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Het ontstaan van Rafys®... het verhaal waar alles mee begon. 

De producten van Rafys® ontstonden in de kinepraktijk van de ge-

broeders   A. en J. Bruggeman,  na jaren studie en onderzoek, te Hen-

gelo in Nederland. Op basis van dit wetenschappelijk onderzoek 

werd door STEP® Nederland (STichting Ergonomie en Preventie) 

specifieke hulpmiddelen ontwikkeld om het natuurlijk herstel 

te bevorderen en verdere weefselbeschadiging te voorkomen. 

Uit het onderzoek werd vastgesteld dat spier- en ge-

wrichtsklachten ontstaan in het algemeen dagelijks le-

ven door foutieve bewegingen en houdingen. De pijn 

die patiënten ervaren is een signaal van weefselbeschadi-

ging, en zolang niet wordt ingegrepen op de beweging van 

de patiënt zullen de klachten blijven en zelfs verergeren. 

Zo ontstaan rugklachten zoals  lumbago, hernia  door  frquent en 

langdurig  BOL-ruggebruik. Eenmaal de rug verzwakt is, wordt hij 

automatisch gevoeliger voor belasting. Met bukken, tillen en zit-

ten met een bolle rug vervormen we namelijk de discus. De rug 

gaat achteraan open, waarbij de achterste ligamentbanden van 

de discus worden opgerekt. Tegelijkertijd wordt de drukbelasting 

op de discus volledig naar het achterste deel van de discus ver-

plaatst, waardoor de spanning op de achterste banden toeneemt. 

. 

Zolang de patiënt niets verandert aan zijn bol rugge-

bruik, zal de dagelijkse belasting evolueren naar een over-

belasting, en evolueert een lumbago door het recidi-

ve karakter bijna onvermijdelijk naar een discus hernia.

De filosofie van STEP® Nederland is er dan ook op gebaseerd 

dat de mens zijn lichaam ergonomisch en veiliger moet le-

ren gebruiken om zo fysieke belasting optimaal op te van-

gen én zo overbelasting en lichaamsklachten te voorkomen. 

STAPPEN: 

1. SCHOLING: veilig rug- en lichaamsgebruik, zoals o.a. veilig 

ruggebruik met de STEP BackPerfect® rugscholing en de 

STEP® GewichtHeffersTechnieken. 

bron: STEP® Nederland

2. BESCHERMING:  verandering van lichaamsgebruik is een 

leerproces, zodat het belangrijk is om te voorzien in be-

scherming.

3. THUISOEFENTHERAPIE: ook al ben je in behandeling bij 

de kinesist, breng je slechts een fractie van de oefentijd 

bij hem door. Er blijft thuis nog heel wat te doen: Veilig 

lichaamsgebruik oefenen en goede oefeningen.

STEP® Nederland heeft als bescherming EHBO (Eerste 

Hulp Bij Overbelasting) braces of beschermen-

de  hulpmiddelen ontwikkeld met drie belangrijke pijlers: 

1. het bevorderen van het natuurlijk herstel; 

2. het voorkomen van verdere weefselbeschadiging; 

3. het ingrijpen op de beweging van de patiënt.  

Wegens het grote succes werd overgestapt naar 

een moderne productie van de producten en kre-

gen ze de naam: “RAFYS” of RAtionele FYSiotherapie.

DE FILOSOFIE VAN STEP NEDERLAND & RAFYS

bron: STEP® Nederland

bron: STEP® Nederland
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HOOFD
hersenverlamming, epilepsie, spasticiteit

   Beschermhelmen - Cranial Protection Helmets

Beschermhelm  Protection Helmet (volwassenen)

De beschermhelm is gemaakt van ademend schuim materiaal, met aan de bin-
nenkant een badstofvoering en een wafelstofbedekking. De helm wordt onder de 
kin vastgemaakt met bandjes, en is voorzien van een extra polstering onder de kin. 

Indicaties: 
• hersenverlamming
• epilepsie
• neuromusculaire aandoening die evenwichtsproblemen veroorzaakt
• spasticiteit
• na een operatie

Maatvoering: hoofdomtrek
• maat 46: 46 cm (cnk: 3646965)
• maat 48: 48 cm (cnk: 3646973)
• maat 50: 50 cm (cnk: 3646981)
• maat 52: 52 cm (cnk: 3646999)
• maat 54: 54 cm (cnk: 3647005)
• maat 56: 56 cm (cnk: 3647013)
• maat 58: 58 cm (cnk: 3647021)
• maat 60: 60 cm (cnk: 3647039)

Kleur: zwart      Merk: Orliman
Referte: 52-00150 H100 (geen standaardproduct)

Pediatric Beschermhelm  Protection Helmet (kinderen)

De beschermhelm is gemaakt van ademend schuim materiaal, met aan de bin-
nenkant een badstofvoering en een wafelstofbedekking. De helm wordt onder de 
kin vastgemaakt met bandjes, en is voorzien van een extra polstering onder de kin. 

Indicaties: 
• hersenverlamming
• epilepsie
• neuromusculaire aandoening die evenwichtsproblemen veroorzaakt
• spasticiteit
• na een operatie

Maatvoering: hoofdomtrek
• maat 40: hoofdomtrek 40 cm / leeftijd: 0 - 3 maanden (cnk: 3646932)
• maat 42: hoofdomtrek 42 cm / leeftijd: 3 - 6 maanden (cnk: 3646940)
• maat 44: hoofdomtrek 44 cm / leeftijd: 6 - 9 maanden (cnk: 3646957)

Kleur: groen      Merk: Orliman Pediatric
Referte: 52-000001 OPH101 (geen standaardproduct)

                BRACES & MEDISCHE HULPMIDDELEN
voor een snel herstel en een veilige beweging.
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HALS
nekdistorsie en degeneratie

   Rafys® Halskragen

Rafys® Halskraag SOFT 

Deze halskraag bestaat uit 100% schuimrubber en is geschikt bij lich-
te tot matige nekklachten. Halskragen kunnen met voor- en achterslui-
ting worden gedragen, afhankelijk van de afremming die gewenst is en van 
het draagcomfort voor de patiënt.

Indicaties: 
• nekhernia / lumbago - distorsie: de hoge kant van de halskraag wordt voor-

aan gedragen
• nekartrose - degeneratie: de hoge kant van de halskraag wordt achteraan 

gedragen
• whipslash
• spierklachten en verkramping: het dragen van een halskraag kan in sommi-

ge gevallen voor ontspanning van de spieren zorgen

Maatvoering: de nekhoogte en de nekomvang moeten gemeten wor-
den. De nekhoogte meet je in een neutrale stand, dit is de afstand 
van C7 (meest uitstekende nekwervel) tot de protuberantia occipitalis 
(de achterhoofdknobbel).

1. STANDAARD versie
• XS = nekomvang +/- 30 cm, nekhoogte +/- 8 cm
• S = nekomvang +/- 36 cm, nekhoogte +/- 10 cm (cnk: 3647591)
• M = nekomvang +/- 42 cm, nekhoogte +/- 12 cm (cnk: 3647682)
• L = nekomvang +/- 44 cm, nekhoogte +/- 13 cm
• XL = nekomvang +/- 47 cm, nekhoogte +/- 13 cm

2.    OP MAAT versie (kan mits meerprijs)
Nekomvang: XS, S, M, L, XL
Nekhoogte: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cm

Kleur: beige of blauw       
Materiaal: schuimrubber                                  
Referte: 01-100010 tem. 01-100013

Pediatric Halskraag 

De Orliman Pediatric  halskraag is een halskraag speciaal ontworpen voor 
kinderen. De halskraag is anatomisch gevormd en is gemaakt van polyu-
rethaanschuim. Hij heeft met een velcro sluiting, met een 100% katoen 
bedekking aan de buitenzijde. 

Indicaties: 
• nekhernia / lumbago - distorsie
• whipslash

Maatvoering oude uitvoering CC2106 (zolang voorraad strekt): 
• maat 1: halsomtrek 23 - 28 cm / hoogte 6 cm (cnk: 3646890)
• maat 2: halsomtrek 29 - 34 cm / hoogte 6 cm (cnk: 3646908)

Maatvoering nieuwe uitvoering CC2106: 
• maat 1: halsomtrek 25-29 cm / hoogte 5 cm (cnk: 3646890)
• maat 2: halsomtrek 29-34 cm / hoogte 6,5 cm (cnk: 3646908)

Kleur: grijs (oude uitvoering) / blauw (nieuwe uitvoering)    
Referte: 52-000010

Rafys® Halskraag DENS 

Deze bestaat uit 80% zacht schuim en 20% steviger geperst schuim en biedt meer stevigheid dan de soft hals-
kraag. Hij is geschikt bij matige tot ernstige nekklachten. Halskragen kunnen met voor- en achtersluiting worden 
gedragen, afhankelijk van de afremming die gewenst is en van het draagcomfort voor de patiënt.

Indicaties: 
• nekhernia / lumbago - distorsie: de hoge kant van de halskraag wordt vooraan gedragen
• nekartrose - degeneratie: de hoge kant van de halskraag wordt achteraan gedragen
• whipslash

Maatvoering:  de nekhoogte en de nekomvang moeten gemeten worden. 
De nekhoogte meet je in een neutrale stand, dit is de afstand van C7 
(meest uitstekende nekwervel) tot de protuberantia occipitalis 
(de achterhoofdknobbel).

STANDAARD versie
• XS = nekomvang +/- 30 cm, nekhoogte +/- 6 cm 
• S = nekomvang +/- 36 cm, nekhoogte +/- 8 cm (cnk: 3647781)
• M = nekomvang +/- 42 cm, nekhoogte +/- 10 cm (cnk: 3647872)
• L = nekomvang +/- 44 cm, nekhoogte +/- 12 cm (cnk: 3647963)
• XL = nekomvang +/- 47 cm, nekhoogte +/- 13 cm

OP MAAT versie
Nekomvang: XS, S, M, L, XL
Nekhoogte: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cm Een op maat versie kan mits meerprijs.

Kleur: beige of blauw       Materiaal: schuimrubber                       Referte: 01-100014 tem. 01-100016

.
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   Rafys® Nekorthesen

Rafys® Nekorthese VENTRAAL 

Deze nekorthese bestaat uit een reminder collar van neopreen en een spalk 
van aluminium die aan de voorzijde wordt geplaatst. De ventrale nekorthese 
remt alleen de nekbuiging voorover af en laat de nekbuiging achterover vrij.

Indicaties: 
• nekhernia / lumbago-distorsie

Maatvoering: universele maat 
Kleur: zwart
Materiaal: neopreen

Referte: 01-100030-V (geen standaardproduct)

Rafys® NeckMaster 

De Rafys NeckMaster is een eenvoudige kunststof steun voor de 
nek met een zachte hoes en geeft alleen steun aan de voorkant. Be-
dekt de hals minimaal en voelt niet benauwend. Deze neksteun is ge-
schikt voor personen met hernia en lumbago klachten in de nek.

Indicaties: 
• nekhernia / lumbago-distorsie

Maatvoering:
• S  = omvang hals < 42 cm (nekhoogte: 12 cm) (cnk: 3953007)
• L = omvang hals > 42 cm (nekhoogte: 12 cm) (cnk: 3953015)

Referte: 01-100029   Kleur: zwart    

Rafys® Nekorthese DORSAAL 

Deze nekorthese bestaat uit een reminder collar van neopreen en een spalk 
van aluminium die aan de achterzijde wordt geplaatst. De dorsale nekorthese 
remt alleen de nekbuiging achterover af en laat de nekbuiging voorover vrij.

Indicaties: 
• nekartrose - degeneratie

Maatvoering: universele maat 
Kleur: zwart
Materiaal: neopreen

Referte: 01-100030 (geen standaardproduct)

            SCHOUDER
schouderblessures en afhangende schouders

   Rafys® Schouder Immobilisaties & andere

Rafys® P.S.I. of Partiële Immobilisatie

Een schouderbrace die de pijnlijke bewegingen in het schoudergewricht meer 
of minder kan afremmen. Op deze wijze wordt een hernieuwde overbelas-
ting tijdens het genezingsproces voorkomen. Met de P.S.I. kunnen de vol-
gende bewegingen worden afgeremd: anteflexie, retroflexie en abductie.

Indicaties: 
• frozen shoulder
• schouderpeesontsteking
• pijn bij armheffen

Maatvoering: universele maat 
Kleur: zwart      
Materiaal: neopreen

Referte: 02-100071 (cnk: 3645215) 

anteflexie afremming

abductie afremming

retroflexie afremming

Rafys® Mitella zonder nekbelasting

De arm wordt met deze mitella eenvoudig aan het lichaam bevestigd, 
zonder daarbij hinderlijke druk op de schouder of nek uit te oefenen.
Alle banden zijn demontabel en met klitband instelbaar, zodat deze mitella 
voor alle maten geschikt is. Ook is de mitella zo volledig naar wens instelbaar.

Indicaties: 
• schouderblessure

Maatvoering: universele maat 
Kleur: zwart
Materiaal: neopreen

Referte: 02-100083 (geen standaardproduct)
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Rafys® Mitella 

Een zeer comfortabele en eenvoudige mitella uit zachte neopreen. Deze 
neopreen mitella is 8 cm breed en geeft een aangename elastische druk-
verdeling. Door de brede elastische band wordt de druk op de schou-
der gelijkmatig verdeeld en heeft men geen last van scherpe drukran-
den. Het is een eenvoudige neopreen band met klitbandsluiting, die 
gemakkelijk aan te leggen en te individualiseren is met de klitbandsluiting.

De mitella kan afhankelijk van de klachten en het welbevinden van de patiënt op 
3 manieren gedragen worden:
1. zonder nekbelasting over de andere schouder;
2. zonder nekbelasting over de aangedane schouder. Hierbij is de arm ook 

meer aan het lichaam gefixeerd;
3. via de nek met een goed verdeelde nekbelasting.

Indicaties: 
• schouderblessure

Maatvoering: universele maat     Kleur: zwart
Materiaal: neopreen
Referte: 02-100080-8 (cnk: 3647971)

aanlegwijze 2

aanlegwijze 1

aanlegwijze 3

Rafys® Mitella DUBBEL

Deze mitella heeft een sluiting op de buik, waarbij het gewicht van de 
arm op beide schouders wordt gedragen. De brede neopreen ban-
den zorgen voor een breed, zacht en comfortabel draagvlak. De sluitin-
gen van de band zijn met demontabele klitband. Op deze manier zijn 
de banden nader te individualiseren, door deze op maat te knippen.

Indicaties: 
• schouderblessure

Maatvoering: omvang van de borst
• S/M = borstomvang < 95 cm (cnk: 3647989)
• M/L = borstomvang > 95 cm (cnk: 3647997)

Kleur: zwart        Materiaal: neopreen        Referte: 02-100081

Draagband arm (volwassenen)

Deze draagband zorgt voor immobilisatie en drukontlasting van de schou-
der. Hij is gemaakt uit een ademende wafelstof en badstof, zodat deze extra 
comfortabel aanvoelt. Er wordt gebruik gemaakt van een velcro sluiting en 
een band met extra polstering. Deze draagband wordt stan-
daard geleverd met een extra demontabele fixatieband, zo-
dat de arm indien gewenst tegen het lichaam kan worden gefixeerd. 

Maatvoering: lengte onderarm
• maat 1  = < 30 cm 
• maat 2  = 30 - 36 cm (cnk: 3646163)
• maat 3 = > 42 cm (cnk: 3646171)

Kleur: blauw    Merk: Orliman     Referte: 52-000220 (C-43)

Pediatric Draagband arm (kinderen)

Deze draagband zorgt voor immobilisatie en drukontlasting van de schou-
der. Hij is gemaakt uit een ademende wafelstof en badstof, zodat deze extra 
comfortabel aanvoelt. Er wordt gebruik gemaakt van een velcro sluiting en 
een band met extra polstering in de hals. Deze draagband is zonder extra fixatie-
band.    

Maatvoering: 
• maat 1: lengte onderarm: < 23 cm / leeftijd: 2 - 6 jaar (cnk: 3646023)
• maat 2: lengte onderarm: 23 - 30 cm / leeftijd: 6 - 12 jaar (cnk: 3646031)

Kleur: groen/grijs    Merk: Orliman     Referte: 52-000022 (OP1132)

Pediatric Schouder immobilisator/draagband (kinderen)

Deze draagband zorgt voor immobilisatie en drukontlasting van de schou-
der. Hij is gemaakt uit een ademende wafelstof en badstof, zodat deze extra 
comfortabel aanvoelt. Er wordt gebruik gemaakt van een velcro sluiting en 
een band met extra polstering. Deze draagband wordt standaard geleverd 
met een extra demontabele fixatieband, zodat de arm indien gewenst tegen 
het lichaam kan worden gefixeerd.

Maatvoering: 
• maat 1: lengte onderarm: < 23 cm / leeftijd: 2 - 6 jaar (cnk: 3745148)
• maat 2: lengte onderarm: 23 - 30 cm / leeftijd: 6 - 12 jaar (cnk: 3745155)

Kleur: grijs    Merk: Orliman     Referte: 52-000021 (OP1131)

Draagband arm met clipsluiting (volwassenen)

Deze draagband zorgt voor immobilisatie en drukontlasting van de schou-
der. Hij is gemaakt uit een ademende wafelstof en badstof, zodat deze ex-
tra comfortabel aanvoelt. Er wordt gebruik gemaakt van een polstering 
in de hals en een clipsluiting. Deze draagband is zonder extra fixatieband.

