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De ContexGel-Liner:
comfortabel en
multifunctioneel

Met de distributie van
JaFaJa machines, leveren
wij het complete plaatje!

Het nieuwe Sporca:
even voorstellen...

pag6 Deserie:KINEGENgeavanceerde protheseknieën
met een hoge functionaliteit
Het assortiment van Streifeneder omvat
alle gebieden van orthopedie met de
focus op de orthopedische technologie.
Naast de structurele en functionele
onderdelen voor de bouw van prothesen,
biedt Streifeneder een breed scala aan
braces en bandages. Ook verbruiksartikelen, textiel, machines en uitrusting
maken deel uit van het assortiment.
Op pagina 5 is er nog een product van
Streifeneder uitgelicht. In dit artikel
wordt er verteld over de ContexGelLiners.

Collar:
pag4 DevoorHeadmaster
een goede
ondersteuning van het hoofd
Van het merk Symmetric Designs worden cervicale
kragen, rolstoel hoofdsteunen en mobiliteits
toebehoren geproduceerd evenals knie- en
elleboog orthesen.

Puzzel mee……
Sporca is distributeur

Deze producten hebben een brede waaier van
toepassing op chronische en acute handicaps,
variërend van Torticollis, ALS, tot ruggenmergletsels en Virale Artritis.

van orthopedische
producten en diensten
In dit magazine geven wij
u meer informatie over een
vijftal merken die wij leveren
maar brengen wij ook vijf
nieuwe en speciale producten
onder de aandacht.
Ter afsluiting is er een prijzenpuzzel toegevoegd.
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 opnemen via
info@sporca.nl of bellen
naar 0345 638606.

Silosheath
NIEUW! De Dual Disk
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biedt
Hinged Knee van
extra comfort voor de huid
Silipos is gericht op geltechnologie.
Sporca BV levert voornamelijk de
producten die gericht zijn op de
orthopedie en prothesen. De Silipos
gel bevat medische en minerale olie
die geleidelijk aan de huid wordt afgegeven. Zo wordt de huid zacht en soepel
gemaakt en wordt door de gel de druk
en wrijving aanzienlijk verminderd.

Mc David
Bij Sporca zijn producten van
Mc David te verkrijgen. Het
merk ontwikkelt innovatieve
producten en technologieën
om schade te voorkomen
en om prestaties van zowel
atleten als actieve mensen
van alle leeftijden te verbeteren. Wij leveren hiervan
diverse braces voor knieën,
enkels, polsen, ellebogen en
schouders maar ook sportmedische producten
zoals sporttape en ijszakken. Tevens is er ook
beschermende kleding verkrijgbaar.

Colofon Sporca BV

Pfinztalstraat 10

4143 JB

Leerdam

T: 0345 63 86 06

W: www.sporca.nl

De Silosheath Original
biedt extra comfort voor de gevoelige huid
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:
- Minimaliseert huidbeschadiging en beschermt
- Vermindert wrijving en slijtage van de stomp
- Verzacht, kalmeert en verbetert de huid
- Latexvrij en hypoallergeen
- Handwasbaar en herbruikbaar
- Bruikbaar bij de meeste protheseontwerpen
- Dermatologisch getest en geen bacterievorming
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Er zijn maattabellen die gebruikt kunnen worden om de
juiste keuze te maken voor uw patiënt. Wij helpen u graag!

Sporca is ditributeur van de merken:
- Streifeneder ortho.production;
- Silipos gel & liner technologies;
- Symmetric Designs;
- Trulife braces en voeten;
- Mc David braces en tapes;
- JaFaJa machinebouw
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E: info@sporca.nl

