
Kinderen houden van buiten spelen met 
andere kinderen, wandelen in het bos 
of op het strand en belangrijk is dat er 
daarvoor een juiste oplossing wordt 
gekozen om deze activiteiten te onder-
steunen. Voor deze kinderen bieden 
wij een breed assortiment  van het merk 
Trulife. Dit internationaal georiënteerde 
bedrijf houdt zich volledig bezig met 
het bieden van betrouwbare producten 
met bewezen ontwerpen waarmee 
makkelijk te werken is door orthopedische, 
prothetische en podotherapeutische 
professionals.

Wij bieden van het merk Trulife diverse 
producten voor kinderen variërend van 
voeten en knieën tot heupen, accessoires 
en cosmeses. Van belang is dat het kind 
“gewoon” door kan gaan met zijn of haar 
leventje en daarom produceert Trulife solide 
producten aangepast aan het kind. 
Hieronder geven wij vier diverse producten 
weer uit het assortiment. Voor meer 
informatie kunt u altijd contact met 
ons opnemen want wij helpen u graag!

Child’s Play Foot:
Het gebruik van ophangsystemen, 
orthopedisch schoeisel of andere hulpmid-
delen zijn overbodig bij de Child’s Play 
Foot. Deze voet heeft een perfecte pasvorm 
en door het vacuüm blijft de voetprothese 
goed op zijn plaats. Ook heeft deze voet 
een goede schokabsorptie en draagt het 
bij tot een goede afwikkeling van de voet. 
De voet voelt aan als een wezenlijk deel 
van het lichaam en dat is heel belangrijk.

Child’s Play Knee with Manual Lock:
Lange dagen zijn geen probleem met deze 
lichte en duurzame knie. De Child’s Play 
Knee weegt slechts 310 gram en is uitgerust 
met dezelfde technologie als voor volwas-
senen. Goede swingcontrole, verstelbare 
stabiliteitscontrole, soepele extensieweer-
stand, draaibare knie exarticulatie adapter 
beschikbaar en een handmatige vergrende-
ling zorgen voor een optimale beheersing 
en veel vrijheid voor de kinderen.

Child’s Play Litting Hip Disarticulation 
System:
Dit heupscharnier is speciaal ontworpen 
voor kinderen. Het heupscharnier is 
inzetbaar bij kinderen met een lichaams-
gewicht van maximaal 60 kg en heeft een 
aanpasbare hoogte waardoor een natuur-
lijke manier van lopen ontstaat. Abductie/
adductie en flexie/extensie zijn traploos 
instelbaar er zijn vijf soorten stijfheid 
van de steunbalken verkrijgbaar. Hierdoor 
wordt er aan iedere wens voldaan.

Child’s Play Endoskeletal Cosmesis:
Deze universele cosmese heeft een goede 
pasvorm voor tijdelijk of permanent 
gebruik. Het is gemaakt van duurzaam 
urethaan voor een snelle en makkelijke 
afwerking. Eventuele veranderingen van 
het been kunnen goed verwerkt worden.

Met ons brede assortiment blijft 
iedereen, en vooral het kind, GELUKKIG!

1

De Gel Sock en Soft Sock 
van Silipos maken lopen 
een stuk aangenamer!

Liners van Streifeneder: 
nieuwe functionaliteiten, 
nieuw design! 

Waarom de Headmaster 
Collar?

Sporca is distributeur van 
orthopedische producten 
en diensten 

Vlak voor het einde van het jaar 
volgt hier weer een nieuwe versie 
van het Sporca Magazine. Er is weer 
een aantal nieuwe producten op 
de markt gekomen die wij graag 
bekend bij u maken maar ook laten 
wij een aantal producten zien van 
ons bestaande assortiment. Zoals 
u wellicht weet is ons assortiment 
breed en kunnen wij aan veel van 
uw wensen voldoen. Heeft u iets 
nodig, maar weet u niet zeker of wij 
het leveren? Bel ons en we regelen 
het voor u. Sporca is immers een 
echte Onafhankelijke Orthopedische 
Groothandel, en neemt dus uw 
wensen als uitgangspunt. 

In dit magazine komen diverse 
producten variërend van de Grinding 
Cone van Streifeneder, de Bunnell 
Splints en de Child’s Play van Trulife 
aan bod. 
Uiteraard kunt u naar aanleiding 
van de artikelen contact met ons 
opnemen via info@sporca.nl of 
bellen naar 0345 638606. Wij staan 
ook voor andere vragen voor u klaar.

Wij wensen u veel plezier met het 
lezen van het Sporca Magazine!