Maatvoering: lengte onderarm
• maat 1  = < 30 cm 
• maat 2  = 30 - 36 cm 
• maat 3 = > 42 cm

Kleur: blauw/beige    Merk: Orliman     Referte: 52-000221 (C-42A - C-42B)



   Rafys® Rechthouders & andere

Rafys® Rechthouder STANDAARD

Een eenvoudige rechthouder met verstelbare klitbandsluiting, die wordt 
gedragen als een rugzakje. Deze rechthouder wordt ingezet bij afhan-
gende schouders en kan gemakkelijk strakker of losser worden gemaakt. 
Op deze wijze kan de mate van correctie gemakkelijk worden ingesteld.

Deze elastische uitvoering geeft een comfortabele afremming en een goede re-
minder werking. Omwille van de elasticiteit is deze rechthouder niet geschikt voor 
een sleutelbeenbreuk. 

Deze uitvoering is ook niet geschikt voor mensen met klachten rondom het 
schoudergewricht, aangezien men voor het bevestigen van de band zelf de ban-
den moet verstellen boven op de schouders. Voor deze mensen adviseren we 
de Rechthouder Easy. 

Indicaties: 
• houdingcorrectie 
• spierklachten tussen nek en schouder door afhangende schouders

Maatvoering: borstomvang, onder de oksels gemeten
• S = borstomvang < 85 cm (cnk: 3953023)
• M = borstomvang > 85 cm < 105 cm (cnk: 3953031)
• L = borstomvang > 105 cm (cnk: 3953049)

Kleur: zwart (beige mogelijk op aanvraag)
Materiaal: neopreen

Referte: 02-100093

Afhangende schouders - houdingcorrectie

Rug- en nekpijn komt zeer frequent voor en ontstaat vaak door afhangende schouders en/of een bolle boven-
rug. Het verbeteren van de lichaamshouding speelt dan ook een grote rol bij het verminderen van deze klachten.

Bij afhangende schouders komt de nek en de rug in een 
verkeerde positie, welke spierklachten kan veroorzaken 
tussen nek en schouder, alsook het Trapeziussyndroom 
genoemd. Wanneer men niet alleen de schouders laat af-
hangen, maar ook fel vooroverbuigt in de hoge rug (kyfo-
se), is er ook een risico op het ontwikkelen van een hernia. 

Hulpmiddel voor houdingcorrectie

Aangezien het niet gemakkelijk is om de schouders naar 
achteren te houden en de rug op te strekken, werd  er  
een hulpmiddel ontwikkeld: “Rechthouder”. Deze her-
positioneert de stand van de schouders en de rug.
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Blessures onder de loep Rafys® Rechthouder SUPER ANATOMISCH

Een elastische rechthouder met verstelbare klitbandsluiting en met een ver-
lenging op de rug, zodat deze extra aantrekband de rug goed recht trekt. Door 
de klitbandsluiting op de schouder kan de rechthouder gemakkelijk strakker of 
losser worden gemaakt. Op deze wijze kan de mate van correctie gemakkelijk 
worden ingesteld.

“2 rechthouders in 1”
Deze rechthouder kan bovendien worden omgevormd naar de Rechthou-
der Standaard. Op deze wijze kan de correctie worden op- en afgebouwd.

Deze uitvoering is niet geschikt voor mensen met klachten rondom het schou-
dergewricht, aangezien men voor het bevestigen van de band zelf de banden 
moet verstellen boven op de schouders. Voor deze mensen adviseren we de 
Rechthouder Easy. 

Indicaties: 
• afhangende schouders en kyfose  - houdingcorrectie
• spierklachten tussen nek en schouder door slechte schouder houding

Maatvoering: borstomvang, onder de oksels gemeten
• S = borstomvang < 85 cm (cnk: 3953080)
• M = borstomvang > 85 cm < 105 cm (cnk: 3953098)
• L = borstomvang > 105 cm (cnk: 3953106)

Kleur: zwart (beige mogelijk op aanvraag)
Materiaal: neopreen

Referte: 02-100094

Rafys® Rechthouder EASY

De Easy-uitvoering bestaat uit twee losse panden, die op  de rug worden gekruist 
en op de buik worden gesloten. Deze rechthouder is dan ook heel gemakke-
lijk aan te leggen, en geschikt voor personen met schouderklachten. De recht-
houder kan op de schouder versteld worden, zodat deze strakker of losser kan 
worden gemaakt. Op deze wijze kan de mate van correctie worden ingesteld.

De elastische uitvoering geeft een comfortabele afremming en goede remin-
der werking. Omwille van de elasticiteit is deze rechthouder niet geschikt voor 
een sleutelbeenbreuk.    

Indicaties: 
• afhangende schouders en kyfose  - houdingcorrectie
• kyfose spierklachten tussen nek en schouder door slechte schouder hou-

ding

Maatvoering: borstomvang, onder de oksels gemeten
• S = borstomvang < 85 cm (cnk: 3953056)
• M = borstomvang > 85 cm < 105 cm (cnk: 3953064)
• L = borstomvang > 105 cm (cnk: 3953072)

Kleur: zwart (beige mogelijk op aanvraag)
Materiaal: neopreen

Referte: 02-100092
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Rechthouder (volwassenen)

De Orliman Rechthouder zorgt voor een goede lichaamshouding. Hij wordt gedra-
gen zoals een rugzakje, en is verstelbaar met een velco sluiting. Daarnaast is er een 
extra polstering onder de oksels, wat ten goede komt van het draagcomfort. De 
rechthouder is niet elastisch, en daarom ook geschikt bij een sleutelbeenbreuk. 

Indicaties: 
• sleutelbeenbreuk 
• afhangende schouders  - houdingcorrectie

Maatvoering: borstomvang
• maat 1 = 65 - 80 cm (cnk: 3646247)
• maat 2 = > 80 cm (cnk: 3646254)

Kleur: beige     Merk: Orliman       Referte: 52-000200 (IC-30)

Pediatric Rechthouder (kinderen)

De Pediatric Rechthouder zorgt voor een goede lichaamshouding. Hij wordt ge-
dragen zoals een rugzakje, en is verstelbaar met een velco sluiting. Daarnaast is er 
een extra polstering onder de oksels, wat ten goede komt van het draagcomfort. 
De rechthouder is niet elastisch, en daarom ook geschikt bij een sleutelbeenbreuk. 

Indicaties: 
• sleutelbeenbreuk 
• afhangende schouders  - houdingcorrectie

Maatvoering: borstomvang
• maat 1: borstomtrek 48 - 58 cm / leeftijd: 2 - 6  jaar  (cnk: 3646049)
• maat 2: borstomtrek 58 - 72 cm / leeftijd: 6 - 12 jaar (cnk: 3646056)

Kleur: groen/grijs   Merk: Orliman Pediatric    Referte: 52-000020 (OP1130)

            ELLEBOOG
tenniselleboog, epicondylitis, golfarm

   Rafys® Tenniselleboogbandjes

Rafys® Tenniselleboogbandje AEB

Een  universeel tenniselleboogbandje met een hard drukelement, dat zowel 
links als rechts gedragen kan worden. Het drukelement onderdrukt de con-
tractie van de spier en bewerkstelligt hierdoor de ontlasting van de spier.
  
Indicaties: 
• tenniselleboog - epicondylitis: pijn aan de buitenkant van de elleboog
• golfarm: pijn aan de binnenkant van de elleboog

Maatvoering: omvang van de onderarm, 2 vingers onder de elleboogplooi
• S = < 21 cm (cnk: 3647518)
• M = > 21 cm < 29 cm (cnk: 3647526)
• L = > 29 cm (cnk: 3647534)
• XL (mogelijk op aanvraag) (cnk: 3647542)

Kleur: zwart (beige mogelijk op aanvraag)
Materiaal: neopreen

Referte: 03-100110 

Tenniselleboog: een frictie syndroom

Heden ten dage bestaan er nog altijd veel misvattingen over de blessure tenniselleboog of epiconylitis. Dit is een fric-
tie syndroom dat wordt veroorzaakt door de wrijving van een overbelaste en te strak gespannen pees over de epicondyl 
of elleboogknobbel. Epicondylitis is dan ook de ontsteking van het glijweefsel onder de elleboogpees, een soort blaar-
vorming, ontstaan door het vele wrijven van de pees over de elleboogknobbel. Epicondylitis is de medische term, terwijl 
men in de volksmond spreekt van een tenniselleboog.

Bij buiging van de elleboog loopt de pees namelijk voor de elleboogknob-
bel en bij een strekbeweging van de arm naar de eindstand, schuift de pees 
over de elleboogknobbel. Epicondylitis is dus een blessure die ontstaat door 
veel te knijpen en tegelijkertijd de arm te strekken naar de eindstand.

Stappen naar herstel:

1. Scholing: aanleren van Veilig armgebruik
2. Bescherming: voorkomen van provocerende en overbelastende beweging door een 

hulpmiddel dat ingrijpt op de beweging.
3. Thuisoefentherapie: goede oefeningen

bron: Bunata 2007, STEP Nederland

Blessures onder de loep

Ventilerende rechthouder (volwassenen)

Een “ventilerende” rechthouder, geschikt voor houdingcorrectie. Deze bestaat uit 
een wijde band over de rug, twee banden die over de schouders gaan, en vervol-
gens onder de arm, en wordt vooraan op de buik vastgemaakt. Niet  geschikt voor 
personen met een sleutelbeenbreuk.

Indicaties:  
• afhangende schouders en kyfose  - houdingcorrectie

Maatvoering: borstomvang - maat XS/1 = 75 -85  cm (cnk: 4108080), maat S/2 = 
80 -92  cm (cnk: 4108098), maat M/3 = 85 -97 cm (cnk: 4108106), maat L/4 = 92 
-104 cm (cnk: 4108114), maat XL/5 = 98 -110 cm (cnk: 4108122), maat XXL/6 = 
104 -120 cm (cnk: 4108130)

Kleur: beige     Merk: Orliman       Referte: 52-000250 (ET-210)

Rechthouder Comfort

Een comfortabele elastische rechthouder, bestaande uit twee banden en een 
sluiting vooraan op de borst. Niet geschikt voor sleutelbeenbreuk, maar voor 
houdingcorrectie. Merk: Orliman   Referte: 52-000206 (E-250)

Maatvoering: borst - maat1: 75-85 cm, maat 2: 85-105 cm, maat 3: 105-130 cm
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Rafys® Tenniselleboogbandje AAEB

Een anatomisch tenniselleboogbandje met een hard en zacht dru-
kelement. De anatomische vorm zorgt voor betere aanpasbaar-
heid. Het drukelement onderdrukt de contractie van de spier en be-
werkstelligt hierdoor de ontlasting van de spier. Het voordeel van een 
drukelement is dat niet circulair wordt gedrukt, waardoor de bloedsomloop kan 
worden afgekneld, maar er specifiek op de aangedane spier wordt gedrukt.

Indicaties: 
• tenniselleboog - epicondylitis: pijn aan de buitenkant van de elleboog
• golfarm: pijn aan de binnenkant van de elleboog

Maatvoering: omvang van de onderarm, 2 vingers onder de elleboogplooi
• S = < 21 cm (cnk - re: 3645298 / li: 3645264)
• M = > 21 cm < 29 cm (cnk - re: 3645306 / li: 3645272)
• L = > 29 cm (cnk - re: 3645314 / li: 3645280)
• XL (mogelijk op aanvraag)

Kleur: zwart (beige mogelijk op aanvraag)
Materiaal: neopreen

Referte: 03-100131 (rechts) / 03-100132 (links)

   Rafys® Elleboogkousen

Rafys® Elleboog anti-transpiratiekous

Deze anti-transpiratiekous geeft onder neopreen braces minder transpiratie, 
minder huidirritatie en zorgt voor een beter draagcomfort.    

Maatvoering: universele maat                  Kleur: blauw / zwart        

Referte: 03-100168

Rafys® Elleboogkous neopreen

Een elastische lichte compressiekous voor de elleboog in neopreen. Ge-
bruik bij pijn door slijtage of na blessure, bij restklachten na een tennisarm. 

Maatvoering: meten 10 cm onder en 10 cm boven elleboogplooi
• S = onder 19-22 cm / boven 22-26 cm (cnk: 3668944)
• M = onder 22-25 cm / boven 26-30 cm (cnk: 3668951)
• L = onder 25-29 cm / boven 30-35 cm (cnk: 3668969)
• XL = onder 29-33 cm / boven 35-40 cm (cnk: 3668977)

Referte: 03-100159    Kleur: zwart    Materiaal: neopreen

   Rafys® Elleboogbraces & andere

Rafys® Elleboogbrace 

Een  neopreen elleboogkous met 2 demontabele kruisbanden, 2 ankers én 2 
voorsluitingen, zowel boven- als onderaan. Het aan- en uittrekken van de el-
leboogbrace wordt door deze voorsluitingen vergemakkelijkt. Deze elleboog-
brace is een strekbeperker en wordt ingezet bij klachten van overstrekking en 
epicondylitis (frictie syndroom), waarbij het strekken van de arm pijn uitlokt.

Indicaties: 
• tenniselleboog - epicondylitis: pijn bij knijpen en strekken van de arm
• overstrekkingsklachten

Maatvoering: meten 10 cm onder en 10 cm boven de elleboogplooi
• S = onder 19-22 cm / boven 22-26 cm 
• M = onder 22-25 cm / boven 26-30 cm (cnk: 3645322)
• L = onder 25-29 cm / boven 30-35 cm (cnk: 3645330)
• XL = onder 29-33 cm / boven 35-40 cm (cnk: 3645348)

Kleur: zwart         Materiaal: neopreen    Referte: 03-100168

Pediatric Elleboogbrace

De Pediatric Elleboogbrace wordt gebruikt voor kinderen met peesont-
stekingen aan de elleboog en voor lichte elleboogblessures. Er wordt ge-
bruik gemaakt van soepel ademend materiaal en een velcro sluiting.

Maatvoering: omtrek t.h.v. elleboog
• maat 1: elleboogomtrek 16 - 19 cm / leeftijd: 2 - 6 jaar   (cnk: 3669439)
• maat 2: elleboogomtrek 19 - 22 cm / leeftijd: 6 - 12 jaar (cnk: 3669447)

Kleur: groen/grijs        Merk: Orliman Pediatric       Referte: 52-000030 (OP1140)



   Rafys® Elleboogorthesen & andere

Rafys® Elleboogorthese

Een  neopreen elleboogkous voorzien van een demontabele aluminium spalk, 
welke de extensie beweging van de arm nog beter afremt.  Het gewicht van 
de hangende arm wordt verdeeld over de kruisbanden en de spalk. Deze or-
these is een strekbeperker en wordt ingezet bij klachten van overstrekking en
epicondylitis (frictie syndroom).

Indicaties: 
• tenniselleboog - epicondylitis: pijn bij knijpen en strekken van de arm
• overstrekkingsklachten

Maatvoering: meten 10 cm onder en 10 cm boven de elleboogplooi
• S = onder 19-22 cm / boven 22-26 cm 
• M = onder 22-25 cm / boven 26-30 cm 
• L = onder 25-29 cm / boven 30-35 cm 
• XL = onder 29-33 cm / boven 35-40 cm 

Kleur: zwart     Materiaal: neopreen   
Referte: 03-100160 (geen standaardproduct)
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Elleboogspalk (volwassenen)

Een elleboogbrace met 2 spalken, die zorgt voor immobilisatie van de elleboog. 
Een flexiebeweging van de elleboog wordt verhinderd, zodat het herstel kan wor-
den bevorderd. De spalken zijn gemaakt van aluminium materiaal en worden ge-
plaatst op de zijkant en de achterkant van de elleboog. Aan de voorkant is er een 
opening en een velco-sluiting. De brace kan zowel links als rechts gedragen worden..

Maatvoering: omtrek t.h.v. elleboog
• maat 1: 22 - 27 cm (cnk: 3669363)
• maat 2: 27 - 32 cm (cnk: 3669371)
• maat 3: 32 - 37 cm (cnk: 3669389)

Kleur: grijs        Merk: Orliman       Referte: 52-000380 (IC-40)

Pediatric Elleboogspalk (kinderen)

Een elleboogbrace met 2 spalken, die zorgt voor immobilisatie van de elleboog. 
Een flexiebeweging van de elleboog wordt verhinderd, zodat het herstel kan wor-
den bevorderd. De spalken zijn gemaakt van aluminium materiaal en worden ge-
plaatst op de zijkant en de achterkant van de elleboog. Aan de voorkant is er een 
opening en een velco-sluiting. De brace kan zowel links als rechts gedragen worden.

Maatvoering: omtrek t.h.v. elleboog
• maat 1: elleboog omtrek 13 - 16 cm / leeftijd: 2 - 6 jaar
• maat 2: elleboog omtrek 16 -23 cm / leeftijd 6 - 12 jaar

Kleur: groen/grijs        Merk: Orliman Pediatric       Referte: 52-000031 (OP1141) 
(geen standaardproduct)

            POLS - VINGER - HAND
polsklachten, vingerpijn, instabiele middenhand

   Rafys® Polsbanden & andere

Rafys® Polsband ANATOMISCH

Een anatomisch gevormde polsband met duimlus. Deze geeft een bete-
re afremming dan een rechtgenaaide polsbandage. De bandage is stan-
daard neopreen gevoerd, dit is comfortabeler en gaat het verschuiven van 
de bandage tegen. De bandage kan zowel links al rechts gedragen worden.