Het nieuwe Sporca team
Wij willen ons graag even voorstellen…
Vanaf juli 2012 ziet u steeds meer informatie langskomen
van Sporca BV en dat komt omdat wij een nieuwe weg
zijn ingeslagen. Sinds april 2012 zijn de activa van Sporca
Benelux overgenomen en zijn we verder gegaan onder de
naam Sporca BV. Dit alles onder de leiding van Arjen van
Eck. Arne Hak heeft Sporca verlaten en is dus niet meer betrokken bij Sporca. Hiermee is definitief afscheid genomen
van het verleden. Zoals u ziet heeft de bedrijfsnaam een
kleine aanpassing gehad en heten wij nu Sporca BV.
Via dit bericht willen wij ons graag aan u voorstellen.
Sporca BV biedt een totaalpakket aan op basis van
kwalitatief hoogstaande producten van gerenommeerde
fabrikanten in combinatie met haar eigen producten.
Wij leveren adaptieve prothese oplossingen, orthese
systemen en materialen, machines & gereedschappen
aan de orthopedische instrumentmaker.

Naast de producten zijn er tal van mogelijkheden zoals
aangepaste productprogramma’s, centrale productie
mogelijkheden en service. Bij ons kunt u voor alles terecht.
Met de overname hebben wij ons als doel gesteld u,
de vakman, accuraat en met snelheid van dienst te zijn.
Dat wil zeggen: snel en duidelijk antwoord op een vraag
en of reactie op een bestelling. Tevens zijn er goede afspraken gemaakt met onze leveranciers waardoor wij ook alle
producten goed en snel kunnen leveren. Hierdoor kunt
u voortgang houden in de behandeling van de patiënten
en dat is erg belangrijk. Ook willen wij een goed aanspreekpunt zijn daarom kunt u ook met specialistische
vragen bij ons terecht. Wij doen er alles aan u van dienst
te kunnen zijn.
Met vriendelijke groet,
Arjen van Eck

Foto team Sporca BV vlnr. Arjen, Eric, Gerrie, Cees en Myke
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De Headmaster Collar:
voor een goede ondersteuning van het hoofd!
Bij nekblessures worden over het algemeen allerhande
therapieën gegeven, maar men vergeet het belangrijkste:
het vermijden van provocerende belastingen en het bevorderen van het natuurlijk herstel. Met de Headmaster Collar
wordt het natuurlijk herstel beschermd tegen overbelastende dagelijkse activiteiten en zorgt het tevens voor een
goede ondersteuning bij bijvoorbeeld mensen met een
nekblessure of een spierziekte zoals ALS (amyotrofe
laterale sclerose).
Wat is het voordeel van een Headmaster Collar boven de
halskraag die u al kent? Het belangrijkste verschil is dat
het product een goede ondersteuning biedt maar dat er
geen druk is aan de voorzijde van de hals. Vaak wordt de
dichte halskraag als benauwend of drukkend ervaren.
Daarnaast remt de Headmaster collar nekbewegingen in
alle richtingen goed af waardoor de belasting een stuk
minder is. Doordat er bij het product diverse accessoires
verkrijgbaar zijn is het mogelijk om alle vormen van nekblessures, zoals een Whiplash, te behandelen maar ook
ziektes zoals ALS, MS, Artritis, PLS (primaire laterale sclerose)
en PMA (progressieve musculaire atrofie). Er zijn ook Neck
Pads te verkrijgen die het achterover buigen afremmen
en Extension Pads die zorgen voor een zijondersteuning.

Voor het meten van de juiste maat kan onderstaande tabel
gebruikt worden. Met een liniaal wordt de afstand van het
centrum van de kin in een rechte lijn naar de hoek van de
kaak gemeten. Het aantal centimeters bepaalt de maat.
Mocht de meting tussen twee maten vallen, kies dan de
kleinere maat.
De Headmaster Collar is makkelijk te vormen naar de
wensen van de patiënt. Buig de Headmaster Collar op de
gewenste hoogte en breedte met de hand. De vorm die erin
wordt gebogen blijft zitten.
De Headmaster Collar evenals de accessoires zijn bij Sporca
BV te bestellen. Wij hebben diverse kleuren (beige en grijs)
en maten op voorraad liggen. Zelfs voor kinderen vanaf
6 maanden is de Headmaster Collar goed te gebruiken.
Mocht u meer informatie wensen naar aanleiding van dit
artikel dan kunt u contact opnemen via info@sporca.nl of
bellen naar 0345 638606.