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 
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Child’s Play van Trulife: 
een breed assortiment voor het kind!
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Bunnell Splints van Weniger: orthesen voor hand en vinger

Van het merk Weniger leveren wij een divers assortiment orthesen voor de hand en vingers. Het gaat hier om spalken van 
Bunnell, die zorgen voor dynamische krachten voor de behandeling van contracturen en stijve gewrichten. De producten 
worden op een unieke wijze gebouwd met behulp van veerstaal en elastische rubberen banden, zodat er corrigerende 
krachten ontstaan. De banden zijn opgevuld met vilt en tevens latexvrij. Doordat de spalken eenvoudig aangepast 
kunnen worden aan de wensen van de patiënt, is het voor de therapeut prettig om mee te werken en kunnen er veel 
soorten klachten verholpen worden. Een kleine selectie:

Reverse Finger Knuckle Bender
Deze spalk zorgt voor extensie van het 
proximale interfalangeale gewricht. 
Geschikt bij flexiecontracturen en het 
syndroom van Boutonnière. De orthese 
is zowel links als rechts draagbaar en 
verkrijgbaar in diverse maten.

Reverse Knuckle Bender Splint 
Deze spalk zorgt voor extensie 
van het MCP-gerwricht en voor 
een extensie van het distale gericht 
door een extra houder.

De systemen van Bunnell kunnen zowel met succes ingezet worden voor de behandeling van bestaande contractuurpatiënten 
als voor nieuwe patiënten met spierspanningproblemen waarbij vroegtijdige behandeling vereist is. Vroegtijdige behandeling 
met een Bunnel splints voorkomt niet alleen het ontstaan van contracturen, het levert ook een bijdrage aan het behoud 
van de bewegingsvrijheid voor de toekomst! Voor de maatvoering en verschillende typen kunt u contact opnemen via 
info@sporca.nl of via 0345 638606.

Waarom de Headmaster Collar?
“Ik draag al heel lang een kraag als gevolg van zowel trauma 
en atlanto-axiale instabiliteit veroorzaakt door reumatoïde 
artritis. Veel verschillende en beperkende cervicale orthesen 
heb ik gehad maar de Headmaster Collar vind ik comfortabel, 
efficiënt, zeer cosmetisch aanvaardbaar en een aanzienlijke 
verbetering boven alle andere kragen die ik heb gedragen.”

Met vriendelijke groet, 
Jon Millard

Voordelen:
- goede ondersteuning
- minder druk op de hals
- houdt minder warmte vast
- modern en comfortabel
- eenvoudig te vervormen
- diverse accessoires voor 
   verandering ondersteuning
- makkelijk om- en afdoen



Streifeneder biedt een grote selectie van siliconen- en 
gelliners, applicatie ondersteuning, stompkousen en 
accessoires om het comfort te optimaliseren. Een volledig 
pakket dus op het gebied van beenprothesen. Alle producten 
worden gekenmerkt door het gebruik van hoogwaardige 
materialen, hoge functionaliteit en duurzaamheid. 

In dit artikel geven wij u informatie over de nieuwe 
eigenschappen en het nieuwe design dat Streifeneder heeft 
doorgevoerd bij de Silikon-liners en de ContexGel-liners. 
Het overgrote deel van de goede eigenschappen van het 
product blijven uiteraard bestaan maar er zijn een vijftal 
vernieuwingen doorgevoerd wat zorgt voor een nog beter 
product. Om de hygiëne in het gebruik van de liners te 
verhogen, is het antimicrobieel additief Serione toegevoegd 
dat een aseptische oppervlaktewerking creëert. Het additief 
vernietigd bacteriën (pneumokokken) en micro-organismen 
(multiresistente MRSA). Hierdoor wordt de vorming van geuren 
voorkomen. Dit additief wordt ontwikkeld in het gelijknamige 
bedrijf SteriOne en zorgt voor een betrouwbaar en duurzaam 
effect gedurende vele jaren.

Ook bestaan de liners nu uit geoptimaliseerde textiel. 
Doordat het weefsel nu makkelijker over elkaar schuift, 
wordt op- en afrollen eenvoudiger. Tevens is de lengte-
streching geminimaliseerd. Door de verbeterde mechanische 
polymeereigenschappen is de stabiliteit van de liner verbeterd 
maar ook de ductiliteit, wat prettig is voor het op maat maken 
van het product. Ook het “uiterlijk” van de liners is aangepast. 
Aan de diverse liners zijn specifieke namen en kleuren gekop-
peld waardoor de expert sneller de juiste keuze kan maken 
zodat de patiënt snel en effectief behandeld kan worden!

Neem voor meer informatie contact op via info@sporca.nl 
of op het telefoonnummer 0345 638606. Wij kunnen u 
dan een brochure toesturen met meer informatie.

