheden biedt, is een optimale en
individuele aanpassing aan de prothesedrager mogelijk.
Voor meer informatie over de KINEGEN-serie kunt u altijd contact
met ons opnemen.

2

De lock-systemen zorgen voor stabiliteit en veiligheid!
Om een veilige verbinding tussen liner en prothese te creëren,
bieden wij van het merk Streifeneder, optimaal afgestemde
sluitsystemen (locks) aan. Door de grote verscheidenheid aan
lock-systemen maken wij het de orthopedisch instrumentmaker makkelijk om een sluitsysteem te leveren die voldoet aan
de behoefte van de patiënt. Alle lock-systemen ontgrendelen
onder trekspanning waardoor zitten mogelijk wordt.

Type

Er zijn in totaal 6 soorten sluitsystemen die zich onderscheiden
in enerzijds het grendelmechanische en anderzijds in de bouw
van het product. De sluitsystemen kunnen met alle type liners
gecombineerd worden en staan bekend om de lange levensduur en de flexibele functionaliteit. Door deze verscheidenheid
is het voor de orthopedisch schoenmaker mogelijk om voor
iedere patiënt een goede en individuele prothese te maken!

Omschrijving

Serie 100

Is gemaakt van kunststof, is licht en zeer
klein en de inbouwhoogte sluiter is 23 mm.
Het is geschikt voor gebruikers van alle
gewichtsklasse. Mocht er een afwijking zijn
in het aseinde en de loodlijn dan kan dit
makkelijk gecorrigeerd worden

Serie 150

Is klein van omvang, heeft een zeer sterke
aluminium behuizing, de inbouwhoogte sluiter
is 23 mm. Is geschikt voor alle gewichtsklassen
en een eventuele afwijking tussen aseinde en
loodlijn kan goed gecorrigeerd worden

Serie 200

Gemaakt van aluminium, heeft een lichte
en platte constructie, de inbouwhoogte sluiter
is 30 mm. Er kunnen aan het distale uiteinde
diverse schachtadapters gebruikt worden

Serie 300

Is gemaakt van gewicht geoptimaliseerde
kunststof en is geschikt voor zowel
gelamineerde als thermoplastische kokers.
De inbouwhoogte van de sluiter is 30 mm
en diverse toebehoren kunnen aan
het distale uiteinde geplaatst worden

Serie 400

Is gemaakt van aluminium, heeft een 3-arm
schachtadapter en de inbouwhoogte van
de sluiter is 33 mm. Het voordeel van dit
type is de geïntegreerde distale piramide
en de rotatiemogelijkheid

Serie 500

Is gemaakt van aluminium, heeft een
geïntegreerde distale piramide en een
inbouwhoogte van de sluiter is 27 mm.
Het is bijzonder geschikt voor snelle en
eenvoudige productie van prothesen voor
stompen zonder opvallende contracturen

Nieuwe collega bij Sporca BV
De diverse lock-systemen worden geleverd inclusief een pin.
Er zijn drie soorten verkrijgbaar welke hieronder staan
weergegeven:

Type

Omschrijving

Clutch Lock

Een pin met een wormwiel, is patiëntvriendelijk en makkelijk te ontgrendelen, heeft een
lange levensduur ook voor actieve gebruikers.
Bij de Clutch-Lock wordt als toebehoren een
sluitmechanisme geleverd speciaal voor
geriatrische patiënten, zodat het afdoen
van de prothese wordt vergemakkelijkt

Shuttle Lock

Is een gegroefde pin die men hoort klikken
als het vastklikt, het geeft de gebruiker het
gevoel stevig te zijn bevestigd aan de prothese

Easy Lock

Is een gladde pin die in stilte wordt gesloten
onder druk. Het geeft de gebruiker een veilige
vergrendeling over de gehele lengte van de pin