Maar de patiënt die wil er natuurlijk ook graag goed uitzien. Dat kan gelukkig ook met de Headmaster Collar. Het is
een stevige orthese, met zachte materialen afgewerkt maar
is absoluut niet opzichtig en het houdt veel minder warmte
vast. Hierdoor voelt de patiënt zich goed, het product zit
lekker, en daardoor draagt de patiënt de orthese langer
waardoor de nekblessure beter herstelt.

Baby
Kind
Junior
Small
Medium
Large

Cm

Inch

6,5 cm
7,5 cm
9 cm
10 cm
11,5 cm
13 cm

2,5”
3”
3,5”
4”
4,5”
5”

Waarom de Headmaster Collar?
- Goede ondersteuning
- Minder druk op de hals
- Meer flexibiliteit geeft ruimte voor draaiing
van het hoofd
- Accessoires zijn verkrijgbaar om de ondersteuning
te veranderen
- Houdt minder warmte vast
- Makkelijk schoon te houden
- Modern en comfortabel
- Eenvoudig te vervormen
- Makkelijk om- en afdoen
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren en maten

4

De ContexGel-Liners van Streifeneder:
hoge mate van comfort en multifunctioneel inzetbaar!
Heeft u als bedrijf in het verleden ContexGel-Liners besteld
bij Sporca en waren er problemen met de leveringen? Dat
is vanaf nu geen probleem meer. Sporca BV heeft met haar
leveranciers goede afspraken gemaakt. Sindsdien zijn ook
de vertrouwde liners weer leverbaar.
Waarom zijn de ContexGel-Liners interessant voor u?
De ContexGel-Liners worden uitsluitend gebruikt voor
prothetische zorg en zijn goedgekeurd voor geamputeerden
met activiteitsklasse 1 tot 3. Vaak hebben de patiënten
moeilijke restledematen omdat dit een gevolg is van
bijvoorbeeld een zeer slechte doorbloeding. Ook worden
de liners gebruikt voor geamputeerden met littekens maar
ook voor patiënten met minder bedekking van zacht weefsel dus met benige stompen op prominente plaatsen.
Door gebruik te maken van een unieke polymeer formule,
biedt de ContexGel-Liner van Streifeneder ook een juiste
zorg voor extra patiëntengroepen:
- Patiënten met arteriële circulatiestoornissen en
microangiopathies
- Patiënten met diabetes mellitus en de
dermatologische gevolgen daarvan
De liners zijn beschikbaar in zowel Trans Femorale en
Trans Tibiale fittingen en zijn leverbaar in drie verschillende
ventrale diktes van 3 mm, 6 mm, en 9 mm en een

gelijkblijvende dorsale dikte van 3 mm om makkelijker te
buigen en rimpelvorming in de knieholte te verminderen.
De liners zijn met 65° celcius thermoplastisch te vervormen.
Hierdoor kan er van iedere liner een “uniek” exemplaar
worden gemaakt en is de liner geschikt voor de atypische
stomp.
De ContexGel-Liners zijn verkrijgbaar in vijf maten met of
zonder distale verbinding en met of zonder binnenmatrix.
De zachte en flexibele Streifeneder Polymeer Gel heeft
huidverzorgende eigenschappen maar zorgt ook voor een
optimale inbedding van de stomp. Tevens is de binnenkant
glad zodat de patiënt de liner eenvoudig aan kan trekken.
De buitenkant van de liner is juist van heel stevig materiaal
zodat de binnenkant goed beschermd blijft.
Conclusie
De optimale aanpassing aan de stomp en de hoge mate
van comfort zorgen ervoor dat de ContexGel-Liner multifunctioneel inzetbaar is.
Om te ervaren dat de ContexGel-Liners van Streifeneder
goed zijn, kunt u altijd een voorbeeld ontvangen om te
kijken wat u ervan vindt. Wij helpen u graag met het
uitzoeken van de juiste liners!