De liners van Streifeneder: 
nieuwe functionaliteiten, nieuw design!
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The new features at one glance

Additives with aseptic  
surface effects

prevents bacteria growth 
(e.g. pneumococco- 
bacilli and multi-resistant 
micro-organisms)

Improved polymer  
features

for excellent expansion  
and more stability

Distal rotation control 

for more rotation stability  
between liner and socket
and better guidance and 
control of the prosthesis

Anti-rotation strips for 
above-knee liners  
AK-Control.Sil
prevents twisting between 
liner and prosthetic socket

New functional  
cover fabric 

for easily rolling the liner  
up or down, minimises 
longitudinal expansion 

Additieven met 
aseptische oppervlak-
tewerking effectief 
tegen bacteriën en 
micro-organismen 
en geïntegreerd in 
het polymeer

Verbeterde mechanisch 
polymeereigenschap-
pen zorgen voor een 
betere ductiliteit en 
stabiliteit van de liner

Distale draaiknoppen 
meer roterende 
stabiliteit tussen 
de liner en de as voor 
betere begeleiding 
en controle van de 
prothese

Anti-rotatie strips 
voor de dij liner 
AK-Control. Sil zorgt 
voor meer stabiliteit 
en regelbereik van 
de prothese

Nieuwe functie stof 
makkelijk op- en 
afrollen en het 
minimaliseren van 
lengtestretching
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De siliconen slijpkegels van Streifeneder 
zijn uitermate geschikt voor het slijpen 
van randen van zachte en duurzame 
flexibele kunststoffen. De kegels hebben 
een optimale slijphoek, uiterste precisie 
en het materiaal is zo gemaakt dat 
het besparend werkt met een heel goed 
slijpresultaat. De kunststoffen waarvoor 
dit product zeer geschikt is zijn bijvoor-
beeld op EVA-gebaseerde materialen 
zoals Streifyflex of Streiftec. Maar ook 
voor LPDE’s met een lage dichtheid zoals 
Streifylast. De siliconen slijpkegels zijn 
niet geschikt voor harde materialen of 
schuim.

Slijpkegels gemaakt 
van Siliconen?

Gel Sock en Soft Sock van Silipos maken 
lopen een stuk aangenamer!

EpoxiPure: epoxyhars voor 
de orthopedische technologie

Artikelnummer Type Draad

161P26/1 1 M16

161P26A/1 1 5/8”

161P26/2 2 M16

161P26A/2 2 5/8”

161P26/3 3 M16

161P26A/3 3 5/8”

161P26/4 4 M16

161P26A/4 4 5/8”

161P26/5 5 M16

161P26A/5 5 5/8”

De Arthritic/Diabetic Gel Sock en de Soft Sock zijn in diverse maten te ver-
krijgen variërend van maat 37 tot en met maat 46. Tevens zijn de sokken 
verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart. Neem gerust contact met ons 
op voor meer informatie.

EpoxiPure van Streifeneder (artikelnummer 112P80 / 112P81) is een getest 
en aangepast epoxyhars voor de orthopedische technologie. Het product is 
gecertificeerd door Hohenstein Laboratories GmbH & Co, voor veilig gebruik 
van het uitgeharde product direct op de huid. 

Kenmerken:
- voor lichte, dunwandige en 
   tegelijkertijd stabiele structuren 
- op de orthopedische technologie 
   afgestemde viscositeit 
- optimale impregnatie van de koolstofvezel 
- glashelder en duurzaam UV-bestendig 
- produceert een extreem glad oppervlakte
- overgietbaar
- snelle uitharding met warmte
- 100% vrij van oplosmiddelen en fenol, 
   geen schadelijke en giftige stoffen

Materiaal: 
gemaakt van Siliconen (antraciet kleur)

Arthritic/Diabetic Gel Sock 
- biedt een optimale 
   bescherming voor 
   neuropathische voeten
- manchet van de sok 
   knelt niet
- kan worden gebruikt 
   met of zonder diabetes    
   schoenen 
- dient als een zacht 
   weefsel bij atrofie  
- vermindert wrijving, 
   slijtage, dwarskrachten 
   en voorkomt eeltvorming 
- de sok bestaat uit 1 laag 
   met 2 mm gel over de 
   gehele zool 
- helpt voetzweer te 
   voorkomen  
- latexvrij en hypoallergeen

Soft Sock
- geïndiceerd voor neuropatische 
   en reumatoïde artritis patiënten 
- uitstekend geschikt voor een 
   aandoening die een zacht en 
   absorberend voetbed vereist 
- de eigenschappen van de gel 
   zorgen voor massage en comfort 
   van de voet tijdens het lopen 
- effectief in het verminderen 
   van schok en invloed op de hiel 
- sok bestaand uit 2 lagen met 
   6 mm gel over gehele zool 
- dient als een zacht weefsel 
   bij atrofie 
- vereist extra diep schoeisel 
- latexvrij en hypoallergeen

Het einde van het jaar 

nadert en daarom 

wensen wij u alvast 

hele fijne feestdagen 

en een succesvol 
en plezierig 2015!