Maatvoering:  
• S/M = polsomtrek < 18 cm (cnk: 2465284)
• M/L = polsomtrek > 18 cm (cnk: 2465292)

Kleur: zwart   Materiaal: neopreen
Referte: 03-100191

Rafys® Polsband 10 cm

Een polsband van 10 cm lang met een duimlus. Het is een breed elasti-
sche polsbandage, die een soepele afremming in alle richtingen geeft, dit 
door zijn verloop meer over de hand en door de duimlus die de bandage op 
zijn plaats houdt. De bandage kan zowel links als rechts gedragen worden. 

Maatvoering: 
• S/M = polsomtrek < 18 cm (cnk: 1700145)
• M/L = polsomtrek > 18 cm (cnk: 1700137)

Kleur: zwart / blauw   
Referte: 03-100186 tem. 03-100187

Rafys® Polswikkel 

De meest eenvoudige en minst remmende polsbandage is de Polswikkel. Deze is 
voor links en rechts geschikt en kan in het dagelijks leven en tijdens sport situaties 
worden gebruikt. De bandage is gemaakt uit neopreen en daarom niet geschikt 
voor personen met rubber allergie. Hiervoor wordt de Polsband 10 cm geadviseerd.

Maatvoering: universele maat
Kleur: zwart 
Materiaal: neopreen

Referte: 03-100188 (cnk: 2465268)
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Rafys® Polsmuisbrace

Een  polsbandje met geïntegreerde polsondersteuning of polstering die “al-
tijd op de goede plek ligt”. Een klein eenvoudig bandje dat aan de pols 
bevestigd is, in hoogte instelbaar is en gemakkelijk aan - en afgedaan 
kan worden. Deze bandage is voor rechts en links geschikt. De banda-
ge geeft tijdens het muizen op de gevoelige pols een goede ondersteuning. 

Indicaties: 
• gevoelige pols tijdens muizen en typen
• gebrek aan polsondersteuning tijdens computerwerk

Maatvoering: universele maat

Kleur: zwart         Materiaal: skai      Referte: 20-332020 (cnk: 3648078)

Rafys® TFCC bandage

Een stabiliserende brace bij klachten aan de pinkzijde van de 
pols, die vooral verergeren bij steunen op de hand en waar-
bij soms een klik te horen is bij het draaien van de onderarm. 

TFCC is een soort meniscus, uitgespannen tussen proc. Styloidii ulnae 
en radius. Het is de voornaamste stabilisator van het distale radio-ulnai-
re gewricht. Het draagt ook bij aan de ulnacarpale stabiliteit. Letsels ont-
staan door geforceerde ulnaire deviatie of fysiologisch grote ulna. Er is 
pijn bij geforceerde ulnair deviatie, soms – klik – bij pronatie en supinatie. 

Indicaties: 
• klachten aan pinkzijde pols
• Triangulaire FibroCartilaginaire Complex (of TFCC)

Maatvoering: 
• S = polsomtrek < 18 cm (cnk: 3953353)
• M = polsomtrek > 18 cm (cnk: 3953361)

Kleur: zwart      Materiaal: neopreen    Referte: 03-100185

Polswikkel  

Een polsbandage / wikkel, gemaakt uit 2 mm dikke neopreenstof. De polswikkel 
kan zowel links als rechts gedragen worden. 

Maatvoering: universele maat

Kleur: blauw         Merk: Orliman      Referte: 52-000410 (cnk: 3646320)

Polsband

Een polsbandje, gemaakt in 3 mm dikke neopreenstof. Aanbevolen ter preven-
tie van lichte polsblessures en ter ondersteuning van een instabiel polsgewricht. 

Maatvoering: universele maat

Kleur: blauw         Merk: Orliman      Referte: 52-000400 (cnk: 3669397)

   Pols & duimbraces

Manutec Polsbrace KORT / MIDDEL (volwassenen)

Een polsbrace die zorgt voor immobilisatie van de pols en aldus flexiebewe-
gingen verhindert, zodat het herstel wordt bevorderd. De brace heeft een pal-
maire spalk uit aluminium materiaal, welke eveneens kan worden verwijderd. 

Uitvoeringen: verkrijgbaar in twee lengtes 
• KORT: een lengte van 17 cm 
• MIDDEL: een lengte van 21 cm

Indicaties: 
• stabiliteit van het polsgewricht
• carpaal tunnelsyndroom
• tendinitis
• osteoarthritis en arthritis

Maatvoering: polsomtrek
• maat 1: 12 - 16 cm 
         (kort:  cnk-li: 3953114 / cnk-re: 3953148) (middel: cnk-li: 3953171 / cnk-re: 3953205)
• maat 2: 16 - 18 cm 
          (kort:  cnk-li: 3953122 / cnk-re: 3953155) (middel: cnk-li: 3953189 / cnk-re: 3953213)
• maat 3: 18- 20 cm 
          (kort:  cnk-li: 3953130 / cnk-re: 3953163) (middel: cnk-li: 3953197 / cnk-re: 3953221)

Kleur: zwart   Merk: Orliman

Referte: 
• model kort: 52-000460 tem. 52-000461 (MF-52)
• model middel: 52-000462 tem. 52-00463 (MF-61)

Pediatric Polsbrace / Pediatric Polsband (kinderen)

De polsbrace immobiliseert en ondersteunt het polsgewricht. Zowel bo-
ven- als onderaan de brace is er een spalk aanwezig, die zorgt voor vol-
doende immobilisatie. De spalk onderaan is van aluminium materi-
aal, zodat deze vervormbaar is, en aldus optimaal kan worden afgesteld. 

Indicaties: stabiliteit van het polsgewricht, carpaal tunnelsyndroom, tendinitis. 

Maatvoering “Polsbrace”: 
• maat 1: polsomtrek 10 - 12 cm / leeftijd: 2 - 6 jaar (cnk -re: 3646080 / li: 3646064)
• maat 2: polsomtrek 12 - 15 cm / leeftijd: 6 - 12 jaar (cnk-re: 3646098 / li: 3646072)

Maatvoering “Polsband”: universele maat (cnk: 3646916)

Kleur: groen/grijs   Merk: Orliman Pediatric

Referte: 
• Pediatric Polsbrace: links 52-000041 (OP1153) / rechts 52-000041 (OP1152)
• Pediatric Polsband: 52-000040-UNI (OP1154)
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Manutec Pols Duimbrace LANG

Een pols-duimbrace die zorgt voor immobilisatie van het pols- en het duim-
gewricht. Op deze wijze worden flexiebewegingen verhinderd, zodat het 
herstel wordt bevorderd. De brace heeft twee spalken uit aanpasbaar alu-
minium materiaal, namelijk een palmaire spalk en een spalk aan de duim. 
Beide spalken kunnen worden verwijderd. 

Indicaties: 
• stabiliteit van het polsgewricht
• carpaal tunnelsyndroom, tendinitis
• Quervain tendinitis
• osteoarthritis en arthritis

Maatvoering: polsomtrek
• maat 1: 12 - 16 cm (cnk-li: 3953296 / cnk-re: 3953320) 
• maat 2: 16 - 18 cm (cnk-li: 3953304 / cnk-re: 3953338) 
• maat 3: 18- 20 cm (cnk-li: 3953312 / cnk-re: 3953346) 

Kleur: zwart   Merk: Orliman
Referte: 52-000475 tem. 52-000476 (MFP-81)

Manutec Duimbrace KORT

Een korte duimbrace die zorgt voor immobilisatie van het duimgewricht. 
Op deze wijze worden flexiebewegingen van de duim verhinderd, zo-
dat het herstel wordt bevorderd. De brace heeft één spalk uit aanpas-
baar aluminium materiaal aan de duim. De spalk kan worden verwijderd.

Indicaties: 
• Quervain tendinitis
• osteoarthritis en arthritis

Maatvoering: polsomtrek
• maat 1: 12 - 16 cm (cnk-li: 3953239 / cnk-re: 3953262) 
• maat 2: 16 - 18 cm (cnk-li: 3953247 / cnk-re: 3953270) 
• maat 3: 18- 20 cm (cnk-li: 3953254 / cnk-re: 3953288) 

Kleur: zwart   Merk: Orliman
Referte: 52-000470 tem. 52-000471 (MP-72)

Manutec Fix Rhizart Duimbrace

Geschikt bij een blessure aan het duimgewricht, zoals een ruptuur of ver-
rekking van de gewrichtsband aan de binnenzijde van de duim (“skiduim”), 
artrose (rhizartrose). De duimbrace is gemaakt uit een ademende stof en im-
mobiliseert het duimgewricht met een aanpasbare aluminium spalk. Deze kan 
vervormd worden naar de hand van de patiënt. Deze brace kan zowel links als 
rechts gedragen worden. Het is verkrijgbaar in twee maten en twee kleuren.

Indicaties: Quervain tendinitis (skiduim), rhizartrose

Maatvoering: polsomtrek
• maat 1 = 14-18 cm (cnk beige: 4108049 - cnk grey: 4108064) 
• maat 2 = 18 - 22 cm (cnk beige: 4108056 - cnk grey: 4108072)

Kleur: beige of grijs/oranje   Merk: Orliman
Referte: 52-000480 (M770  - M670)

   Rafys® Vingerbraces

Rafys® Vingerbrace KORT

Een neopreen handbandage met spalk en klitbandsluiting, waarbij de vin-
ger en/of de vingers geïmmobiliseerd worden. Dit is de versie KORT, d.w.z. 
met een lengte van 15,5 cm. Deze versie beperkt alleen de beweeglijk-
heid van alleen het MCP gewricht (het basis gewricht van de duim of vinger).
De brace kan ook als carpaaltunnelbrace worden gebruikt, de bewegingen 
van de pezen in de carpaaltunnel worden beperkt, terwijl er nog voldoende 
functie van de vingers vrij blijft.

Indicaties: 
• immobilisatie van het MCP gewricht

Maatvoering:  15,5 cm - te meten vanaf de polsplooi tot aan de betreffende te 
immobiliseren vingerkoot.

Kleur: zwart 
Materiaal: neopreen 
Referte: 03-100220-KORT (cnk: 1049261)

Rafys® Vingerbrace MIDDEL

Een neopreen handbandage met spalk en klitbandsluiting, waarbij de vinger 
en/of vingers geïmmobiliseerd worden. Dit is de MIDDEL versie, d.w.z. met 
een lengte van 19 cm. Deze versie beperkt de beweeglijkheid van het MCP en 
PIP gewricht (halve vinger). 

Indicaties: 
• immobilisatie van het MCP en PIP gewricht

Maatvoering:  19 cm - te meten vanaf de polsplooi tot aan de betreffende te 
immobiliseren vingerkoot.
Kleur: zwart     Materiaal: neopreen
Referte: 03-100220-MIDDEL (cnk: 1049279)

 

Rafys® Vingerbrace LANG

Een  neopreen handbandage met spalk en klitbandsluiting, waarbij de  vinger  
en/of vingers  geïmmobiliseerd worden. Dit is de LANG versie, d.w.z. met een 
lengte van 21 cm. Deze versie beperkt de beweeglijkheid van het MCP, PIP en 
DIP gewricht (gehele vinger). 

Indicaties: 
• immobilisatie van het MCP, PIP en DIP gewricht

Maatvoering:  21 cm - te meten vanaf de polsplooi tot aan de betreffende te 
immobiliseren vingerkoot.
Kleur: zwart     Materiaal: neopreen
Referte: 03-100220-LANG (cnk: 2468619)
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   Rafys® Vingerspalken

Rafys® Vingerspalk VELCRO

Een eenvoudig vingerspalkje waarmee de aangedane vinger tegen de aanlig-
gende vinger wordt gespalkt. Deze is verkrijgbaar in 3 cm en 5 cm breed en is 
op maat te knippen. 

Maatvoering:  
• 3 cm breedte (cnk: 3645421) overlapt PIP gewricht (eerste vinger gewricht)
• 5 cm breedte (cnk: 3645439) overlapt PIP en DIP gewricht (eerste en twee-

de vingergewricht)

Kleur: zwart 
Materiaal: velcro  

Referte: 03-100224 

Rafys® Volleybal brace

Beschermt de duim tegen het overstrekken tijdens volleybal. Het is handig aan 
te leggen en met de klitbandsluiting kan de mate van afremming goed naar wens 
afgesteld worden. De brace is niet voorzien van een kunststof/metalen spalk, 
waardoor deze tijdens volleybal gedragen mag worden, ook met wedstrijden.

Maatvoering:  universele maat
Kleur: zwart 
Materiaal: neopreen  

Referte: 03-100235 (cnk: 3648086)

Rafys® Vingerspalk NEOPREEN

Een eenvoudige vingerspalk welke de geblesseerde vinger aan de niet gebles-
seerde vinger ernaast spalkt. Het materiaal is zacht en de sluiting van klit-
band. De spalk is niet maatgevoelig. De brace is vervaardigd van neopreen en 
heeft als voordeel dat het comfortabel zacht is en warmte vasthoudt.

Maatvoering: universele maat
Kleur: zwart 
Materiaal: neopreen 

Referte: 03-100222 (cnk: 3645413)

   Rafys® Handbraces

Rafys® Handspalk

Een handbrace met spalk, welke de hand/vingers immobiliseert. Hij bestaat uit 
neopreen en klitbandsluiting. Deze spalk wordt gebruikt bij aandoeningen waarbij 
de vingers niets mogen vastpakken. Deze handspalk wordt ook gebruikt bij hard-
nekkige epicondylitis klachten. De handspalk kan links en rechts gedragen worden.

Maatvoering: universele maat 
Kleur: zwart / blauw
Materiaal: neopreen 

Referte: 03-100152 (cnk: 3648326)

Rafys® Middenhand brace

De Rafys Middenhandsbrace bestaat uit een middenhand bandage van ne-
opreen, die extra verband in de middenhand brengt en daarnaast bestaat 
de  bandage uit een tweede aantrekband die zorgt voor extra stevigheid in 
een instabiele middenhand. De bandage is voor links en rechts geschikt 
en kan in het dagelijkse leven en tijdens sportsituaties worden gebruikt. 

Maatvoering: omvang ter hoogte van de middenhand
• S/M = < 20 cm (cnk: 2468304)
• M/L = > 20 cm(cnk: 2468320)

Kleur: zwart 
Materiaal: neopreen 

Referte: 03-100233 tem. 03-100234

Oval 8 Vingerspalk

Stabiliseert en positioneert de gewrichten van de vingers. De vingersplints kun-
nen op zes verschillende manieren worden gedragen en zijn nauwelijks zicht-
baar. Dunne, lichtgewicht, naadloos kunststof splints. Eenvoudig toepasbaar en 
geschikt voor dagelijks gebruik. 

Indicaties: mallet vinger, laterale deviatie, preventie trigger finger, swan neck

Maatvoering:  omtrek van vingerkootje ter hoogte waar de spalk moet komen  
maat 2 (4,3 cm)(cnk: 3648094), 3 (4,5 cm)(cnk: 3648102), 4 (4,95 cm)(cnk: 3648110), 5 (5,27 cm)
(cnk: 3648128), 6 (5,7 cm)(cnk: 3648136), 7 (5,86 cm)(cnk: 3648144), 8 (6,14 cm)(cnk: 3648151), 9 
(6,35 cm) (cnk: 3648169), 10 (6,82 cm)(cnk: 3648177), 11 (7,09 cm)(cnk: 3648185), 12 (7,4 cm)
(cnk: 3648193), 13 (7,65 cm)(cnk: 3648201), 14 (8,09 cm)(cnk: 3648219), 15 (8,2 cm)(cnk: 3648227)

Kleur: beige  Materiaal: halfdoorzichtige kunststof   Referte: 03-100221   
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            RIBBEN  THORAX - BUIK
ribkneuzing, lies- navel - en wondbreuken

   Rafys® Ribbraces

Rafys® Ribbrace Thoraxband DAMESMODEL

Een elastische brace van 22,5 cm hoog met een klitbandsluiting. De brace kan 
een nuttige rol spelen bij de fixatie van pijnlijke en gekneusde ribben. Afhanke-
lijk van de ernst van de ribkneuzing kan de fixatie meer of minder noodzakelijk 
zijn, en kan de spanning individueel worden afgesteld met een klitbandsluiting.

Ribfracturen dienen niet met ribbraces te worden behandeld, niet eer-
der dan nadat de consolidatie van de ribfractuur heeft plaatsgevonden.
  
Indicaties: ribkneuzing

Maatvoering: borstomvang - meting ter hoogte van de borstkas
• S/M = < 100 cm (cnk: 3648292)
• M/L = > 100 cm < 125 cm (cnk: 3648300)
• L/XL = > 125 cm (cnk: 3648318)

Kleur: beige     
Referte: 04-100303

Rafys® Ribbrace - Thoraxband

Een elastische brace van 15 cm hoog met een klitbandsluiting. De brace kan 
een nuttige rol spelen bij de fixatie van pijnlijke en gekneusde ribben. Afhanke-
lijk van de ernst van de ribkneuzing kan de fixatie meer of minder noodzakelijk 
zijn, en kan de spanning individueel worden afgesteld met een klitbandsluiting.