De ContexGel-Liner is geschikt voor:
Probleem

Oplossing

Slechte dekking
van zacht weefsel

Vervanging van zacht weefsel door
elastomeer

Bot uitstulping

De gel verspreidt zich rond de drukzones en verhoogt het comfort bij
de inbedding van de ledematen

Verbrandingen
(huidtransplantaties)

De liner absorbeert een groot deel
van de schuifspanning tijdens het
lopen en beschermt deze gevoelige
huid consequent tegen een grote
hoeveelheid mechanische overbelasting

Huid verkleving
van het periosteum

De liner houdt, tot op zekere
hoogte, de schuifspanning weg
bij de aangetaste huid
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De KINEGEN-serie
geavanceerde protheseknieën met een hoge functionaliteit
Prothese kniegewricht systemen worden gebruikt om
het ontbrekende gezonde kniegewricht te vervangen. De
constructie moet hierdoor aan zeer hoge technische eisen
voldoen om de geamputeerde weer een zorgeloos leven
te laten leiden. Welk kniegewricht wordt gebruikt is afhankelijk van de mobiliteit en het gewicht van de patiënt. Daarom
is een nauwkeurige analyse belangrijk, zodat de patiënten
een zo goed mogelijke zorg geboden krijgt.
Met de door Streifeneder ontwikkelde en geproduceerde
KINEGENserie, 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.
In het jaar 2009 werden de KINEGEN Basic 3A800 en de
KINEGEN Air 3A1000 al geïntroduceerd maar nu is er ook
een nieuwe lijn: de KINEGEN Stream 3A2000. Dit model
heeft in 2010 zelfs de Reddot Design Award gewonnen.

De belangrijkste punten per 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 (buigen) en verlenging (strekking) 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.
In onderstaande tabel zijn de eigenschappen per knieprothese weergegeven. Er staat daarnaast meer informatie
op onze website www.sporca.nl.

3A850
KINEGEN.guard

3A810
KINEGEN.basic

3A1000
KINEGEN.air

3A2000
KINEGEN.stream

3A2100
KINEGEN.stream

3A2200
KINEGEN.stream

Max. gewicht patiënt

125 kg

125 kg

125 kg

150 kg

150 kg

125 kg

Mobiliteitsklasse
Proximale verbinding

1 tot 2
Piramide-adapter

1 tot 2
Piramide-adapter

1,5 tot 3
Piramide-adapter

3 tot 4
Piramide-adapter

Distale verbinding

Klem vergrendeling Ø 30 mm
145°
175 mm
53 mm
122 mm
120 mm
35 mm

Klem vergrendeling Ø 30 mm
145°
175 mm
53 mm
122 mm
120 mm
35 mm

Klem vergrendeling
Ø 30 mm
145°
249 mm
53 mm
196 mm
185 mm
39 mm

Piramide-adapter

3 tot 4
M36 voor 4-arm
schacht adapter
Piramide-adapter

3 tot 4
M36 voor 3-arm
schacht adapter
Piramide-adapter

136°
240 mm
o. A.
o. A.
38 mm
212 mm
26 mm

136°
240 mm
o. A.
o. A.
38 mm
213 mm
27 mm

136°
235 mm
o. A.
o. A.
33 mm
213 mm
27 mm

85 mm

85 mm

146 mm

186 mm

186 mm

186 mm

850 g

830 g

820 g

1120 g

1175 g

1140 g

Kniebuigingshoek
Totale hoogte
Proximale montagehoogte
Distale montagehoogte
Totale hoogte condylus
Effectieve montagehoogte
Effectieve proximale
montagehoogte
Effectieve distale
montagehoogte
Gewicht
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Met de distributie van
JaFaJa machines, leveren
wij het complete plaatje!
Sporca BV is ook distributeur van JaFaJa machines. Dit is een
bedrijf wat gespecialiseerd is in de productie, verkoop en
montage van machines en accessoires die het voor onderstaande marktsegmenten mogelijk maakt om snel en goed
de juiste producten te produceren. Dit kan variëren van
schuurmachines en poetsmachines tot draadmachines
en werktafels.
- Schoenherstellers
- Orthopedisch maatschoenmakers
- Technische orthopedie
- Podotherapie
- Podologie

