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Attelle de Poignet & Attelle de Poignet Longue

2

Kenmerken en Voordelen

 ■ 3D monofilament materiaal zorgt voor een goede huidverluchting en optimaal patiëntencomfort. ■ Design en vorm speciaal ontworpen voor een ideale steun en behoudt van handfuncties. ■ Eén palmaire voorgevormde en aanpasbare aluminium steun. ■ Twee dorsale plastieken baleinen voor een betere stabilisatie van de pols. ■ Gemakkelijk aan te leggen door het koker concept. ■ Zowel linkse als rechtse versie.

Indicaties

 ■ Verstuikingen v.d. pols ■ Tendinitis of tenovaginitis ■ Overbelastingsletsels ■ Secundaire behandeling na fracturen

Productsamenstelling
Nylon, Polyester, Katoen, Spandex, Plastiek en Aluminium

D-Ring polsbrace (lang/kort model)

Polsomtrek Maat Code Nr. Kort Code Nr. Lang

Links

13 - 16 cm Small 11-0043-SL 11-0045-SL

16 - 18 cm Medium 11-0043-ML 11-0045-ML

18 - 20 cm Large 11-0043-LL 11-0045-LL

20 - 23 cm X-Large 11-0043-XLL 11-0045-XLL

Rechts

13 - 16 cm Small 11-0043-SR 11-0045-SR

16 - 18 cm Medium 11-0043-MR 11-0045-MR

18 - 20 cm Large 11-0043-LR 11-0045-LR

20 - 23 cm X-Large 11-0043-XLR 11-0045-XLR
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Attelle Poignet-Pouce
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D-Ring duim- & polsbrace

Kenmerken en Voordelen

 ■ 3D monofilament materiaal zorgt voor een betere huidverluchting en optimaal patiëntencomfort. ■ Design en vorm speciaal ontworpen voor een ideale steun en behoudt van handfuncties. ■ Voorgevormde en aanpasbare aluminium steun voor pols. ■ Een korte en lange voorgevormde plastic steunen voor duim = gradaties in steun. ■ Twee dorsale plastieken baleinen voor een betere stabilisatie van de pols. ■ Gemakkelijk aan te leggen door het koker concept. ■ Zowel linkse als rechtse versie.

Indicaties

■ Verstuikingen v.d. pols ■ Tendinitis of tenovaginitis ■ Rhizartrose ■ Secundaire behandeling na fracturen

Productsamenstelling 
Nylon, Polyester, Katoen, Spandex, Plastiek en Aluminium

Polsomtrek Maat Code Nr.

Links

13 - 16 cm Small 11-0047-SL

16 - 18 cm Medium 11-0047-ML

18 - 20 cm Large 11-0047-LL

20 - 23 cm X-Large 11-0047-XLL

Rechts

13 - 16 cm Small 11-0047-SR

16 - 18 cm Medium 11-0047-MR

18 - 20 cm Large 11-0047-LR

20 - 23 cm X-Large 11-0047-XLR
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Kenmerken en Voordelen

 ■ De Elbow Strap is geschikt voor de meeste sportactiviteiten en voor dagelijks gebruik. ■ Een silicone pelotte oefent een gelijkmatige druk uit op de onderarm en ontlast zo de pezen van 
buig- en strekspieren. ■ De band blijft goed ter plaatse zitten bij maximale buiging van de elleboog.

Indicaties

 ■ Behandeling van tenniselleboog (epicondylitis lateralis) of golfer’s elleboog (epicondylitis 
medialis)

Productsamenstelling 
Nylon, Polyester, PU Schuimpolstering

Kenmerken en Voordelen

 ■ 3D monofilament materiaal zorgt voor een betere huidverluchting en optimaal patiëntencomfort. ■ Design en vorm speciaal ontworpen voor een ideale steun en goede handfunctionaliteit. ■ Een symmetrisch plastic inzetstuk verschaft een uitstekende universele links-rechtse pasvorm. ■ De kleinere polsmanchette hindert nauwelijks de polsbeweeglijkheid.  ■ Enkel 3 maten. Reduceert de te houden voorraad.

Indicaties

 ■ Ligamentletsels v.h. MCP duimgewricht (vb.skiduim) ■ Tendinitis of tenovaginitis ■ Rhizartrose

Productsamenstelling
Nylon, Polyester, PU Schuimpolstering, Spandex en Plastic

Epicondylitis Elbow Strap

Duimspalk

Polsomtrek Maat Code Nr.

Universeel

13 - 16 cm Small 11-0042-S

16 - 19 cm Medium 11-0042-M

19 - 23 cm Large 11-0042-L

Elleboogomtrek Maat Code Nr.

21 - 23 cm Universal 11-0063-U



55

Kenmerken en Voordelen

 ■ De extra zachte nekpolstering verschaft bijkomend comfort aan de patiënt. ■ Sluitsysteem met Y-tab klittenband (banden worden ingekort tot de gewenste lengte) zorgen 
voor een veilige sluiting en een correcte klinische positionering van de arm. ■ De enveloppe met drukknopsluiting laat toe deze snel te openen voor een mobilisatie van de 
arm of persoonlijke hygiëne, zonder de sling volledig te moeten afnemen. ■ De unieke fixatie van de lendenband op de enveloppe t.h.v. de pols laat extra handfunctie toe. ■ Een zachte duim-lus helpt mee de sling in de correcte positie te houden.