Ribfracturen dienen niet met ribbraces te worden behandeld, niet eer-
der dan nadat de consolidatie van de ribfractuur heeft plaatsgevonden.
  
Indicaties: ribkneuzing

Maatvoering: borstomvang - meting ter hoogte van de borstkas
• S = < 80 cm (cnk: 3645546)
• M = 80 - 90 cm (cnk: 3645553)
• L = 90 - 100 cm (cnk: 3645561)
• XL = 100 - 110 cm (cnk: 3645579)
• XXL (mogelijk op aanvraag)

Kleur: beige (zwart mogelijk op speciale bestelling)
Referte: 04-100301

Rafys® Ribbrace Thoraxband FIRM

Een elastische brace van 15 cm hoog met klitbandsluiting en een extra aan-
trekband. Deze aantrekband is demontabel en kan nuttig zijn om extra sta-
biliserende druk uit te oefenen aan de pijnlijke kant. Afhankelijk van de 
ernst van de ribkneuzing kan de fixatie meer of minder noodzakelijk zijn, en 
kan de spanning individueel worden afgesteld met de extra aantrekband.  

Indicaties: ribkneuzing 

Maatvoering: borstomvang - meting ter hoogte van de borstkas
• S = < 80 cm 
• M = 80 - 90 cm < 29 cm 
• L = 90 - 100 cm 
• XL = 100 - 110 cm 

Kleur: zwart of beige
Referte: 04-100302 (geen standaardproduct) 

   Rafys® Breukbanden & andere

Rafys® Breukbanden

Rafys heeft vier breukbanden ontwikkeld welke kunnen dienen bij 
lies- navel-en wondbreuken. De grootte van de breuk bepaalt de hoog-
te van de brace. De brace moet ten alle tijden breder zijn dan de breuk.

De braces zijn in vier hoogte maten te verkrijgen: 
• 7,5 cm (referte: 04-100271) - voor hoger gelegen liesbreuken
• 15 cm (referte: 04-100271-15) - voor lies-navel- en wondbreuken
• 20 cm (referte: 04-100271-20) - voor lies-navel- en wondbreuken
• 30 cm (referte: 04-100271-30) - voor lies-navel- en wondbreuken

Onder de breukbanden kunnen drukelementen worden geplaatst, dit op de 
plaats van de breuk, zodat de breuk tegendruk krijgt. Deze piramide-set bestaat 
uit drie zachte drukelementen en kunnen tegelijk of afzonderlijk gebruikt worden. 
D.m.v. klitband zijn ze met elkaar en op een bij behorende band te bevestigen. 

Maatvoering 7,5 cm: omvang ter hoogte van de breuk
• S = < 110 cm
• M = 110 - 120 cm
• L = 130 - 150 cm

Maatvoering 15, 20 en 30 cm: omvang ter hoogte van de breuk
• XS = < 70 cm
• S = 70 - 80 cm
• M = 80 - 90 cm 
• L = 90 - 105 cm
• XL = 105 - 115 cm

Kleur: zwart (geen standaardproduct)    
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   Abdominale banden

Abdominale band (3 banden)

Een elastische zachte buik- of compressieband van 24 cm hoog met een velcro-
sluiting. De band wordt gebruikt als post-operatieve of post-natale buiksupport.  

Indicaties: post-operatief of post-nataal 

Maatvoering: buikomtrek
• maat 1/S = 70  - 90 cm (cnk: 3646189)
• maat 2/M = 90  - 110 cm (cnk: 3646197 )
• maat 3/L = 110 - 130 cm (cnk: 3646205)

Kleur: beige      Merk: Orliman       Referte: 52-000550 (BE-245) 

Abdominale band (4 banden)

Een elastische zachte buik- of compressieband van 26 cm hoog met een velcro-
sluiting. De band wordt gebruikt als post-operatieve of post-natale buiksupport.  

Indicaties: post-operatief of post-nataal 

Maatvoering: buikomtrek
• maat 1/S = 70  - 90 cm (cnk: 3646213)
• maat 2/M = 90  - 110 cm (cnk: 3646221)
• maat 3/L = 110 - 130 cm (cnk: 3646239)

Kleur: beige      Merk: Orliman       Referte: 52-000551 (BE-305) 

Abdominale band ThermoMed

Een buikband of abdominale band van 24 cm hoog in neopreenstof. Geeft 
abdominale steun en een aangename thermo-warmte. Kan ook gebruikt 
worden voor de rug ondersteuning. De band heeft dan wel geen balei-
nen aan de rug, maar zorgt aan de rugzijde ook een aangename warmte.  

Maatvoering: universele maat

Kleur: blauw     Merk: Orliman       Referte: 52-000560 (4204)

Pediatric Navelbreukband (baby’s)

Een breukband voor baby’s met een navelbreuk. De band is beschik-
baar in 1 universele maat met een maximum buikomtrek van 45 cm.    

Maatvoering: universele maat  (OP1160)

Kleur: beige     Merk: Orliman       Referte: 52-000050-UNI (cnk: 3646924)

            BEKKEN - LAGE RUG (HOL)
bekkeninstabiliteit, rugpijn bij zwangerschap en staan

   Rafys® SI-bekkenband

Rafys® SI-bekkenband

Een niet elastische neopreen band, die aan de achterzijde 7 cm en aan 
de voorzijde 5 cm breed is. Deze anatomische vorm zorgt ervoor dat deze 
eenvoudige bekkenband een goede pasvorm biedt en niet opkruipt. Ver-
der zijn er elastische tussenstukjes aan beide zijkanten gepositioneerd, zo-
dat de bekkenband zich beter aan de conische vorm van het bekken aanpast. 

Indicaties: 
• pijn rondom het bekken en de rug tijdens de zwangerschap
• bekkeninstabiliteit
• hyper mobiliteit in de SI-gewrichten

Maatvoering: omvangsmeting t.h.v. S.I.A.S. (heupomvang)
• XS = < 90 cm (cnk: 4108007)
• S = > 90 cm < 110 cm (cnk: 4108015)
• M = > 110 cm < 130 cm (cnk: 4108023)
• L = > 130 cm < 150 cm (cnk: 4108031)

Kleur: zwart
Materiaal: neopreen

Referte: 04-100272

Bekkeninstabiliteit, rugpijn tijdens de zwangerschap en rugpijn bij staan

Tijdens de zwangerschap worden de bekkenbanden van de vrouw extra belast en worden ze soepeler, zodat er klachten van 
bekkeninstabiliteit kunnen ontstaan. 

Bovendien neemt het lichaamsgewicht van de vrouw toe en verandert hierdoor haar lichaamshouding, wat dan weer 
zwangerschapsrugpijn kan veroorzaken. Zo gaan zwangere vrouwen meer achterover leunen en hebben ze hier-
door een te holle rug. Op deze wijze is er meer druk op de facetgewrichten in de rug en ontstaat er een facetoverbe-
lasting, dat rugpijn provoceert. Deze rugpijn wordt ook een Secundaire Discogene Aandoening (S.D.A.) genoemd. 

Blessures onder de loep
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   Rafys® SI/SDA bekkenbanden

Rafys® SI/SDA bekkenbrace soepel 22,5 cm 

Een soepel elastische bekkenband van 22,5 cm hoog en met klitbandslui-
ting vooraan. De brace is voorzien van 2 teugels die van onder de trochan-
ters komen en zo van onder naar boven gekruist en gefixeerd worden. De 
bekkenbrace wordt op de heupen gedragen en stabiliseert de SI-gewrich-
ten en kantelen het bekken achterover. Dit laatste door het verloop van de 
2 teugels onder de flexie/extensie-as van de heup (buig en strek-as). Dit 
is vooral ook van belang bij degeneratieve rugklachten (slijtage) waarbij 
de lordotische (holle) houdingen de rugklachten provoceren.  

Indicaties: 
• bekkeninstabiliteit
• degeneratieve of S.D.A. rugklachten (slijtage - artrose) - rugklachten bij staan 

en wandelen

Maatvoering: omvangsmeting t.h.v. S.I.A.S. (heupwijdte) en trochantor. 
• S = 85 - 95 cm (cnk: 3645363)
• M = 95 - 105 cm (cnk: 3645371)
• L = 105 - 115 cm (cnk: 3645389)
• XL = 115 - 125 cm (cnk: 3645397)
• XXL = 125 - 135 cm (mogelijk op aanvraag) (cnk: 3645405)

Kleur: beige of zwart
Referte: 04-100310 tem. 04-100313

Rafys® SI/SDA bekkenbrace stug 25 cm

Een stug elastische bekkenband van 25 cm hoog met 2 teugels. De bekken-
brace wordt op de heupen gedragen en stabiliseert de SI-gewrichten en 
kantelen het bekken achterover.  Dit is vooral ook van belang bij degenera-
tieve rugklachten (slijtage) waarbij de lordotische (holle) houdingen de rug-
klachten provoceren. Achteroverkanteling van het bekken door de SI/SDA Brace 
zal de provocatie dan verminderen.

Indicaties: 
• bekkeninstabiliteit (niet geschikt voor zwangere dames)
• degeneratieve of S.D.A. rugklachten (slijtage - artrose) - rugklachten bij staan 

en wandelen (niet geschikt voor zwangere dames)

Maatvoering: omvangsmeting t.h.v. S.I.A.S. (heupwijdte) en trochantor. 
• S = 85 - 95 cm (cnk: 3648334)
• M = 95 - 105 cm (cnk: 3648342)
• L = 105 - 115 cm (cnk: 3648359)
• XL = 115 - 125 cm (cnk: 3648367)

Kleur: blauw/zwart        
Referte: 04-100322 tem. 04-100325

Rafys® SI/SDA Zwangerschapsbrace 15 cm

Een soepel elastische bekkenband van 15 cm hoog (d.i. geschikt voor personen 
< 1.60 m), die de SI-gewrichten stabiliseert, de buik ondersteunt en het bekken 
achterover kantelt. Dit laatste is vooral van belang bij zwangerschapsrugpijn, 
waarbij de lordotische (holle) houding de rugklachten provoceren. Het ach-
terover kantelen van de bekken door de SI/SDA brace zal dan deze provocatie 
verminderen. Deze uitvoering is een vaste maat en kan niet verlengd worden, 
zoals de Zwangerschapsbrace “Meegroei”. 

Indicaties: bekkeninstabiliteit en zwangerschapsrugpijn

Maatvoering:  omvangsmeting t.h.v. S.I.A.S. (heupwijdte). Bij zwanger-
schap ook omvang t.h.v. de navel en aantal weken van de zwangerschap bij 
bestelling vermelden.
• S = 85 -95 cm (cnk: 3669553)
• M = 95 -105 cm (cnk: 3669561)
• L = 105 -115 cm (cnk: 3669579)
• XL = 115 -125 cm (cnk: 3669587)
• XXL = 125 -135 cm (cnk: 3669595)(speciale maat en meerprijs)
• XXXL = 135 -145 cm (speciale maat en meerprijs)

Kleur: beige of zwart (blauw tot einde voorraad)
Referte: 04-100294

Rafys® SI/SDA Zwangerschapsbrace 22,5 cm

Een soepel elastische bekkenband van 22,5 cm hoog (d.i. geschikt voor perso-
nen > 1.60 m), die de SI-gewrichten stabiliseert, de buik ondersteunt en het 
bekken achterover kantelt. Dit laatste is vooral van belang bij zwangerschaps-
rugpijn, waarbij de lordotische (holle) houding de rugklachten provoceren. Het 
achterover kantelen van de bekken door de SI/SDA brace zal dan deze provocatie 
verminderen. Deze uitvoering is een vaste maat en kan niet verlengd worden, 
zoals de Zwangerschapsbrace “Meegroei”. 

Indicaties: bekkeninstabiliteit en zwangerschapsrugpijn

Maatvoering:  omvangsmeting t.h.v. S.I.A.S. (heupwijdte). Bij zwanger-
schap ook omvang t.h.v. de navel en aantal weken van de zwangerschap bij 
bestelling vermelden.
• S = 85 - 95 cm (cnk: 3645652)
• M = 95 -105 cm (cnk: 3645660)
• L = 105 -115 cm (cnk: 3645678)
• XL = 115 -125 cm (cnk: 3645686)
• XXL = 125 -135 cm (cnk: 3645694) (speciale maat en meerprijs)
• XXXL = 135 -145 cm (cnk: 3668993) (speciale maat en meerprijs)

Kleur: beige of zwart  
Referte: 04-100295 tem. 04-100298

   Rafys® SI/SDA Zwangerschapsbraces



Rafys® SI/SDA Zwangerschapsbrace MEEGROEI 15 cm

Een soepel elastische bekkenband van 15 cm hoog (d.i. geschikt voor personen < 
1.60 m), die de SI-gewrichten stabiliseert, de buik ondersteunt en het bekken ach-
terover kantelt. Dit laatste is vooral van belang bij zwangerschapsrugpijn, waarbij 
de lordotische (holle) houding de rugklachten provoceren. Het achterover kan-
telen van de bekken door de SI/SDA brace zal dan deze provocatie verminderen.

Deze Meegroei - uitvoering heeft twee panden die met klitband aan el-
kaar verbonden worden, zodat de brace 20 cm kan worden verlengd. 
Op deze manier groeit de brace mee tot aan de 9de maand en kan hij na 
de zwangerschap nog gedragen worden.

Indicaties: 
• bekkeninstabiliteit
• zwangerschapsrugpijn

Maatvoering: omvangsmeting t.h.v. S.I.A.S. (heupwijdte). Bij zwangerschap 
ook omvang t.h.v. de navel en aantal weken van de zwangerschap bij bestelling 
vermelden.
• S/M = 70 - 105 cm (cnk: 3669009)
• M/L = 85 - 120 cm (cnk: 3669017)
• L/XL = 100 - 140 cm (cnk: 3669025)
• XL/XXL = > 140 cm (cnk: 3669033) (speciale maat en meerprijs)

Kleur: beige of zwart
Referte: 04-100300

Rafys® SI/SDA Zwangerschapsbrace MEEGROEI 22,5 cm

Een soepel elastische bekkenband van 22,5 cm hoog (d.i. geschikt voor perso-
nen > 1.60 m), die de SI-gewrichten stabiliseert, de buik ondersteunt en het 
bekken achterover kantelt. Dit laatste is vooral van belang bij zwangerschaps-
rugpijn, waarbij de lordotische (holle) houding de rugklachten provoceren. 
Het achterover kantelen van de bekken door de SI/SDA brace zal dan deze 
provocatie verminderen.

Deze Meegroei - uitvoering heeft twee panden die met klitband aan el-
kaar verbonden worden, zodat de brace 20 cm kan worden verlengd. 
Op deze manier groeit de brace mee tot aan de 9de maand en kan hij na 
de zwangerschap nog gedragen worden.

Indicaties: 
• bekkeninstabiliteit
• zwangerschapsrugpijn

Maatvoering:  omvangsmeting t.h.v. S.I.A.S. (heupwijdte). Bij zwangerschap 
ook omvang t.h.v. de navel en aantal weken van de zwangerschap bij bestelling 
vermelden.
• S/M = 70 - 105 cm (cnk: 3645611)
• M/L = 85 - 120 cm (cnk: 3645629)
• L/XL = 100 - 140 cm (cnk: 3645637)
• XL/XXL = > 140 cm (cnk: 3645645) (speciale maat en meerprijs)

Kleur: beige of zwart
Referte: 04-100299

                ZWANGERSCHAP
zonder bekkeninstabiliteit en zwangerschapsrugpijn.
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            LAGE RUG (BOL)
rugpijn bij bukken, tillen en zitten (lumbago, hernia)

   Rafys® Low back braces

Rafys® Low back brace ANATOMISCH

Een stug elastische rugbrace met 4 baleinen. Naast een lichte versteviging, zorgt 
de brace ervoor dat de flexiebeweging licht afgeremd wordt. Deze anatomische 
uitvoering is vanwege de buste uitsnijding voornamelijk geschikt voor vrouwen.  

Indicaties: beginnende of recidiverende P.D.A. rugklachten, zoals lumbago, 
hernia en ischias

Maatvoering: omvangsmeting t.h.v. taillewijdte (navel) 
• XS = omvang tot 70 cm (cnk: 3645447) (speciale maat en meerprijs)
• S = omvang tot 80 cm (cnk: 3645454)
• M = omvang tot 90 cm (cnk: 3645462)
• L = omvang tot 105 cm (cnk: 3645470)
• XL = omvang tot 115 cm (cnk: 3645488)
• XXL = omvang tot 125 cm (cnk: 3669041) (speciale maat en meerprijs)
• XXXL = omvang tot 135 cm (cnk: 3669058) (speciale maat en meerprijs)

Kleur: beige of zwart
Referte: 04-100371 tem. 04-100373

Rugpijn bij bukken, tillen en zitten - “bolle” rugklachten zoals lumbago, hernia en ischias

Bij het BOLLEN van onze rug vervormen we de discus of tussenwervelschijf. De rug gaat achteraan open, waardoor de druk-
belasting op de discus volledig verplaatst naar het achterste deel van de discus, en hierdoor de spanning op de achterste 
banden toeneemt. Dat kan een kortstondige of eenmalige belasting zijn, maar meestal gaat het om een herhaalde en lang-
durige overbelasting. Bolle rugklachten zoals lumbago, hernia en ischias ontstaan in het algemeen dagelijk leven door te 
veel en te lang de rug bol te gebruiken. Deze rugpijn wordt ook een Primair Discogene Aandoening (P.D.A.) genoemd.