Vanaf januari 2014 ben ik met veel enthousiasme begonnen
bij Sporca BV. De wereld van de orthopedie is zeer boeiend voor mij. Oorspronkelijk ben ik opgeleid tot leerkracht
basisonderwijs en ben nu al weer enige tijd als ondernemer
actief in de medische hulpmiddelen sector.
Fantastisch om te ervaren dat er zoveel hulpmiddelen in de
markt zijn om het leven van patiënten draaglijker te maken.
Ondertussen heb ik verschillende bedrijven mogen bezoeken
en ik ben onder de indruk van wat er allemaal mogelijk is.
In mei zal ik een vakbeurs in Duitsland gaan bezoeken waar
verschillende leveranciers hun producten aanbieden.
Wanneer daar interessante artikelen te zien zijn,
zal ik daar later op terug komen.
Ik hoop u in de toekomst
te mogen ontmoeten!
Met vriendelijk groet,
Marjolijn van Barneveld
marjolijnvanbarneveld@sporca.nl    
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Matrix Curve (PLS)

Hip Joints van Trulife
De Hip Joints zijn zeer geschikt voor bovenbeenamputaties waarbij extra stabiliteit gewenst is. Het verbindt de prothese aan de
heupband, voegt lengte toe om de hefboomwerking te vergroten en verhoogt tevens de controle over de zijwaartse beweging.
De Hip Joints worden veelal gebruikt in combinatie met een bekkenband.
Artikelnummer

Omschrijving

Gewicht

Dikte

Garantie

P02-220-0000

Hip Joint staal, type Clevis

382 gram

2 mm

2 jaar

P02-23R-G000

Hip Joint lichtgewicht roestvrij staal, medium

166 gram

2 mm

2 jaar

P02-23S-M000

Hip Joint lichtgewicht roestvrij staal, small

130 gram

2 mm

2 jaar

P02-23H-D001

Hip Joint titanium

137 gram

3 mm

2 jaar

P02-210-0000

Hip Joint plastic

62 gram

6 mm

2 jaar

P02-23H-D000

Hip Joint roestvrij staal

234 gram

3 mm

2 jaar

P02-310-0000 Kunststof

Moet zijn: P02-23H-D001 Titanium

P02-210-0000 Kunststof

P02-330-0000 Staal

P02-23R-G000 Roestvrij staal

P02-220-000 Staal

De hielzolen van Silipos zorgen voor directe verlichting!
Een van de merken die wij als Sporca BV voeren is
Silipos. Het assortiment van Silipos bestaat uit zeer
diverse producten en in dit artikel komen er 4 soorten
hielzooltjes aan de orde. De hielzolen bestaan uit
siliconen die zorgen voor ondersteuning, drukverdeling
maar voornamelijk voor schokabsorptie. Hierdoor
kan men weer optimaal functioneren bij het sporten,
werken en bij het dagelijks gebruik. Tevens zijn al deze
producten latexvrij, hypoallergeen en makkelijk wasbaar.

WonderSpur
- Calcaneal spur
- Plantaire fasciitis
- Hielspoor
- Knie- en rugpijn

WonderCup
Indien een of meerdere van de volgende indicaties
op uw patiënt van toepassing zijn, heeft uw patiënt
er veel baat bij om een hielzooltje te gebruiken.
Indicaties:
- Hielpijn (hielspoor)
- Slijtageverschijnselen van been- en
wervelgewrichten (schokdemping)
- Knie- en heupprothesen (schokdemping)
- Irritatie van de achillespees en
het omgevende weefsel
- Beenlengteverschil (compensatie)
- Behoefte aan extra schokdemping en comfort
- Zware belasting of bij veel staan of lopen
De gel-inlegzolen staan bekend om hun optimale
pasvorm en draagcomfort en het is dan ook niet vreemd
dat de inlegzolen met groot succes door miljoenen
mensen in het binnen- en buitenland voor onder
andere hielspoor gebruikt worden! Neem gerust
contact met ons op.

- Bursitis achter de achillespees
- Achillespeesontsteking
- Decubitus
- Plantaire fasciitis

Low Profile Heel Cup
- Vangt de krachten op die
ontstaan op de enkel, knie
en heup
- Bij overbelasting, hielpijn,
achillespeesklachten.

Heel Spur with removable plug

- Heeft een uitneembare witte
-
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spot wat zorgt voor een
afname van de belasting
Hielspoor
Beenlengteverschil
Hielklachten
Achillespeesklachten
Artrose in het enkelgewricht

