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De Streifycone, voor
tijdbesparende productie
van Soft-sockets!

Seattle Carbon LightFoot,
een lichtgewicht voet met split toe uitvoering!

De Headmaster Collar
zorgt voor vrijheid,
comfort en goede
ondersteuning
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NIEUW! McDavid Recovery
Compressie Sokken
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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 Recovery
Compressie Sokken tot de
Streifycone van Streifeneder.
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
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De Seattle Carbon LightFoot is een
bewezen prothesevoet van Trulife /
Seattle Systems. Door het licht
gewicht design in combinatie met de
dynamische response die voor een
hoge mate van energieteruggaaf zorgt,
is de Carbon LightFoot prettig
in gebruik.

Technische gegevens:
T

Maximum gewicht
patiënt
T
T
Activiteitsniveau
T

gemiddeld K3

T

Voetmaat:
SCF185, 156, 188 22-29 cm
SCF195, 196, 198 22-28 cm
Teen

Beschrijving
t*TPOUXJLLFMEWPPSEFHFNJEEFMEF
prothesegebruiker en levert een
uitzonderlijk niveau van comfort
t%ZOBNJTDIFSFTQPOT[PSHUWPPSFFO
hoge mate van energieteruggave
t%BOL[JKEFHFTQMJUTUFUFFOLBOEF
voet zich aanpassen aan de ondergrond waardoor de geamputeerde
natuurlijk op ongelijk terrein
kan lopen
t-JDIUHFXJDIUEFTJHO
t%FWPFU[JFUFSMFWFOTFDIUVJU
t)FUESBHFOWBOUFFOTMJQQFSTCFIPPSU
tot de mogelijkheden door de split
toe uitvoering
t.BLLFMJKLJOHFCSVJL

124 kg

T

T

split toe
uitvoering

Keel categorie

Voetkleur

blank
lichtbruin
T
donkerbruin

Gewicht product

373 gram

T
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Minimale voethoogte

3,8 cm

Hakhoogte

9,5 mm
T

Garantie:

T

Keel 2 jaar
Voet 1 jaar
Inclusief

10 x 55 Metric Bolt Kit
(SFB540)

Modulflex: Modulair 4 in 1 Orthesen systeem

L1 – S1

ModulFlex
ModulFlex TL-Orthese voor
borstwervels-lendenwervels
(sagittaal / frontaal)
De hele wervelkolom wordt gestabiliseerd
en rechtgetrokken in het sagittale en
het frontale vlak.
t0TUFPQPSPTFWBOEFUIPSBDBMFFOMVNCBMF
wervelkolom
t$POTFSWBUJFWFCFIBOEFMJOHWBOUIPSBDBMF
wervelkolom fracturen
t0QFSBUJFBBOEFUIPSBDBMFXFSWFMLPMPN
t1BUIPMPHJTDIFGSBDUVSFOJOEFUIPSBDBMF
wervelkolom
t0TUFPNBMBDJF
t4QPOEZMJTJT

ModulFlex Extend- Orthese voor
lendenweverls
De Lordose in de lendenwervels wordt
tegengegaan door een vervormbare
achterframe met stijve spalken.
t8FSWFMLBOBBMTUFOPTF
t0TUFPQPSPTF
t(FCSPLFOXFSWFM
t1BUIPMPHJTDIFGSBDUVVS
t4QPOEZMPMZTF
t4QJU
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ModulFlex koffer - Directe
medische behandeling met
de mobiele koffer inclusief alle
modules om een patiënt direct
te helpen met een van de vier
ModulFlex orthesen
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ModulFlex Lumbar- Orthese voor
lendenwervels en het heiligbeen
Een Lordose in de lumbale wervelkolom
wordt tegengegaan met behulp van een
stijve rug pad.
t0QFSBUJFBBOEFXFSWFMLPMPN
t-VNCBBMGBDFUTZOESPPN
t.JTWPSNJOHJOTUBCJMJUFJU
t4QPOEZMPMZTF
t)ZQFSMPSEPTF
t4QJU