Het voorkomen van rugklachten en/of de verergering ervan tegengaan, vereist preventie en bescherming van de rug door 
de flexie of bolle beweging van de rug te beperken: Veilig Ruggebruik en Rug-op-Slot principe van STEP BackPerfect®.

Blessures onder de loep
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Rafys® Low back brace RECHT

Een stug elastische rugbrace van 20 cm breed en met 4 baleinen. Naast een 
lichte versteviging, zorgt de brace ervoor dat de flexiebeweging licht afge-
remd wordt. Deze rechte uitvoering is vanwege het recht model voornamelijk 
geschikt voor mannen.

Indicaties: beginnende of recidiverende P.D.A. rugklachten, zoals lumbago, 
hernia en ischias

Maatvoering: omvangsmeting t.h.v. taillewijdte (navel) 
• XS = omvang tot 70 cm (speciale maat en meerprijs)
• S = omvang tot 80 cm (cnk: 3645496)
• M = omvang tot 90 cm (cnk: 3645504)
• L = omvang tot 105 cm (cnk: 3645512)
• XL = omvang tot 115 cm (cnk: 3645520)
• XXL = omvang tot 125 cm (cnk: 3645538) (speciale maat en meerprijs)
• XXXL = omvang tot 135 cm (cnk: 3669066) (speciale maat en meerprijs)

Kleur: beige of zwart         
Referte: 04-100383 tem. 04-100386

Rafys® Low back brace anatomisch TAILLE

Een stug elastische rugbrace met 2 baleinen. Naast een lichte verstevi-
ging, zorgt de brace ervoor dat de flexiebeweging licht afgeremd wordt. 
Deze anatomische getailleerde uitvoering is vanwege de buste uitsnijding 
en de taillering voornamelijk geschikt voor vrouwen met een fijne taille.  

Indicaties: beginnende of recidiverende P.D.A. rugklachten, zoals lumbago, 
hernia en ischias

Maatvoering: omvangsmeting t.h.v. taillewijdte (navel) 
• XS = omvang tot 70 cm (cnk: 3669074) (speciale maat en meerprijs)
• S = omvang tot 80 cm (cnk: 3669082)
• M = omvang tot 90 cm (cnk: 3669090)
• L = omvang tot 105 cm (cnk: 3669108)
• XL = omvang tot 115 cm (cnk: 3669116)
• XXL = omvang tot 125 cm (speciale maat en meerprijs)
• XXXL = omvang tot 135 cm (speciale maat en meerprijs)

Kleur: beige of zwart
Referte: 04-100370

SCHOLING - VEILIG RUGGEBRUIK: 
Voor meer informatie over de STEP® GewichtHeffersTechnieken en de opleidingen 
van BackPerfect® rugschool: 
• STEP België - www.step-belgie.com
• STEP Nederland - www.step.nl



Rafys® Low back brace RECHT + LEER

Een stug elastische rugbrace met 4 baleinen achteraan en een demonta-
bel stuk leer vooraan. Naast een versteviging, zorgt de brace ervoor dat de 
flexiebeweging of het bollen naar voren wordt afgeremd door het demon-
tabel stuk leer vooraan. Deze lederen plaat is bedoeld om de flexie/bol-
ling te vermijden. Dit recht model is voornamelijk geschikt voor mannen.  

Indicaties: beginnende of recidiverende P.D.A. rugklachten, zoals lumbago, 
hernia en ischias

Maatvoering: omvangsmeting t.h.v. taillewijdte (navel) 
• XS = omvang tot 70 cm (speciale maat en meerprijs)
• S = omvang tot 80 cm (cnk: 3647328)
• M = omvang tot 90 cm (cnk: 3647336)
• L = omvang tot 105 cm (cnk: 3647344)
• XL = omvang tot 115 cm (cnk: 3647351)
• XXL = omvang tot 125 cm (cnk: 3647369) (speciale maat en meerprijs)
• XXXL = omvang tot 135 cm (cnk: 3669140) (speciale maat en meerprijs)

Kleur: beige of zwart
Referte: 04-100387 tem. 04-100390

   Rafys® Low back braces + leer

Rafys® Low back brace ANATOMISCH compleet + LEER

Een stug elastische rugbrace met 4 baleinen achteraan en een demontabel stuk 
leer vooraan. Naast een versteviging, zorgt de brace ervoor dat de flexiebeweging 
of het bollen naar voren wordt afgeremd door het demontabel stuk leer vooraan. 
Deze lederen plaat is bedoeld om de flexie/bolling te vermijden. Deze anatomische 
uitvoering is vanwege de buste uitsnijding voornamelijk geschikt voor vrouwen.  

Indicaties: beginnende of recidiverende P.D.A. rugklachten, zoals lumbago, 
hernia en ischias

Maatvoering: omvangsmeting t.h.v. taillewijdte (navel) 
• XS = omvang tot 70 cm (cnk: 3669801) (speciale maat en meerprijs)
• S = omvang tot 80 cm (cnk: 3669785)
• M = omvang tot 90 cm (cnk: 3669777)
• L = omvang tot 105 cm (cnk: 3669769)
• XL = omvang tot 115 cm (cnk: 3669793)
• XXL = omvang tot 125 cm (cnk: 3669819) (speciale maat en meerprijs)
• XXXL = omvang tot 135 cm (speciale maat en meerprijs)

Kleur: beige of zwart
Referte: 04-100374
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Rafys® PDA brace leer - 18 cm

Een eenvoudige rechte lederen (skai) gordel bedoeld om de eindstanden 
van flexie (bol voorover buigen) te vermijden en rugklachten zoals hernia, 
spit en ischias helpen te voorkomen. Bij het voorover bollen wordt onge-
veer 30% van de lumbale flexiebeweging afgeremd door de stugheid van 
het leder vooraan. De lederen gordel voorkomt dat de rug in zwaar belas-
tende eindstanden wordt belast, en werkt scholend. De gebruiker leert zijn 
rug veilig te gebruiken.

Indicaties: P.D.A. of bolle rugklachten zoals hernia en ischias.

Maatvoering: omvangsmeting t.h.v. S.I.A.S. (heupwijdte)
• XS < 75 cm (cnk: 1049451)
• S = 75 - 85 cm (cnk: 1049469)
• M = 85 - 95 cm (cnk: 1049477)
• L = 95 - 105 cm (cnk: 1049485)
• XL = 105 - 115 cm (cnk: 1049493)
• XXL = 115 - 125 cm (cnk: 1700897)

Kleur: zwart
Materiaal: leder (skai) en neopreen polstering       

Referte: 04-100340 tem. 04-100345

Rafys® PDA lwk brace WERK/SPORT

Een rugbrace met aan de voorkant een breed stuk leer, en aan de zij-
kant en de achterkant een smalle neopreen band. Op deze wij-
ze wordt vooral de flexie (bol voorover buigen) beperkt, terwijl de la-
tero flexie (zijwaartse buiging) en extensie (achterover buigen) nauwelijks 
worden beperkt. Deze gordel kan goed bij werk en sport hervatting worden 
gebruikt. Verder kan hij ter primaire recidief preventie van rugklachten in 
zwaar belastende situaties een nuttige rol vervullen.

Optioneel kan deze geleverd worden met ventilatiegaten voor meer draagcom-
fort bij warmte. 

Indicaties: P.D.A. of bolle rugklachten zoals lumbago, hernia en ischias.  

Maatvoering:  omtrek t.h.v. de navel
• XS/S = < 65 cm (cnk: 3647062)
• S/M = 65 - 80 cm (cnk: 3647070)
• M/L = 80 - 95 cm (cnk: 3647088)
• L/XL = > 95 cm (cnk: 3647096)

Kleur: zwart
Materiaal: leder (skai) en neopreen band

Referte: 04-100391 tem. 04-100394

   Rafys® PDA braces



            BOVENBEEN 
spierblessures in bovenbeen (verrekking, scheuren)

   Rafys® Bovenbeen brace

Rafys®Boxershort/Liesbroek

Een boxershort uit neopreen die warm is in de winter, draagbaar on-
der sportkleding of uniform, een volledige bewegingsvrijheid geeft, bles-
sures voorkomt, voor een betere opwarming voorafgaand aan wedstrijd 
zorgt en voor verminderde spierpijn na het trainen zorgt.  

Indicaties: spierblessures te voorkomen

Maatvoering: omvang dijbeen in de lies
• XS = +/- 50 cm (cnk: 2466118)
• S = +/- 55 cm  (cnk: 1049808)
• M = +/- 60 cm (cnk:  2466126)
• L = +/- 65 cm (cnk: 2466134)
• XL = +/- 70 cm (cnk: 2466142)

Kleur: zwart
Materiaal: neopreen        Referte: 05-100500

   Rafys® Boxershorts

Rafys® Bovenbeen brace 15 cm

Een compressieverband van 15 cm breed. De neopreen bovenbeen banda-
ge wordt geleverd met drukelement en aanspanband met klitbandsluiting. 
Het drukelement wordt geplaatst op de te ontlasten spierbundel of op de 
meest pijnlijke plaats. De binnenzijde bestaat uit rubber, zodat betere aan-
sluiting wordt gemaakt met de huid. Standaard wordt deze bandage geleverd 
met een anti-transpiratiekous, welke onder de bandage kan worden gedragen. 

Deze bandage kan ook geleverd worden zonder rubber, en met neopreen bin-
nenzijde, d.i. de ADL versie (05-100482). 

Indicaties: spierblessures in het bovenbeen, spierverrekking, spierscheuren

Maatvoering: omvang bovenbeen
• S = < 55cm (cnk: 1049741)
• M = 55 cm tot 65 cm (cnk: 2467371)
• L = 65 cm tot 75 cm (cnk: 2467389)

Kleur: zwart
Materiaal: neopreen en rubber    Referte: 05-100480
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Rafys® Boxershort/Liesbroek COMPLEET

Een neopreen boxershort met een demontabel drukelement en fixatieband, 
welke zowel links als rechts kan worden geplaatst. Met dit drukelement en 
fixatieband kan een lokaal ontlastende druk op of onder de pijnlijke plaats uit-
geoefend worden. Dit is dan ook geschikt in geval van spierblessures in het 
bovenbeen en de liesstreek.

Indicaties: spierblessures in het bovenbeen en liesstreek

Maatvoering: omvang dijbeen in de lies
• XS = +/- 50 cm (cnk: 2466159)
• S = +/- 55 cm (cnk: 1049832)
• M = +/- 60 cm (cnk: 1049840)
• L = +/- 65 cm (cnk: 1049857)
• XL = +/- 70 cm (cnk: 2466167)

Kleur: zwart
Materiaal: neopreen

Referte: 05-100502

Het principe van het  “drukelement” bij spierblessures

Bij overbelasting van bovenbeen en/of onderbeen spieren tijdens sport of tijdens het dagelijks leven kan een spier na-
melijk verrekken of zelfs scheuren. Meestal is er dan sprake van een lokale zwelling en pijn in de spier, zodat de spier 
nog moeilijk kan worden gerekt of worden samengetrokken. Wanneer we de aangedane spier blijven belasten, kan 
er geen natuurlijk herstel plaatsvinden. De aangedane spier moet dan ook ontlast worden, maar hoe doen we dat? 

Hoe de trekkracht van een spier beperken?

De trekkracht van een spier kunnen we beperken door de uitzetting van 
de spiervezels tegen te houden. Uit onderzoek blijkt dat het plaatsen van 
een drukelement op een spier de contractie (en dus uitzetting) van een 
spier onderdrukt en hierdoor de ontlasting van de spier bewerkstelligt. 

Waarom werken met een “drukelement”?

Bij een spierbandage zonder een drukelement wordt circulair meer druk gege-
ven, en is de druk op de aangedane en niet-aangedane spieren hetzelfde.  De 
werking van deze compressie zal dus niet geconcentreerd zijn op de aange-
dane spier, terwijl dit bij een spierbandage met drukelement wel het geval is. 

Ook zorgt het drukelement ervoor dat de drager zich bewust wordt van de con-
tractie van de spier, en kan de bandage ook een herinneringsfunctie uitoefenen.

Het Rafys® drukelement

Rafys® gebruikt bij zijn spierbraces (d.i. bovenbeen brace, boxershort 
compleet en onderbeen braces), alsook bij zijn tenniselleboogband-
jes het principe van het drukelement. Het drukelement drukt selec-
tief op de aangedane spier en minder op de andere niet-aangedane 
spieren, zodat de spier wordt ontlast en het natuurlijk herstel kan plaatsvinden.   

Blessures onder de loep



            KNIE - PATELLA
knie-instabiliteit, artrose, patellapeesklachten

   Rafys® Kniekousen

Rafys® Anti-transpiratiekous Knie

Een Rafys Anti-Transpiratiekous onder de (neopreen) kniebraces geeft minder 
transpiratie en huidirritatie en zorgt voor een beter draagcomfort. Tevens hoeft 
de brace minder vaak uitgewassen te worden. Deze kous kan gewassen worden 
op 40 graden. 
  
Maatvoering: 1 maat

Kleur: blauw/zwart 
Referte: 06-100521 

Rafys® Kniekous Voorsluiting

Een neopreen kniekous met voorsluiting en met t.h.v. de knieschijf een ope-
ning. Deze is erg goed te gebruiken voor oudere patiënten of mensen met 
verminderde kracht in de handen. Tevens is deze brace minder maatge-
voelig. Deze brace heeft geen functie in het beperken van bewegingen. 
Het geeft een gevoel van stevigheid en heeft een pijnreducerende werking 
(mechanische druk en pijn input onderdrukking). In combinatie met kruis-
banden kan deze brace wel rotatie/extensie/flexie bewegingen beperken.

Indicaties: pijnreducerende druk op de knie
  
Maatvoering: 10 cm onder en 10 cm boven de knieschijf
• S/M: 30 tot 40 cm onder en 35 tot 45 cm boven (cnk: 3745098)
• M/L: 40 tot 50 cm onder en 45 tot 55 cm boven (cnk: 3745106) 
• L/XL: 50 tot 60 cm onder en 55 tot 65 cm boven (cnk: 3745114)

Kleur: zwart/blauw
Materiaal: neopreen

Referte: 06-100521
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Rafys® Patellabrace met stabiliserende ring

Een stevige kniekous met stabiliserende ring voor de knie-
schijf. Het geeft een gevoel van stevigheid en heeft een pijnredu-
cerende werking (mechanische druk en pijn input onderdrukking).  

Indicaties: knieschijf instabiliteit klachten

Maatvoering: 10 cm onder en 10 cm boven de knieschijf
• S = 30 cm onder en 35 cm boven. (cnk: 3669603)
• M = 35 cm onder en 40 cm boven. (cnk: 3669173)
• L = 40 cm onder en 45 cm boven. (cnk: 3669181)
• XL = 45 cm onder en 50 cm boven. (cnk: 3669199)
• XXL = 50 cm onder en 55 cm boven. (cnk: 3669207) (speciale maat en meerprijs)
• XXXL = 55 cm onder en 60 cm boven (cnk: 3669611) (speciale maat en meerprijs)

Kleur: zwart
Materiaal: neopreen

Referte: 06-100551 tem. 06-100553 

   Rafys® Patella Kniebraces & andere

Rafys® Patella Kniebrace 2 kruisbanden

Een stevige kniekous met stabiliserende ring voor de knieschijf en twee bre-
de demontabele kruisbanden. De kruisbanden zijn niet-elastisch en met 
een klitbandsluiting en worden in kruisvorm aangelegd. Aangezien de 
kruisbanden demontabel zijn, kan de brace gedragen worden met of zon-
der kruisbanden. Op deze wijze kan bescherming worden op- en afge-
bouwd en kan de kniebrace gedragen worden met of zonder kruisbanden.   

Indicaties: 
• knie-instabiliteit (bvb. bij rotatie van de knie)
• meniscus klachten
• knieschijf instabiliteit

Maatvoering: 10 cm onder en 10 cm boven de knieschijf
• S = 30 cm onder en 35 cm boven 
• M = 35 cm onder en 40 cm boven (cnk: 3645736)
• L = 40 cm onder en 45 cm boven (cnk:  3645744)
• XL = 45 cm onder en 50 cm boven (cnk: 3645751)
• XXL = 50 cm onder en 55 cm boven (cnk: 3645769) (speciale maat en meerprijs)
• XXXL = 55 cm onder en 60 cm boven (speciale maat en meerprijs)

Kleur: zwart    
Materiaal: neopreen

Referte: 06-100550



Rafys® Kniebrace Voorsluiting

Een kniekous met een voorsluiting en twee demontabele niet-elastische 
kruisbanden. Ter hoogte van de knieschijf is er een opening en de kruis-
banden worden in kruisvorm aangelegd. De kniebrace wordt o.a. gebruikt 
bij knie-instabiliteit. Het geeft de knie meer stevigheid bij lichte kruis-
band- en meniscusblessures. Door de demontabele ankers meer of min-
der naar boven c.q. onderen te plaatsen kan meer of minder extensie 
afremming verkregen worden. 