Indicaties

 ■ Dislocatie van de schouder ■ Post-op of post-trauma immobilisatie van de humerus  ■ Letstels aan zachte weefsels van de schouder. ■ Schouder arthroscopie

Productsamenstelling
Nylon, Polyester, PU Schuimpolstering, Plastic en Metaal

Kenmerken en Voordelen

■ De BraceID® armsling is licht, voelt heel zacht aan en is comfortabel om te dragen. ■ Het elastisch textiel van de enveloppe past zich gemakkelijk aan de vorm van de arm aan. ■ In de hoesjes aan de binnenkant van de enveloppe kunnen persoonlijke bezittingen bewaard 
worden. ■ De brede en zachte nekband biedt extra comfort t.h.v. nek en schouder. ■ Sluitsysteem met Y-tab klittenband (sling kan makkelijk ingekort worden tot de gewenste 
lengte). ■ Universele maat, past links of rechts.

Indicaties

■ Letsels aan arm, elleboog of hand ■ Ondersteuning bij gipsimmobilisatie ■ Clavicula fractuur

Productsamenstelling
Polyester, Nylon, PU Schuimpolstering en Metaal

Comfort Schouder Immobiliser 

Universele Comfort Arm Sling

Voorarm Lengte Maat Code Nr.

34 - 38 cm Small 11-0065-S

37 - 43 cm Medium 11-0065-M

42 - 48 cm Large 11-0065-L

+ 48 cm X-Large 11-0065-XL

Voorarm Lengte Maat Code Nr.

35 - 45 cm Universal 11-0064-U
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Kenmerken en Voordelen

 ■ Hoogwaardige rib elastiek voor een aangepaste verluchting van de huid. ■ Dorsaal dubbel gekruiste banden voor optimale rugondersteuning. ■ Vier semi-rigide aluminium baleinen in het rugdeel met lordose contour. ■ Twee plastiek baleinen aan de voorzijde voor extra steun. ■ Frontale klittenbandsluiting met extra vingerlus om het aanleggen te vergemakkelijken. ■ Hoogte vooraan 19cm / dorsaal 26cm.

Indicaties

 ■ Lage rugpijn ■ Lumbago ■ Overbelastingsletsels

Productsamenstelling
Polyester, Nylon, Spandex, Latex, PU Schuimpolstering, Aluminium, Plastic

Kenmerken en Voordelen

■ Contouren van de elastiek hebben een anatomische pasvorm.■ Extra banden in de rug accentueren de lordose en geven een optimale rugondersteuning.■ Vier semi-rigide aluminium baleinen in het rugdeel met lordose contour.■ Twee spiraalveerbaleinen aan de voorzijde voor extra steun.■ Frontale klittenbandsluiting met extra vingerlus om het aanleggen te vergemakkelijken.■ Hoogte vooraan 18cm / dorsaal 26 cm.

Indicaties

■ Lage rugpijn■ Lumbago■ Overbelastingsletsels

Productsamenstelling
Polyester, Nylon, Spandex, PU Schuimpolstering, Aluminium en Plastic

Contoured lumbale rugbandage

Rugbandage met dubbel kruis

Lendenomtrek Maat Code Nr.

67 - 80 cm Small 11-0081-S

78 - 92 cm Medium 11-0081-M

89 - 105 cm Large 11-0081-L

103 - 130 cm X-Large 11-0081-XL

Lendenomtrek Maat Code Nr.

69 - 80 cm Small 11-0082-S

80 - 96 cm Medium 11-0082-M

96 - 112 cm Large 11-0082-L

112 - 130 cm X-Large 11-0082-XL

130 - 148 cm XX-Large 11-0082-XXL
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Kenmerken en Voordelen

■ Anatomisch gevormde mousse zorgt voor een comfortabele en effectieve pasvorm.■ De hoge achterzijde geeft een superieure ondersteuning in extensie.■ Afgeronde mousse rand aan de huidzijde zorgt voor extra draagcomfort.■ Bijkomend, wasbaar katoenen stockinet hoes voor verbeterde patiëntenhygiëne.■ Aanpasbare haak- en lussluitingen zijn geschikt voor een grote reeks halsomtrekken.■ Verkrijgbaar in verschillende hoogtes.

Indicaties

■ Acuut of chronisch pijnsyndroom in de cervicale regio■ Whiplash accidenten■ Rheumatoide Arthritis■ Torticolis

Productsamenstelling
PU Schuimpolstering, Katoen, Nylon en Lycra

Soepele Halskraag

Nekomtrek Halshoogte Code Nr.