T4 – S1

de

m

Met de ModulFlex kunt u direct ter
plekke een patiëntspecifieke orthese
samenstellen en afleveren. Dus geen
levertijd meer, de patiënt kan direct
profiteren van de orthese.
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ModulFlex Dorso- Orthese voor
borstwervels-lendenwervels (sagittaal)
De gehele wervelkolom in het sagittale
vlak wordt gestabiliseerd en verticaal
rechtgetrokken.
t0TUFPQPSPTFWBOEFMVNCBMFXFSWFMLPMPN
t(F«TPMFFSEFCSFVL[POEFSWFSMJFTWBO
het sagittale profiel
t(F«TPMFFSEFCSFVLNFUWFSMJFTWBO
het sagittale profiel
T4 – S1
t$ISPOJTDIFNZPHFMPTF
t1PMZTFHNFOUBMFCSFVL
t4QPOEZMJTJT

Modu

De Headmaster Collar zorgt
voor vrijheid, comfort en
goede ondersteuning
De Headmaster Collar wordt in Canada geproduceerd
door Symmetric Designs. Het is een halskraag dat
nekbewegingen in alle richtingen goed afremt.
Doordat er diverse accessoires verkrijgbaar zijn is
het mogelijk om alle vormen van nekblessures te
behandelen. Denk hierbij aan een Whiplash, ALS,
MS, Artritus, PLS en PMA.

Hier zijn de voordelen voor u op een rijtje:
t(PFEFPOEFSTUFVOJOH
t.JOEFSESVLPQEFIBMT
t)PVEUNJOEFSXBSNUFWBTU
t.PEFSOFODPNGPSUBCFM
t&FOWPVEJHUFWFSWPSNFO
t%JWFSTFBDDFTTPJSFTWPPS
verandering ondersteuning
t.BLLFMJKLPNFOBGEPFO

NIEUW! McDavid
Recovery Compressie Sokken
Deze sokken van Mc David worden enkel voor of na een
inspanning gedragen. Daarvoor staat “recovery” in de
naam van de sok. Ze zorgen voor een sneller herstel na
het sporten of voor een comfortabel gevoel voor het
sporten door het bevorderen van de bloedcirculatie
dankzij Targeted (=gegradueerde) Compression.
Gegradueerd of de term Targeted Compression wil eigenlijk zeggen; 100% compressie/druk aan de enkel en 70%
compressie aan de kuit, zodat het bloed sneller richting
het hart wordt teruggepompt. Zonder deze extra druk
komt het bloed langzamer terug bij het hart en wordt
het dus ook minder snel terug gezuiverd wat zorgt voor
stijve en/of vermoeide spieren. Door de goede pasvorm
en de perfecte werking geniet uw cliënt, en wellicht ook
u, meer van het sporten!
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De voordelen van de Recovery Sokken op een rij:
t7FSCFUFSEFCMPFEDJSDVMBUJFJOEFWPFUFOFOLVJUFO
dankzij Targeted CompressionTM technologie
t7FSIPPHUEFCMPFEEPPSTUSPNJOHXBU[PSHUWPPSFFO
snellere en meer complete recuperatie
t4QFDJBMFHBSFONFU[JOLFO[FFXJFSESBHFOCJKUPU
de recuperatie en geven meer comfort
tI%D.PJTUVSF.BOBHFNFOUUFDIOPMPHJFSFHFMUEF
lichaamstemperatuur door een optimaal vochttransport
en een verhoogde ventilatie wat bovendien zorgt voor
een droog gevoel
t,BOMBOHFSFUJKEHFESBHFOXPSEFOWPPSPGOB
een inspanning
t7FSLSJKHCBBSJO[XBSUFOXJU
Samenstelling: 44% Smartcel™ Sensitive/ 34% Tactel®/
14%Polyamid/ 8% LycraTactel®.
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De Streifycone, voor tijdbesparende productie van Soft-sockets!
De Streifycone is een koker die bijna overal flexibel is en
alleen daar verstevigt waar het volgens de wetten van de
biomechanica moet. De flexibele koker heeft als voordeel
dat de pasvorm aan de bovenranden veel prettiger is.
Omdat er één koker is en geen aparte binnenkoker, is het
materiaal in zijn geheel veel dunner. Het voelt hierdoor
meer als onderdeel van het eigen lichaam omdat het beter
aansluit. Ook is de koker prettiger om aan te raken en
de patiënt signaleert iets sneller zoals bijvoorbeeld het
stoten tegen een tafel. Veel van de cliënten die het product
gebruiken zijn erg enthousiast, en voor de orthopedische
instrumentmaker is het een heel prettig product om mee
te werken.