Deze kniebrace is ook erg goed te gebruiken voor oudere patiënten of mensen 
met verminderde kracht in de handen. Tevens is deze brace minder maatgevoelig.   

Indicaties: knie-instabiliteit (bvb. rotatie), meniscus klachten

Maatvoering: omvangmeting 10 cm onder en 10 cm boven de knieschijf
• S/M= 30 tot 40 cm onder en 35 tot 45 cm boven (cnk: 3645702)
• M/L = 40 tot 50 cm onder en 45 tot 55 cm boven (cnk: 3645710)
• L/XL = 50 tot 60 cm onder en 55 tot 65 cm boven (cnk: 3645728)

Kleur: zwart/blauw
Materiaal: neopreen

Referte: 06-100530

Rafys® Patella Kniebrace Super

Een stevige kniekous met stabiliserende ring voor de knieschijf en vier 
kruisbanden. De kruisbanden zijn niet-elastisch en met een klitbandslui-
ting en worden in kruisvorm aangelegd.  De Super-uitvoering bestaat uit 
de volgende onderdelen: 1. een kniekous met stabiliserende ring voor 
de knieschijf, 2. een set van demontabele 4 kruisbanden en 4 ankers.

Het voordeel van deze kniebrace is dat je de bescherming kan af- en opbouwen: 
• een kniebrace zonder kruisbanden: in dat geval zorgt deze voor knie-

schijfstabiliteit en voor compressie.
• een kniebrace met 2 kruisbanden: in dat geval zorgt deze bijkomend voor 

kniestabiliteit.
• een kniebrace met 4 kruisbanden: in dat geval zorgt voor extra kniestabili-

teit, gewenst in geval van ernstigere knie-instabiliteit. 

Indicaties: zware knie-instabiliteit (bvb. rotatie), meniscus klachten en knieschijf 
instabiliteit

Maatvoering: 10 cm onder en 10 cm boven de knieschijf
• S = 30 cm onder en 35 cm boven
• M = 35 cm onder en 40 cm boven (cnk: 3648433)
• L = 40 cm onder en 45 cm boven (cnk: 3648441)
• XL = 45 cm onder en 50 cm boven (cnk: 3648458)
• XXL = 50 cm onder en 55 cm boven (speciale maat en meerprijs)
• XXXL = 55 cm onder en 60 cm boven (speciale maat en meerprijs)

Kleur: zwart
Materiaal: neopreen

Referte: 06-100560 tem. 06-100562
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Pediatric Kniebrace (kinderen)

Een kniebrace met een uitsparing aan de knieschijf en soepele ba-
leinen aan de zijkant. De brace is gemakkelijk aan te passen door de 
sluiting met velcro. Geschikt voor kinderen van 2 tem. 12 jaar.  

Maatvoering: 
• maat 1: knieomtrek 20-26 cm  / 2-6 jaar (cnk: 3646106)
• maat 2: knieomtrek 26-32 cm / 6 - 12 jaar (cnk: 3646114)

Kleur: grijs/groen   Merk: Orliman Pediatric     Referte: 52-00061 (OP1181)

Pediatric Kniebrace Pads (kinderen)

Een kniebrace die hoofdzakelijk wordt gebruikt om de knie te beschermen te-
gen kneuzingen. De brace kan ook post-operatief worden gebruikt, en zorgt 
voor warmte en compressie op de knie. De brace is gemakkelijk aan te pas-
sen door de sluiting met velcro. Geschikt voor kinderen van 2 tem. 12 jaar.  

Maatvoering: 
• maat 1: knieomtrek 20-26 cm  / 2-6 jaar (cnk: 3646122)
• maat 2: knieomtrek 26-32 cm / 6 - 12 jaar (cnk: 3646130)

Kleur: grijs/groen   Merk: Orliman Pediatric     Referte: 52-000063 (OP1183)



Rafys® Patellabandje ANATOMISCH

Een patellabandje met een anatomische, d.i. schuin naar boven lopende 
vorm. Deze vorm zorgt ervoor dat het drukelement precies onder de patel-
la geplaatst wordt. Bij buiging van de knie hebben de hamstringpezen de 
neiging het patellabandje naar beneden - van de patellapees af - te druk-
ken. De anatomische vorm zorgt ervoor dat dit het effect van de hamstring-
pezen vermindert. Het anatomisch gevormde patellabandje is gemaakt van 
neopreen, dit voelt zacht aan en is daardoor comfortabel om te dragen.

Indicaties: 
• patellapees klachten - tendinitis
• Jumpersknee - Osgood Schlatter
• chondropathie

Maatvoering: omvangsmeting direct onder de patella (knieschijf)
• S = 30 - 40 cm (cnk: 3645777)
• M = 35 - 45 cm (cnk: 3645785)
• L = 40 - 50 cm (cnk: 3645793)

Kleur: zwart/blauw  Materiaal: neopreen Referte: 06-100571 tem. 06-100573

Rafys® Patellabandje SUPER

Een elastisch en anatomisch gevormd patellabandje dat boven de pa-
tella sluit wanneer meer opwaartse kracht op de patella gewenst is. 
Het bandje sluit ruim boven de patella en t.h.v. de patellapees is het 
bandje smaller en harder gemaakt om zo een betere werking te krij-
gen. Bijkomend voordeel is dat het patellabandje minder snel afzakt.

Indicaties: 
• patellapees klachten - tendinitis
• Jumpersknee - Osgood Schlatter 
• chondropathie

Maatvoering:  omvangsmeting direct onder de patella (knieschijf)
• S/M = < 35 cm (cnk: 3645801)
• M/L = > 35 cm (cnk: 3645819)

Kleur: zwart/blauw      Materiaal: neopreen
Referte: 06-100577 tem. 06-100578

   Rafys® Patellabandjes & andere

Pad Fix patellabandje

Een patellabandje met een ingebouwd silicone stuk ter hoogte van de patella-
pees. Verkrijgbaar in 1 universele maat.

Kleur: oranje      Merk: Orliman       Referte: 52-000753(cnk: 3646734)
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            ONDERBEEN
kuitspierblessures, shinsplint (scheenbeenpijn)

   Rafys® Onderbeen braces 

Rafys® Onderbeen brace ShinSplint

Een onderbeen bandage uit neopreenstof met twee drukelementen en twee 
horizontale aantrekbanden. Deze bandage is aan de binnenzijde met rub-
ber gevoerd, dit voor een betere aanpassing aan het been en tegen het af-
schuiven. Deze bandage wordt standaard geleverd met een anti-transpira-
tiekous, welke onder de bandage kan worden gedragen. Deze brace wordt 
toegepast bij scheenbeenpijn. 
  
Indicaties: scheenbeenpijn of shinsplint

Maatvoering: omvang van de kuit (breedste deel van het onderbeen)
• S/M = < 40 cm (cnk: 1234681)
• M/L = > 40 cm (cnk: 1234699)

Kleur: blauw/zwart 
Materiaal: neopreen 

Referte: 07-100610 - 07-100611

Rafys® Onderbeen brace Coup-de-Fouet

Een onderbeen bandage uit neopreenstof met drukelement en een horizontale 
aantrekband. Deze bandage is aan de binnenzijde met rubber gevoerd, dit voor 
een betere aanpassing aan het been en tegen het afschuiven. Deze bandage 
wordt standaard geleverd met een anti-transpiratiekous, welke onder de bandage 
kan worden gedragen. Bij lichte klachten voldoet de brace zonder drukelement. 
Bij acute klachten wordt altijd het drukelement aangeraden. Het drukelement 
onderdrukt de contractie van de spier en bewerkstelligt ontlasting van de spier. 

De Anti-transpiratiekous voor het onderbeen wordt standaard meegele-
verd, maar kan ook apart worden besteld (referte: 07-100614). Deze kan 
gewassen worden op 40°. 

Indicaties: kuitspierblessures (Coup-de-Fouet of zweepslag)
  
Maatvoering: omvang van de kuit (breedste deel van het onderbeen)
• S/M = < 40 cm (cnk: 1050145)
• M/L = > 40 cm (cnk: 1050152)

Kleur: zwart/blauw
Materiaal: neopreen 

Referte: 07-100594 tem. 07-100595
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Rafys® Enkelbrace

De Rafys Enkelbrace biedt een perfecte bescherming tegen herhaald zwik-
ken, zonder de gebruiker te beperken in het afwikkelen van de voet. De en-
kelbrace bestaat uit een enkelkous in dunne neopreen, zodat het gemak-
kelijk in de schoen past. Verder is er een voorsluiting voorzien, zodat het 
aan- en uitdoen van de enkelbrace gemakkelijk en pijnloos verloopt, even-
eens past de enkelbrace hierdoor goed aan aan het onderbeen/enkel.

Verder bestaat de enkelbrace uit 4 niet-elastische kruisbanden, die samen 
door een ring worden gehaald. Deze ring wordt gepositioneerd net onder/
voor de enkelknobbel (d.i. kleine kuiltje). De 4 kruisbanden imiteren de en-
kelbanden in de enkel, maar dan aan de buitenzijde. Bij een correcte af-
stelling, is het onmogelijk om de enkel in inversie beweging te brengen, zo-
dat de patiënt optimaal beschermd is tegen het verzwikken van de enkel.

Verder zijn de banden ter hoogte van de achillespees en onder de voet 
voorzien van licht elastisch materiaal, waardoor er een verende, minder 
abrupte afremming wordt gecreëerd. Door na verloop van tijd de enkel-
brace minder strak afgesteld te dragen, kan men deze op langere termijn 
- als de actieve stabiliteit zich hersteld heeft - geleidelijk overbodig maken. 

De enkelbrace is rechts en links verschillend, en wordt standaard geleverd met 
1 plastiek ring. Naast een plastiek ring is er ook een rubber of lederen ring apart 
verkrijgbaar.  
   
Indicaties: enkelverstuiking  - verzwikking - distorsie

Maatvoering: voetomtrek meten op het hoogste gedeelte van de wreef:
• S = 23 - 26 cm (cnk links: 3669215) (cnk rechts: 3669249)
• M = 26 - 28 cm (cnk links: 3669223) (cnk rechts: 3669256)
• L = > 28 cm (cnk links: 3669231) (cnk rechts: 3669264)

Kleur: zwart
Materiaal: neopreen      Referte: 08-100656 tem. 08-100657

   Rafys® Enkelbrace & andere

            
ENKEL - ACHILLESPEES
enkelverstuiking, achillespeesontsteking

Pediatric Enkelbrace (kinderen)

Een enkelbrace met voorsluiting en een demontabele band. Deze is geschikt voor 
een enkelverstuiking en peesontsteking. Geschikt voor kinderen van 2 tem. 12 jaar.  

Maatvoering: 
• maat 1: enkelomtrek: < 20 cm / leeftijd: 2-6 jaar (cnk: 3646148)
• maat 2: enkelomtrek: < 24 cm / leeftijd: 6-12 jaar (cnk: 3646155)

Kleur: grijs/groen   Merk: Orliman Pediatric     Referte: 52-000070 (OP1190)

                ENKELDISTORSIE
protection - rest - ice - compression - elevation (PRICE-regel)
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   Rafys® Achillespees brace

Rafys® Achillespees brace

De Achillespees brace bestaat uit een dik neopreen enkelkous met voor-
sluiting, zodat het aan- en uitdoen van de achillespees brace gemakkelijk 
en pijnloos verloopt. Eveneens past deze hierdoor goed aan aan het on-
derbeen/enkel. Verder bestaat deze uit een visco-elastisch drukelement 
dat met twee banden achteraan op de achillespees kan worden gefixeerd.

De achillespees brace kan zowel links als rechts gedragen worden

Indicaties: achillespeesonsteking of tendinitis

Maatvoering: voetomtrek meten op het hoogste gedeelte van de wreef
• S = 20 - 23 cm (cnk: 3645884)
• M = 23 - 26 cm (cnk: 3645892)
• L = 26 - 28 cm (cnk: 3645900)
• XL = > 28 cm (cnk: 3669132)

Kleur: zwart/blauw
Materiaal: neopreen

Referte: 08-100843 

   Rafys® Peroneus brace

Rafys® Peroneus brace

Deze brace bestaat uit een dik neopreen enkelkous met voorsluiting, zo-
dat  het aan- en uitdoen van de brace gemakkelijk en pijnloos verloopt, even-
eens past deze hierdoor goed aan aan het onderbeen/enkel. Verder wordt 
deze brace geleverd met een drukelement en twee fixatiebanden.  Een dis-
locatie van de pees van de peroneus over de laterale malleolus (buiten-
ste enkelknobbel) is een voorkomend probleem na enkelverzwikkingen.
Het  drukelement  in de Peroneus brace biedt de nodige tegenkracht om 
deze dislocatie tegen te gaan.

Deze brace gaat niet het verzwikken van de enkel tegen. Alleen het 
verschuiven van de peroneuspees over de enkelknobbel. De bes-
te bescherming tegen het zwikken verkrijg je met de Rafys Enkelbrace.

Indicaties: dislocatie van peroneus over de laterale malleolus

Maatvoering: voetomtrek meten op het hoogste gedeelte van de wreef
• S = 20 - 23 cm (cnk: 3648904)
• M = 23 - 26 cm (cnk: 3648912)
• L = 23 - 26 cm (cnk: 3648920)
• XL = > 28 cm (cnk: 3648938)

Kleur: zwart/blauw   Materiaal: neopreen   Referte: 08-100845

            VOET
hielspoor, plantar fasciitis, dropvoet

   Rafys® Fasciebraces & Strassburg Sock

Rafys® Fasciebrace (type II - sok)

De Fasciebrace is succesvol bij het behandelen van hielspoor en achilles-
peesontstekingen. De bindweefselplaat (fascie) onder de voet wordt bij elke 
pas of sprong zeer sterk op spanning gezet. De trek aan het hielbeen kan lei-
den tot hielspoor. Tijdens de nachtrust wordt de overbelaste en ontstoken 
fascie korter en stijver. Door het dragen van de fasciebrace gedurende de 
nacht zorgt men ervoor dat de bindweefselplaat niet kan inkorten en het op-
staan in de ochtend weer makkelijk gaat. Ook kan deze brace ingezet worden 
bij blessures aan de achillespees. Door de achillespees tijdens de nacht op 
rek te houden, vindt het natuurlijk herstel niet in verkorte toestand plaats.

Indicaties: 
• hielspoor, plantar fasciitis
• achillespeesontsteking, tendinitis

Maatvoering: lichaamslengte 
• S/M: < 1.65 m (cnk: 3645918)
• M/L: > 1.65 m < 1.90 m (cnk: 3645926)
• L/XL: > 1.90 m (cnk: 3645934)

Kleur: zwart   Referte: 08-100731
Materiaal: 85% katoen/acrylic, 7.5% natural rubber, 7.5% polyester

Strassburg Sock (Original) 

De Original Strassburg Sock is een nachtbrace dat wordt gebruikt ter be-
strijding van hielspoor, plantar fasciitis en achillespeesonstekingen. De 
Strassburg Sock geeft langdurig lage rekspanning en bestaat uit een 
onderbeensok met D-ring en strekband.

Maatvoering: kuitomtrek (breedtste deel)
• regular - M: kuitomtrek 30 - 41 cm (cnk: 3645942)
• large - L: kuitomtrek > 41 cm (cnk: 3645959)

Kleur: wit      Materiaal: 80% nylon, 20% lycra      Referte: 08-100733 

Rafys® Fasciebrace Compact

De Compact uitvoering is gemakkelijker in gebruik als men deze ook over-
dag wil gebruiken, en kan nuttig zijn als men veel of langdurig moeten zitten.    

Maatvoering: schoenmaat : S = < 41 / M = 40-45 / L = > 44
Kleur: zwart   Materiaal: idem Rafys Fasciebrace     Referte: 08-100734
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Body Armor Night Splint

De Body Armor van Darco is een nachtspalk dat de voet en het onderbeen 
stabiliseert in een hoek van 90°, dit om te voorkomen dat achillespees ver-
kort. Het teenstuk brengt de hallux omhoog en zorgt voor stretching van de 
fascie bindweefselplaat. Referte: 09-111203 (cnk: 3647054) 

Indicaties: 
• hielspoor - plantar fasciitis
• achillespees ontsteking en tendinitis
• metatarsalgie

Maatvoering: universele maat 
Kleur: blauw/grijs        Merk: Darco

    Rafys® Anti-klapvoet braces

Rafys® Anti-klapvoet brace Eenvoudig

Alleen te gebruiken in combinatie met een schoen met veters. De veters dienen 
tot aan de tenen door te lopen, zoals b.v. bij sportschoenen. Deze brace kan wor-
den toegepast bij een klapvoet en tibialis anterior problemen bij het omhoog 
houden van de voet. Bij het dragen van deze brace kan de plantair flexie van 
de voet instelbaar worden afgeremd. Een op maat te knippen neopreen band 
wordt om het onderbeen geplaatst en een op maat te knippen niet elastisch 
smal bandje klit men op de onderbeen bandage, haalt men onder de laatste 
veter door en sluit men weer aan de andere zijde op de onderbeen bandage.