Voor schuurbanden, bimskappen en accessoires van
schoenproducten en benodigdheden bent u bij ons ook aan
het goede adres. Wij kunnen u met raad en daad bijstaan
in het gehele vernieuwingsproces. Bovendien kunnen wij
naast leveringen op machinegebied ook zorgdragen voor
een compleet nieuw interieur.
Wij leveren nieuwe en gebruikte machines van de volgende
merken: Mebus, Power schoenmachines, Hardo.

Machines

Doordat wij samenwerken met een bedrijf dat al 35 jaar
ervaring heeft, zijn wij in staat met u mee te denken maar
ook kunnen wij nieuwe ontwikkelingen doorvoeren en uw
problemen zichtbaar en merkbaar verminderen. De reparatie
en revisie worden in eigen beheer uitgevoerd en daarom
kunt u voor alles bij ons terecht.

Mc David is bij Sporca
verkrijgbaar in diverse
braces en kleding
Er zijn bij Sporca ook producten van Mc David te
verkrijgen. Het merk ontwikkelt innovatieve producten
en technologieën om schade te voorkomen en om
prestaties van zowel atleten als actieve mensen van
alle leeftijden te verbeteren. Wij leveren hiervan
diverse braces voor knieën, enkels, polsen, ellebogen
en schouders maar ook sportmedische producten zoals
sporttape en ijszakken. Tevens is er ook beschermende
kleding verkrijgbaar. Kijk voor meer informatie over
de producten van Mc David op www.sporca.nl

SCHOENMACHINES

NIEUW! De Dual Disk Hinged
Knee van Mc David
De Dual Disk Hinged Knee is een nieuwe brace van
Mc David en beschermt en ontlast de druk van de knieschijf. Het is gemaakt van 100% latexvrij thermisch
neopreen dat de lichaamswarmte vasthoudt maar ook
een stevige compressie geeft en ondersteuning biedt.
Het heeft twee grotere en stabiele scharnieren dan de
standaard kniebrace en zorgt daardoor voor extra
bescherming.
Specifieke kenmerken
- Is geschikt voor zowel de rechter als de linker knie
- Scharnieren aan beide zijden van de knie
- Ademend geperforeerde neopreen op de achterzijde,
voor meer comfort
- 100% neopreen hoes met nylon aan beide zijden
- Scharnieren ontworpen met een stop voor hyperextensie
- McDavid steunniveau is III-maximum
- Verstelbare riemen
- Het gevoerde hoefijzer rondom de knie geeft
bescherming en ontlast de druk van de knieschijf
Maattabel
Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large

Cm
30 – 35 cm
35 – 38 cm
38 – 43 cm
43 – 50 cm
50 – 56 cm

Mocht u meer informatie wensen over het product dan
kunt u altijd contact met ons opnemen.
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Puzzel mee...
Horizontaal
5. belangrijk bij het aanmeten van
een prothese
7. het hoofdbestanddeel van de Silosheath
8. merk JaFaJa machines
9. hoeveelheid scharnieren bij de
Dual Disk Hinged Knee
10. dit merk heeft de focus op
orthopedische technologie
11. doel van ons bedrijf
Verticaal
1. de nieuwe bedrijfsnaam
2. wat biedt de Headmaster Collar
3. hoeveel maten zijn er van de liners
4. vanaf hoeveel maanden is de
Headmaster Collar te gebruiken
6. hydraulisch kniegewricht

Plaats de letters in de gekleurde vakjes in
de juiste volgorde en stuur de oplossing
door naar info@sporca.nl of per post naar
Sporca BV, Pfinztalstraat 10, 4143 JB Leerdam.
De winnaar ontvangt een lekkere taart!

Het einde van het jaar nadert
en daarom wensen wij u
alvast hele fijne feestdagen en
een succesvol en plezierig 2013!