22 - 48 cm 6 cm 11-0086-6

28 - 49 cm 8 cm 11-0086-8

28 - 52 cm 10 cm 11-0086-10

28 - 52 cm 12 cm 11-0086-12

Kenmerken en Voordelen

 ■ Zachte en flexibele zahopreen verschaft comfort en blijft goed ter plaatse zitten. ■ Elastische banden boven en onder de knie verzekeren bijkomende fixatie en vermijden
insnoeren of afzakken.■ Bijkomende patella ring voor extra steun.■ Licht elastisch materiaal in de knieholte laat een goede ventilatie toe en vermijdt irritatie van de
huid in die regio.

Indicaties

■ Lichte knietrauma■ Patella instabiliteit

Productsamenstelling
Zahopreen, Polyester, Nylon, Aluminium en POM

Knieverband met flexibele springveer

Dijbeen omtrek 15 cm 
boven de patella

Maat Code Nr.

34 - 39 cm Small 11-0023-S

40 - 45 cm Medium 11-0023-M

46 - 51 cm Large 11-0023-L

52 - 57 cm X-Large 11-0023-XL

58 - 64 cm XX-Large 11-0023-XXL
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KIT

AIRFOAM
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Kenmerken en Voordelen

■ BraceID®  Enkel Stirrup is uitgerust ofwel met opblaasbare, of voorgevormde mousse
polsterkussens zodat de arts of patiënt kan kiezen wat het beste past bij de omstandigheden van
het herstel.■ De luchtkussens zijn bedekt met textiel (flanel) aan de huidzijde, hetgeen het draagcomfort
sterk verbetert.■ Polsteringen kunnen eenvoudig verwisseld worden in de KIT-versie door ze vast te hechten aan
MicroHook strookjes aan de binnenzijde van de schelpen.■ De luchtkussens zijn meer geschikt voor gebruik in het acute stadium, terwijl de mousse
polsterkussens, met een hogere densiteit en lager profiel, zorgen voor meer stabiliteit in de
functionele fase van de revalidatie.

Indicaties

■ Ernstige en semi-acute enkeldistorties (functionele of post-operatieve behandeling)■ Stabiele malleolaire fracturen■ Nabehandeling van fracturen in de revalidatiefase

Product Compositie
Nylon, Polyester, EVA & LDEP Schuimpolstering en POM

Opmerkingen■ KIT = enkel brace met 3 componenten (plastic schelpen + lucht + foam polstering)■ Gemakkelijk in breedte aan te passen om voet/enkel te stabiliseren■ Past eenvoudig in een traditionele schoen

Enkel Orthese

Omschrijving Adult/Senior > 1,60m Junior < 1,60m

Ankle Stirrup - AIR Padding 11-0003-UA 11-0003-JA

Ankle Stirrup - Foam Padding 11-0003-UF 11-0003-JF

Ankle Stirrup - KIT (air + foam) 11-0003-UK Niet beschikbaar
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Kenmerken en Voordelen

■ BraceID®  Tri-Step Ankle Lace-Up is een lichtgewicht, extreem zacht aanvoelend en comfortabele
enkelbandage.■ Een kit met baleinen: meer rigide en anatomisch gevormde of rechte flexibele plastic baleinen
verschaffen patiënt de keuze tussen stabiliteit en comfort.■ Dunne & veilige cijfer-8-banden in combinatie met de circulaire fixatie elastiek rond de enkel,
bezorgen een exceptionele steun.■ Spacer/3D textiel elementen zorgen voor een betere ventilatie van de huid.■ Zonder gestikte zoom onder de hiel = comfort.■ Past voor linker en rechter voet.

Indicaties

■ Lichte tot matig enstige enkelverstuikingen (functionele behandeling).■ Preventie: voorkoming van recidieven■ Stabiliseren van chronisch zwakke enkel

Product Compositie
Nylon, Polyester, Spandex en PP

Tri-Step Ankle Lace-Up

Enkelomtrek Maat Code Nr.

28 - 30,5 cm X-Small 11-0008-XS

30,5 - 33 cm Small 11-0008-S

33 - 35,5 cm Medium 11-0008-M

35,5 - 38 cm Large 11-0008-L

38 - 40,5 cm X-Large 11-0008-XL
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Kenmerken en Voordelen

■ Dun verband dat in de meeste schoenen past.■ Ademend zahopreen materiaal zorgt voor een goede ventilatie van de huid.■ Twee gekruiste elastische banden geven goede ondersteuning aan het enkelgewricht. De
voetinstap is elastisch waardoor de bloedcirculatie minder snel wordt afgesneden.■ De open hiel zorgt voor voldoende bewegingsvrijheid tijdens dagelijkse en sportactiviteiten.

Indicaties

■ Deze bandage ondersteunt fragiele, pijnlijke of geblesseerde enkelgewrichten, en biedt goed
comfort.■ Helpt nieuwe kwetsuren te voorkomen en is geschikt voor dagelijkse activiteiten, recreatie en
sport.

Product Compositie
Nylon, Polyester, Spandex

Ankle Wrap 

Enkelomtrek Maat Code Nr.

25 - 41 cm Universeel 11-0007-U



Belgium - Headquarter

Orthobroker bvba
Ter Stratenweg 11
2520 Ranst
+32 3385 1075
info@orthobroker.com
www.braceid.com