Indicaties: klapvoet, dropvoet
Maatvoering: universele maat (cnk: 3647468)
Kleur: zwart/blauw   Materiaal: neopreen   Referte: 08-100826

Rafys® Anti-klapvoet brace

Deze brace kan worden toegepast bij een klapvoet en tibialis anteri-
or problemen bij het omhoog houden van de voet. Bij het dragen van 
deze brace kan de plantair flexie van de voet instelbaar worden afge-
remd. De brace wordt met ring en een stuk polstering neopreen geleverd. 

Indicaties: klapvoet, dropvoet

Maatvoering: voetomtrek meten op het hoogste gedeelte van de wreef. 
• S = 23 - 26 cm (cnk: 3647435)
• M = 26 - 28 cm (cnk: 3647443)
• L = > 28 cm (cnk: 3647450)

Kleur: zwart/blauw   Materiaal: neopreen   Referte: 08-100828

                HIELSPOOR
we kunnen meer doen dan we denken. 

Boxia A.F.O. drop foot brace

Zorgt voor een optimale ondersteuning van een klapvoet of gelijkwaardi-
ge klachten, zoals klompvoet/klapvoet, achillespees problematiek waarbij de 
voet niet mag zakken en bij gedeeltelijke voethef paresen. Referte: 52-000875

Maatvoering: omtrek van de enkel: maat 1 (XS) = 13-17 cm / maat 2 (S) = 17-21 
cm / maat 3 (M) = 21-25 cm / maat 4 (L) = 25-29 cm



OrthoWedge Shoe (hielsteun) (52-002400) (Darco)

Deze schoen is ontworpen om de voorvoet te beschermen, door de druk op 
de middenvoetbeentjes te verminderen. Dit product is ontwikkeld als een na-
tuurlijk hulpmiddel bij diabetes wonden. Het is ook uitstekend te gebruiken 
na operaties van bvb. de grote teen, of bij een voetafwijking waarbij het me-
diale gedeelte naar binnen valt. Ook o.a. bij hamertenen, eeltknobbels en 
bij andere operaties van de voet.

Eigenschappen:
• vierkante teenontwerp doet dienst als bumper voor  extra bescherming
• bevordert het helen door het gewicht van de voorvoet te verminderen
• 10 mm verwijderbare binnenzool
• kan rechts en links gedragen worden / per stuk

Indicaties: 
• postoperatieve therapie
• trauma behandeling en fracturen
• wondverzorging
• diabetesvoet, neuropathy

Maatvoering: schoenmaat
• XS = schoenmaat 33,5 - 37  (cnk: 3647104)
• S  = schoenmaat 37,5 - 39,5 (cnk: 3647112)
• M = schoenmaat 40 - 41,5 (cnk: 3647120)
• L = schoenmaat 42 - 44 (cnk: 3647138)
• XL = schoenmaat 44,5 - 47 (cnk: 3647146)

HeelWedge Shoe (voorvoetsteun) (52-002405) (Darco)

Deze schoen is ontworpen om het hielgedeelte te beschermen, door 
de druk op het hielbeen te verminderen. Dit product is ontwikkeld 
als een natuurlijk hulpmiddel bij diabetes wonden. Het is ook uitste-
kend te gebruiken na operaties van bvb. de hiel of van plantar fasciitis.

Eigenschappen: 
• bevordert het helen door het gewicht van de hiel te verminderen
• 10 mm verwijderbare binnenzool
• kan rechts en links gedragen worden / per stuk

Indicaties: idem OrthoWedge shoe

Maatvoering:  schoenmaat 
• XS = schoenmaat 33,5 - 37 (cnk: 3647153) 
• S  = schoenmaat 37,5 - 39,5 (cnk: 3647161)
• M = schoenmaat 40 - 41,5 (cnk: 3647179)
• L = schoenmaat 42 - 44 (cnk: 3647187)
• XL = schoenmaat 44,5 - 47 (cnk: 3647195)

   Postoperatieve schoenen & walkers

Twin Shoe (52-002403) (Darco)

Deze schoen is de tweeling schoen van de OrthoWedge en Heel-
Wedge Shoe. Voor hoogte aanpassing en te dragen aan de niet ge-
blesseerde voet in combinatie met een van de voorgaande postope-
ratieve schoenen aan de geblesseerde voet. (geen standaardproduct) 

Eigenschappen: 
• zoolhoogte 36 mm
• verwijderbare binnenzool
• kan rechts en links gedragen worden / per stuk

Maatvoering:  schoenmaat - idem OrthoWedge & HeelWedge 
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Slimline Pediatric (kinderen)

Een loopschoen voor kinderen in de gips. (geen standaardproduct) 
Indicaties: breuken, gips behandeling. 
  
Eigenschappen:
• kleur: blauw   /   waterafstotend materiaal
• aanpasbare sluiting voor dikke windels, bandages en gips
• verwijderbare inlegzool
• kan rechts en links gedragen worden    /   per stuk

Maatvoering: schoenmaat
• S = tot schoenmaat 21
• M = schoenmaat 22 - 26
• L = schoenmaat 27 - 32

Kleur: blauw     Merk: Darco       Referte: 52-002450

Relief Dual Shoe 

De Darco Relief Dual Shoe is ontworpen om bepaalde voetgedeelten te ontlas-
ten. Dit is bedoeld voor stabiliteit, schok- en drukverdelen na operaties aan de 
voet. Eveneens is dit een hulpmiddel bij diabetes wonden. (geen standaardproduct) 

Eigenschappen:
• innovatieve dubbele zool technologie
• optimale schokabsorptie, vooral in de hiel en de bal van de voet
• verbeterde drukverdeling
• slipbestendige rubberen zool
• kan rechts en links gedragen worden  / per stuk

Indicaties: 
• trauma behandeling en fracturen
• wondverzorging
• diabetesvoet, neuropathy
  
Maatvoering: 
Dames:
• S = schoenmaat 34 - 36,5 (cnk: 3647245)
• M  = schoenmaat 37 - 38,5 (cnk: 3647252)
• L = schoenmaat 39 - 41 (cnk: 3647260)
Heren:
• S = schoenmaat 39 -41 (cnk: 3647203)
• M = schoenmaat 41,5 - 43 (cnk: 3647211)
• L = schoenmaat 43,5 - 45 (cnk: 3647229)
• XL = schoenmaat 45,5 - 47 (cnk: 3647237)

Kleur: zwart     Merk: Darco       Referte: 52-002414 tem. 52-002415 

Pediatric Walker 

Een wandelbot voor kinderen met een ernstige voet- en/
of enkelblessure. De wandelbot wordt ook gebruikt na chirur-
gische ingrepen aan de voet en de enkel. (geen standaardproduct) 

Maatvoering: maat 1: schoenmaat 21 - 27 / maat 2: schoenmaat 24-32    
Kleur: grijs     Merk: Orliman Pediatric        Referte: 52-000081



            RUGKUSSENS
rugpijn bij zitten, lumbago, hernia, ischiasklachten 

   Rafys® Rugkussens

Rafys® Rugkussen 

Een anatomisch gevormd rugkussen dat een uitstekend zitcomfort en rug-
ondersteuning biedt. In de lengterichting wordt een lage rug lordose ge-
creëerd en in de breedterichting wordt een zijwaartse steun aangebracht. 
Aangezien dat onze lage rug anatomisch hol is, biedt dit rugkussen een opti-
male ondersteuning. Het rugkussen heeft een medium hardheid en is voor-
zien van een elastische band, zodat het rugkussen aan de stoel kan worden 
gefixeerd. Er zijn ook fixatiehoezen beschikbaar om het rugkussen volledig 
en op een vaste plaats in de stoel te fixeren.   

Indicaties: rugpijn bij zitten, lumbago, hernia, ischias klachten
Het rugkussen is verkrijgbaar in drie uitvoeringen:
• Standaard: een vlakke achterkant, zodat deze geschikt is voor in stoelen, 

zetels en banken. (cnk: 3645967)
• Auto: een kort gebogen/afgesneden achterkant, zodat deze gemakkelijk in 

een autostoel past. (cnk: 3645975)
• Kantoor: een lang gebogen/afgesneden achterkant, zodat deze gemakkelijk 

in een kantoorstoel past. (cnk: 3645983)  

Kleur: zwart      
Referte: 04-100443 / 04-100446 / 04-100447

   Rafys® LordoZits

Rafys® LordoZit 

Een klein rechthoekig kussen (28 x 22 cm) dat in de lengterichting een lage 
rug lordose creëert, zodat de holle onderrug wordt ondersteund. Het kus-
sen heeft ook een verzwaringsband dat ervoor zorgt dat het kussen op de 
juiste plaats blijft hangen. Door het kleine formaat is het een allround kussen 
dat in meerdere stoelen past, zoals kantoorstoelen, autostoelen, banken, ... 

Indicaties: rugpijn bij zitten, lumbago, hernia, ischias klachten

Het rugkussen is verkrijgbaar in twee uitvoeringen:
• Traagschuim/Soft: uitgesproken lordose vorm die zacht aanvoelt (cnk: 

3745072)
• Strong: uitgesproken lordose vorm die stevig aanvoelt (cnk: 3645355)

Kleur: zwart      
Referte: 04-100453

                                                ZITTEN RUG-& ZITKUSSENS    54 / 55

   Rafys® Zitwigkussens

Rafys® Zitwig 

Dit anatomische wigkussen geeft een beter zitcomfort door een bij bei-
de bovenbenen beter aansluitende vormgeving. Dit zitkussen is ge-
schikt voor personen met rugklachten zoals lumbago en hernia, 
alsook kan dit als preventie tegen rugklachten worden ingezet. Het wig-
kussen zorgt namelijk voor een betere zithouding en onderrug positie. 

Indicaties: rugpijn bij zitten, lumbago, hernia, ischias klachten

Het rugkussen is verkrijgbaar in twee hoogtes:
• 40 x 40 x 7 cm (cnk: 4107959)
• 40 x 40 x 9 cm (cnk: 3646007)

Kleur: zwart     
Referte: 04-100456 tem. 04-100457

            
ZITKUSSENS
rugpijn bij zitten, staartbeenpijn, bursitis ischiadicum 

   Rafys® Stuitkussens

Rafys® Stuitkussen

Een zitkussen met een uitsparing aan de stuit (40 x 40 x 7 cm) voor drukont-
lasting. De stuit uitsparing in het kussen zorgt ervoor dat het zitvlak bij het hei-
ligbeen en het stuitbeen vrij komt te liggen, waardoor er een plaatselijke dru-
kontlasting ontstaat. De demontable band aan het kussen zorgt ervoor dat de 
uiteinden van het kussen niet gaan spreiden als men op het kussen plaats neemt. 

Indicaties: stuit- en heiligbeen  pijn

Kleur: zwart      
Referte: 04-100458 (cnk: 4107967)

Rafys® Donut Zitring

Een zitring kussen met een ronde uitsparing in het midden. Dit zitkus-
sen zorgt voor een drukontlasting t.h.v. het kruis en verlicht aambeienpijn. 
Het helpt ook bij zitten na bevalling of operatie. Doorsnede 44 cm, zwar-
te top- en binnenhoes. Tophoes gemakkelijk te verwijderen en te wassen. 

Indicaties: aambeienpijn, pijn tijdens zitten na operatie of bevalling

Kleur: zwart       Referte: 04-100458 (cnk: 4107991)



Rafys® Stuit- en Wigkussen

Een anatomisch gevormd zitwigkussen met een uitsparing aan de stuit (40 
x 40 x 9 cm), dit voor drukontlasting. De wigging zorgt voor een nog bete-
re drukontlasting door het lichaamsgewicht meer naar voren - van de pijnlij-
ke stuit af - te brengen. De stuit uitsparing in het kussen zorgt ervoor dat het 
zitvlak bij het heiligbeen en het stuitbeen vrij komt te liggen, waardoor er 
een plaatselijke drukontlasting ontstaat. De demontabele band aan het kus-
sen zorgt ervoor dat de uiteinden van het kussen niet gaan spreiden als 
men op het kussen plaats neemt.

Indicaties: stuit- en heilgbeenpijn

Kleur: zwart 
Referte: 04-100459 (cnk: 4107975)

Rafys® Zitbeenkussen

Een anatomisch zitwigkussen met twee gaten ter hoogte van de t.h.v. tuber ischi-
adicum. Dit kussen is geschikt voor personen met bursitis ischiadica (slijmbeurs 
ontsteking t.h.v. tuber ischiadicum). Het wigkussen met daarin gemaakt gaten, 
precies t.h.v. het tuber ischiadicum, zorgt voor een perfecte drukontlasting, 
zodat je volledig pijnvrij kan zitten op elke stoel. Het zitkussen is voorzien van
een standaardhoes, zodat de uitsparingen of gaten niet zichtbaar zijn.

Indicaties: pijn aan de zitknobbels, bursitis ischiadiucm

Maatvoering:  40 x 40 x 9 cm (40 x 40 x 7 cm mogelijk op aanvraag)
Kleur: zwart     
Referte: 04-100457-ZB (cnk: 4107983)

   Rafys® Zitbeenkussen 
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            ZITHULPEN
rugpijn tijdens zitten, stabiliteit in rolstoel

   Rafys® Office Belts 

Rafys® Office Belt Easy

Met de Officebelt Easy kun je goed rechtop blijven zitten, zonder dat 
dat enige moeite kost. Het is een eenvoudige band van neopreen met 
een klitband sluiting. Door deze klitband sluiting is de Officebelt een-
voudig op je eigen maat in te stellen. Deze is comfortabel zacht en heeft 
een verende afremming bij het doorzakken van de onderrug in zit.
  
Maatvoering: universele maat

Kleur: zwart       Materiaal: neopreen     Referte: 04-100395-easy

Rafys® Office Belt

Een handig hulpmiddel om een goede zithouding te hebben, en op deze wij-
ze rugproblemen tegen te gaan en/of verergering tegen te gaan. Deze Of-
ficeBelt is afgeleid van de Werk/Sport Gordel en bestaat uit drie demonta-
bele onderdelen en is daardoor multifunctioneel. De drie delen zijn: 1. een 
leren rugpand 2. twee (knie)banden 3. clickmechanisme. Met het clickme-
chanisme kunnen de twee kniebanden met elkaar verbonden worden en 
er ontstaat een stabiel geheel met de rug en een zeer comfortabele zit in 
lordose, ook kleermakerszit in lordose is met de OfficeBelt goed mogelijk.
  
Maatvoering: lichaamslengte
• S/M:  < 1.75 m (cnk: 3648375)
• M/L:  > 1.75 m (cnk: 3648383)

Kleur: zwart       Materiaal: neopreen en skai     Referte: 04-100398

   Rolstoel harnas 

Jacket Harness with zip 

Een harnas met rits, welke aan de rolstoel kan worden vast-
gemaakt. Geschikt voor patiënten met instabiel bovenli-
chaam. Kan ook gebruikt worden op andere types van stoelen. 

Maatvoering: totale omtrek persoon en rolstoel t.h.v. buik: maat 0: 64-138 / 
maat 1: 79-168 / maat 3: 89-178    
Kleur: grijs     Merk: Orliman        Referte: 52-000111



            HOOFDKUSSENS
nekpijn, drukpijn oor tijdens het slapen 

   Rafys® Hoofdkussens & andere

Rafys® Hoofdkussen anatomisch oor 

Een anatomisch gevormd hoofdkussen uit traagschuim, dat aan beide zij-
des is voorzien van een schouder uitsparing. Daarnaast is er een uitspa-
ring in het midden van het kussen voor het oor. Dit kussen is comfortabel 
zacht zonder daarbij zijn vorm en ondersteuning te verliezen als men erop 
ligt. Traagschuim is zacht en past zich aan het lichaam aan door te reage-
ren op druk en warmte. Traagschuim veert na belasting langzaam terug 
in zijn oorspronkelijke vorm. Voor de ondersteuning van de meer of min-
der instabiele nek tijdens de nachtrust voldoet dit kussen uitermate goed.

Indicaties: nekpijn en oorpijn tijdens het slapen

Kleur: wit      Materiaal: traagschuim  Referte: 01-100061-B (cnk: 3646015)

Boekweit hoofdkussen 

Een hoofdkussen gevuld met boekweitdoppen, namelijk geselecteerd en gezui-
verd kaf van boekweit. Het tijk is geweven uit 100% ongebleekte katoen. Het 
kussen past zich aan de vorm en het gewicht van uw hoofd aan. Uw hoofd en 
nek worden hierdoor goed ondersteund. Het boekweitkussen (50 x 60 cm) zorgt 
voor een goede verkoeling van het hoofd door een optimale luchtcirculatie. Het 
is namelijk 100% natuurlijk, ergonomisch verantwoord, wasbaar en aanpasbaar.

Navulling van boekweit mogelijk (65-190900-V).

Merk: Atlas   Materiaal: boekweitdoppen    Referte: 65-190900 (cnk: 3647492)

Spelt hoofdkussen 

Een hoofdkussen gevuld met speltkaf, namelijk geselecteerd en gezuiverd kaf 
van spelt. Het tijk is geweven uit 100% ongebleekte katoen. Het kussen past 
zich aan de vorm en het gewicht van uw hoofd aan. Uw hoofd en nek wor-
den hierdoor goed ondersteund. Het speltkussen (50 x 60 cm) zorgt voor een 
goede verkoeling van het hoofd door een optimale luchtcirculatie. Het is na-
melijk 100% natuurlijk, ergonomisch verantwoord, wasbaar en aanpasbaar.

