
U wilt voor uw patiënt(e) een orthese met  modulariteit 
vervaardigen?
Gebruik de orthese-confi gurator om zelfstandig de systeemcomponen-
ten voor een orthese met  modulariteit samen te stellen. De 
orthese-confi gurator bepaalt met behulp van de patiëntgegevens en met 
inachtneming van de belastbaarheid de juiste systeemcomponenten. www.orthese-confi gurator.com/nl PR

02
56

-N
L-

11
/2

01
9Orthese-

configurator

Systeemenkelgewrichten met

 (Duitsland) com



EENVOUDIG EN SNEL 
BIJ DE MONTAGE

FLEXIBEL IN GEBRUIK

+

+

NEURO VARIO-SWING
De ideale verzorgingsoptie 
voor patiënten met een 
sterke bewegingsbeper-
king in dorsaalextensie en 
bewegingspotentieel in 
plantairfl exie

verwisselbare 
veereenheden

NEURO SWING / NEURO SWING 2
De ideale verzorgingsoptie 
voor patiënten die hun 
bewegingspotentieel in 
gehele BSG willen benutten

dynamische en 
instelbare plantairaanslag

dynamische en 
instelbare 
plantairaanslag

dynamische en 
instelbare 

dorsaalaanslag

dynamische en 
instelbare 

dorsaalaanslag

verwisselbare 
veereenheden

geïntegreerde 
geluiddemping

... de functie voor meer fl exibiliteit
Sinds kort bevat het FIOR & GENTZ productassortiment systeemenkelgewrichten met 

 modulariteit. Dat wil zeggen dat deze systeemgewrichten over systeemvoetbeu-

gels, bovenste delen van het gewricht en montage-/gietdummy's met dezelfde constructie 

beschikken. Alle functionele verschillen zitten in de dekplaat. Een gewrichtspecifi eke dek-

plaat is alles wat u nodig heeft voor bijv. de ombouw tussen de systeemenkelgewrichten 

NEURO VARIO 2, NEURO VARIO-SWING, NEURO SWING en NEURO SWING 2. Zo bent u 

op elk moment in staat fl exibel te reageren op de wisselende eisen van uw patiënt.

GEWRICHTSVOORBEELDEN MET 

verwisselbare 
veereenheden

geïntegreerde 
geluiddemping

NEURO VARIO 2
De ideale verzorgingsoptie voor patiën-
ten met een sterke bewegingsbeperking 
in BSG

gering 
gewicht

geïntegreerde 
geluiddemping

NIEUW

NEURO VARIO 2 NEURO SWING NEURO SWING 2NEURO VARIO-SWING

dynamische en 
instelbare 
plantairaanslag

statische en 
instelbare 

dorsaalaanslag

statische en 
instelbare 
plantairaanslag

statische en 
instelbare 

dorsaalaanslag
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