Omschrijving:
De geprefabriceerde conus met distale eindkap wordt
gebruikt voor de tijdbesparende productie van
Soft-sockets.
Het materiaal Streifyfoam (softpolyethyleen) is optimaal
thermoplastisch vervormbaar bij 130 – 135 graden, krimpt
niet en beschikt over een uitstekend herstellende kracht.

Proces:
Het product neerleggen in de infrarood-oven (50M25)
of rechtop zetten in de verwarmingskast (50M2) op
130 – 135 graden gedurende 3 tot 5 minuten. Trek
het daarna over het droge model. Voor het verlijmen van
de distale eindkap, kan het beste de sterke contactlijm
(118P13) gebruikt worden.
Materiaal:
t1& HFTMPUFODFMTDIVJN
t4IPSF"Ù
Afmetingen:
t%JLUFJTNN
t)PPHUF WPPSBMMFNBUFO JTNN
t.BUFOTNBMM NFEJVNFOMBSHF
Voordelen:
t&FOWPVEJHUFHFCSVJLFO
t6JUTUFLFOEFFJHFOTDIBQQFO
voor slijpen en lijmen
t,MBBSWPPSHFCSVJL

Streifyfoam is een materiaal met gesloten celschuim en dus
zeer hygiënisch en niet irriterend op de huid. Streifyfoam
kan gedesinfecteerd worden en is makkelijk te reinigen
met ph-neutrale zeep en water.

Technische gegevens:
Distale omtrek

Proximale omtrek

Distale eindkap

Artikelnummer

190 mm

390 mm

116 mm

6S1/S

230 mm

420 mm

136 mm

6S1/M

260 mm

470 mm

136 mm

6S1/L

De Boot Bumper van Silipos zorgt voor verlichting
De Boot Bumper van Silipos is een lichtgewicht, comfortabele en teenloze sok die zorgt voor bescherming van
de hiel en voor bescherming van de voorzijde van de voet / scheenbeen. Op deze punten zit een gel pad die
medische minerale olie vrijgeeft wat zorgt voor verlichting, verzachting en hydratatie.

Kenmerken van de Boot Bumper:
t7FSNJOEFSUQJKOWFSPPS[BBLUEPPSESVLWBOTDIPFJTFMPQEFIJFMFOWPPS[JKEFWBOEFWPFU
t;BDIUFHFMCFTDIFSNUEFIJFMFOWPPS[JKEFWBOEFWPFUWBOESVL TUPPUFOXSJKWJOH
t;PSHUWPPS[BDIUFDPNQSFTTJFFOBGWPFSWBOEFESVLSPOEPOUTUPLFOHFCJFE
t&GGFDUJFGJOIFUCFTDIFSNFOUFHFOIJOEFSEPPSTLJTDIPFOFO TDIBBUTFO MBBS[FO
en andere soorten schoenen
t-BUFYWSJKFOIZQPBMMFSHFFO
t8BTCBBSFOIFSCSVJLCBBS
Er zijn ook drie andere varianten te verkrijgen die dezelfde vorm en dezelfde werking hebben als de Boot Bumper
van Silipos. De bescherming vindt alleen plaats op andere delen van de voet.
tSkate Bite Protector: heeft enkel een gel pad op de voorzijde
van de voet / scheenbeen
tAchillis Heel Pad: heeft enkel een gel pad op de hiel
tMalleolar Sleeve: heeft gel pads op de enkels,
voor vermindering van zwelling in en rond de enkel
4