Navulling van spelt mogelijk (65-190903-V)

Merk: Atlas      Materiaal: speltkaf     Referte: 65-190903 (cnk: 3647500)
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   Rafys® Nekringen

Rafys® Nekring Comfort Klein 

De Nekring Comfort (klein) is een ideaal kussen voor bvb. het slapen tij-
dens het vervoer in een bus, auto of vliegtuig. Het is een dunnere uit-
voering en heeft een velcro sluiting, zodat de nekring goed blijft zitten. 

Indicaties: nekpijn tijdens het reizen

Kleur: wit    Referte: 01-100050 (cnk: 1048917)

            
NEKRINGEN 
nekpijn tijdens het reizen, in de zetel

Rafys® Nekring Traagschuim

Een praktisch en goed kussen van traagschuim voor het slapen tijdens het ver-
voer in een bus, auto of vliegtuig. Klein formaat, gemakkelijk om mee te nemen. 

Indicaties: nekpijn tijdens het reizen

Kleur: wit      Materiaal: traagschuim    Referte: 01-100052 (cnk: 3745080)



            NACHTRUST BRACES
nekpijn en rugpijn tijdens het slapen

   Rafys® Nachtrust braces

Rafys® CWK Nachtrust brace

Een eenvoudige circulaire brace, die als voordeel heeft dat hij ongeacht de 
slaaphouding de gewenste ondersteuning blijft geven. De nachtrustbrace is er 
in twee diktes (6 en 8 cm). De CWK nachtrustbrace wordt standaard met extra 
kous geleverd voor snelle reiniging en een betere hygiëne. (geen standaardproduct)

Deze brace is verkrijgbaar in twee verschillende diktes: 6 cm of 8 cm.

Indicaties: nekpijn tijdens het slapen

Maatvoering: nekomvang
• S = +/- 35 cm - dikte 6 cm (cnk: 2464691) dikte 8 cm (cnk: 2464725)
• M = +/- 39 cm - dikte 6 cm (cnk: 2464709) dikte 8 cm (cnk: 2464733)
• L = +/- 42 cm - dikte 6 cm (cnk: 2464717) dikte 8 cm (cnk: 2464741)

Kleur: wit   Referte: 01-100041 tem. 01-100042

Rafys® LWK Nachtrust brace

De LWK Nachtrustbrace is een brace, die wordt gebruikt door mensen met 
rugklachten tijdens het slapen, namelijk tijdens het liggen en draaien. Proble-
men hierbij kunnen soms heel eenvoudig met een LWK nachtrustbrace worden 
opgelost. De nachtrustbrace verhindert het teveel doorzakken van de LWK in 
lateroflexie en translatie en houdt uw onderrug in 
een ondersteunde en goede positie. (geen standaardproduct)

De brace is verkrijgbaar in twee verschillende diktes: 6 cm of 8 cm.

Indicaties: rugpijn tijdens het slapen

Maatvoering: omtrek thv. navel
• S = 85-95 cm: dikte 6 cm (cnk: 3648789)  dikte 8 cm (cnk: 3648813)
• M = 95-110 cm:   dikte 6 cm  (cnk: 3648797) dikte 8 cm (cnk: 3648821)
• L = 110-125 cm: dikte 6 cm (cnk: 3648805) dikte 8 cm (cnk: 3648839)

Kleur: wit    Referte: 04-100462 tem. 04-100463
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   Rafys® Positioneringskussens 

Rafys® Zwangerschap Belly Pillow

Met het Rafys Zwangerschap Belly Pillow wordt de buik ondersteund tijdens 
zij-lig. Het gewicht van de baby wordt zachtjes ondersteund en de natuurlijke 
vorm van de buik blijft behouden. Vooral bij het groter worden van de buik, 
kan er een vervelende spanning op de buik ontstaan in zijlig. Met het Belly 
Pillow zijn deze klachten verdwenen. Ook kan het kussen goed gebruikt wor-
den tussen de knieën. Dit kan nuttig zijn bij knie- of heupproblemen in zij-lig.

Indicaties: ondersteuning van de buik tijdens zwangerschap

Kleur: wit  Materiaal: standaard schuim  Referte: 04-100465

            
POSITIONERING
ondersteuning van ledematen tijdens het slapen 

Rafys® Kniekussen

Het Kniekussen plaatst men tijdens het liggen tussen de beide bovenbe-
nen, zo voorkomt het kussen druk overbelasting en zorgt het voor een com-
fortabele lig houding. Geschikt voor gebruik tijdens de zwangerschap, bij 
heup- en knieklachten en bij druk overbelasting van het knie gewricht.

Kleur: wit        Materiaal: traagschuim   Referte: 04-100466



            BASIS PODOLOGIE
beenlengteverschil/schokdemping/hielspoor/correctie

   Rafys® Hakverhogingen

Rafys® Hakverhoging

Een hakverhoging geschikt voor beenlengteverschillen. Per stuk.

Verkrijgbaar in een hoogte van: 
• 5 mm (cnk: 2471548)
• 10 mm (cnk: 2471555)
• 15 mm (cnk: 2471563)

Kleur: wit      Materiaal: birkocel  Referte: 09-100711 tem. 09-100713

SoftSole® Inleghak kort 

Inleghakken die zijn vervaardigd van een visco-elastisch materiaal dat een goede 
schokabsorptie bewerkstelligt. Ze worden gebruikt voor verschillende doelstellin-
gen. Het biedt een goede schokdemping bij slijtage van enkel, knie, heup, rug en 
nek. Daarnaast wordt deze hakken ook ingezet bij achillespeesklachten. Per paar. 

Indicaties: schokdemping voor gewrichten, achillespeesklachten

Maatvoering: per paar
• S: schoenmaat 36-38 (cnk: 1050681)
• M: schoenmaat 39-41 (cnk: 1050699)
• L: schoenmaat > 41 (cnk: 1050707)

Kleur: blauw   Materiaal: visco-elastisch    Referte: 09-100825 tem. 09-100827

   Inleghakken & hielcups

Hielcup silicone

Een hielcup uit visco-elastisco materiaal, welke de krachten op de enkel, knie en 
heup tijdens het lopen en staan opvangt. Per paar. Merk: Orliman Sofy Plant (TL601). 

Indicaties: schokdemping voor gewrichten

Maatvoering: 
• maat 1: 35-38 (cnk: 3648987)
• maat 2: 39-42 (cnk: 3648995)
• maat 3: 43-46 (cnk: 3649001)

Kleur: transparant   Materiaal: visco-elastisch latex-vrij    Referte: 52-002100
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SoftSole® Inleghak met uitsparing

Inleghakken met een uitsparing, die zijn vervaardigd van een visco-elas-
tisch materiaal dat een goede schokabsorptie bewerkstelligt en voorzien is 
van een uitsparing aan de hiel. Deze inleghakken met uitsparing zijn speci-
aal ontworpen voor patiënten met hielspoor of plantar fasciitis. Per paar. 

Indicaties: hielspoor, plantar fasciitis

Maatvoering: 
• S: schoenmaat 36-38 (cnk: 1096221) 
• M: schoenmaat 39-41 (cnk: 1096239)
• L: schoenmaat > 41 (cnk: 1096247)

Kleur: blauw  Materiaal: visco-elastisch  Referte: 09-100830 tem. 09-100832

Hielcup hielspoor centraal

Deze hielcup uit visco-elastisch materiaal werkt als een schokdempend en druk-
verdelend kussen tijdens zowel lopen als (stil)staan, met in het midden een 
blauwe zachte zone voor verzachting van hielspoor. De hielcup is gemaakt van 
visco-elastische materiaal en vangt ook de krachten op die ontstaan op de en-
kel, knie en heup tijdens het lopen en staan. Merk: Orliman Sofy-Plant (TL611). 

Indicaties: hielspoor, plantar fasciitis, schokdemping, bursitis

Maatvoering: per paar
• maat 1: 35-38 (cnk: 3648953)
• maat 2: 39-42 (cnk: 3648961)
• maat 3: 43-46 (cnk: 3648979)

Kleur: transparant    Materiaal: visco-elastisch latex-vrij   Referte: 52-002101

Hielcup hielspoor anatomisch

Deze hielcup uit visco-elastisch materiaal werkt als een schokdempend en druk-
verdelend kussen tijdens zowel lopen als (stil)staan, met een grote anatomische 
blauwe zachte zone voor verzachting van hielspoor. De hielcup is gemaakt van 
visco-elastische materiaal en vangt ook de krachten op die ontstaan op de en-
kel, knie en heup tijdens het lopen en staan. Merk: Orliman Sofy-Plant (TL613). 

Indicaties: hielspoor, plantar fasciitis, schokdemping, bursitis, achillespeespijn

Maatvoering: 
• maat 1: 35-38 (cnk: 3649019)
• maat 2: 39-42 (cnk: 3649027)
• maat 3: 43-46 (cnk: 3649035)

Kleur: transparant    Materiaal: visco-elastisch latex-vrij   Referte: 52-002103

Hielcup hielspoor lateral

Deze hielcup werkt als een schokdempend en drukverdelend kussen met een blau-
we zachte zone voor verzachting van hielspoor. Merk: Orliman Sofy-Plant (TL612). 

Indicaties: hielspoor, plantar fasciitis, schokdemping, bursitis, achillespeespijn
Maatvoering: maat 1: 35-38 / maat 2: 39-42 / maat 3: 43-46 
Kleur: transparant    Materiaal: visco-elastisch latex-vrij   Referte: 52-002102
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Tuli Hielcup (Tuli Heavy Duty HeelCup)

Schokabsorberende hielcups met de gepatenteerde wafelstructuur. Dit artikel 
biedt een bijzonder goede schokdemping bij slijtage van enkel, knie, heup, rug 
en nek. Tevens kan het gebruikt worden bij hielspoor/calcaneusspoor. Daar-
naast wordt dit product veel gebruikt bij jonge sporters (voetbal, volleybal, etc.) 
die in zalen met harde ondergrond spelen. Dit Amerikaans product is in Euro-
pa nog niet zo goed gekend, maar levert fantastische resultaten op. Per paar.

Indicaties: 
• plantar fasciitis
• achillespeesontsteking
• shinspint
• hielpijn
• ziekte van Sever

Maatvoering: lichaamsgewicht
• S = 40 kg (cnk: 2472017)
• M = < 80 kg (cnk: 2472025)
• L = > 80 kg (cnk: 2472033)

Kleur: groen    Referte: 09-100874

Rafys® Lederen inlegzolen (zonder steun)

Deze inlegzolen leder zijn bedoeld om er podologische supplementen op te 
plaatsen, dit vergt wat meer handvaardigheid en is wat tijdrovender. Zij worden 
vooral voor meer langdurig gebruik aangewend. Verkrijgbaar in 1  of 2 mm dikte. 

Maatvoering: universele maat (bij te knippen naar de juiste maat)  - per paar

Materiaal: leder    Referte: 09-100751 tem. 09-100752

   Rafys® Inlegzolen & andere

Rafys® Steunzolen met voorvoetsteun 

Comfortabele hele lederen steunzool, met 2 mm latexschuim, hielholte- en 
voorvoet ondersteuning (lengte- en dwarsgewelf). Per paar.

Indicaties: metatarsalgie, pes planus of platvoeten

Maatvoering: 
• schoenmaat 37 (cnk: 3648466)
• schoenmaat 38 (cnk: 3648474)
• schoenmaat 39 (cnk: 3648482)
• schoenmaat 40 (cnk: 3648490)
• schoenmaat 41 (cnk: 3648508)
• schoenmaat 42 (cnk: 3648516)
• schoenmaat 43 (cnk: 3648524)

Materiaal: leder, latexschuim    Referte: 09-101009

                STEUNZOLEN - PODOLOGIE
onze  voeten zijn de fundamenten van ons lichaam.
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Siliconen inlegzool met steun

Visco-elastische inlegzolen met retrocapitale ondersteuning die de druk van 
het lichaamsgewicht op de voet reguleert, puntbelasting reduceert en schok-
ken absorbeert. De blauwe zones bestaan uit een andere hardheid dan 
het transparante zone. Op deze wijze worden de pijnlijke plekken onder de 
hiel en de middenvoet ontlast. Per paar. Merk: Orliman Sofy-Plant (PL750). 

Indicaties: hielspoor, bursitis, metatarsalgie, diabetesvoet en pijnlijke vermoeide 
voeten
Maatvoering: maat 0 = 35-36 / maat 1 = 37-38 / maat 2 = 39-40 / maat 3 = 41-
42 / maat 4 = 43-44 / maat 5 = 45-46

Kleur: transparant  Materiaal: visco-elastisch latex-vrij  Referte: 52-002122

SoftSole® Underliner Insole

Een visco-elastische inlegzool dat een goede schokabsorptie bewerkstelligt. Het 
biedt een goede schokdemping bij slijtage van enkel, knie, heup, rug en nek.  

Maatvoering: A = schoenmaat 36 tot 38 / B = schoenmaat 39 tot 41 (cnk: 
1234723) / C = schoenmaat 41,5 tot 42 (cnk: 1050632) / D = schoen-
maat 43 tot 44 (cnk: 1050640) / E = schoenmaat 45 (cnk: 1050657) / F 
= schoenmaat 46 (cnk: 1050665) / G = schoenmaat 47,5 (cnk: 1050673)

Kleur: blauw    Materiaal: visco-elastisch   Referte: 09-100819

Tuli® Inlegzolen (Energy tracks)

Deze schokdempende inlegzolen zijn een combinatie van de gepatenteer-
de wafelstructuur en de Tuli gel. Ze zorgen voor een schokdempend ef-
fect van hiel tot teen. Het hielgedeelte is extra verdikt met wafelstructuur 
om een optimale schokdemping te voorzien aan de hiel. Bijkomend is er 
een laterale en mediale verhoging, welke dan weer voor stabiliteit zorgt.

Maatvoering: 
• smal: schoenmaat 34-38 (cnk: 4108296)
• medium: schoenmaat 39-44 (cnk: 4108304)
• large: schoenmaat 45-49 (cnk: 4108312)

Kleur: transparant    Materiaal: visco-elastisch   Referte: 09-100880

Siliconen inlegzool met steun (bekleed)

Visco-elastische beklede inlegzolen met retrocapitale ondersteuning die de 
druk van het lichaamsgewicht op de voet reguleert, puntbelasting reduceert 
en schokken absorbeert. De blauwe zones bestaan uit een andere hardheid 
dan het transparante zone. Op deze wijze worden de pijnlijke plekken onder 
de hiel en de middenvoet ontlast. Per paar. Merk: Orliman Sofy-Plant (PL750F) 

Indicaties: hielspoor, bursitis, metatarsalgie, diabetesvoet en pijnlijke vermoeide 
voeten
Maatvoering: maat 0 = 35-36 / maat 1 = 37-38 / maat 2 = 39-40 / maat 3 = 41-
42 / maat 4 = 43-44 / maat 5 = 45-46

Kleur: transparant  Materiaal: visco-elastisch latex-vrij  Referte: 52-002123

Rafys® Wigzool

De wigzool (valgus of varus) is verkrijgbaar in 3°, 6° en 9°, 40 of 60 shore hard-
heid en per stuk. Deze wordt toegepast worden bij:
• plat- en holvoeten
• enkelverzwikkingen
• shinsplints
• tensor Fascia Lata Frictie Syndroom
• knieklachten t.g.v. X- en O benen

Maatvoering: te vermelden bij bestelling: 
1. valgus of varus 
2. 3°, 6° of 9° graden  
3. 40 of 60 shore hardheid
4. rechts of links 

Materiaal: birkocel    Referte: 09-100730 tem. 09-100735

   Rafys® Wiggen

Rafys® Wig en keilstrook 

Een strook, waaruit met een mes wighakken en/of wigzolen op maat kun-
nen worden gesneden. Met een metalen pasvorm kunnen wigzolen, wig-
hakken en hakken mooi uit de keilstroken worden gesneden. Wigzolen be-
werkstelligen een actieve en passieve correctie, zij veranderen passief 
de statiek en roepen daarnaast actief corrigerende spierkrachten op.  

Afmetingen: lengte = 100 cm en breedte 10 cm

Maatvoering: te vermelden bij bestelling: 
1. 3°, 6° of 9° graden  
2. 40 of 60 shore hardheid

Materiaal: birkocel    Referte: 09-100736 tem. 09-100738

Rafys® Wighak

De wighak (valgus of varus) is verkrijgbaar in 3°, 6° en 9°, in 40 of 60 shore hard-
heid en per stuk. Deze wordt gebruikt voor de volgende aandoeningen: 
• plat- en holvoeten
• enkelverzwikkingen
• shinsplints
• tensor Fascia Lata Frictie Syndroom

Maatvoering: te vermelden bij bestelling: 
1. valgus of varus 
2. 3°, 6° of 9° graden  
3. 40 of 60 shore hardheid
4. rechts of links

Materiaal: birkocel    Referte: 09-100714 tem. 09-100719
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Rafys® Teenspreider Soft - 5 tenen

Een zachte teenspreider in schuimrubber voor 5 tenen. Wanneer wrijving en 
druk bij tegen elkaar dukkende tenen leidt tot gevoelige en pijnlijke tenen, kan 
een teenspreider oplossing bieden.

Maatvoering: universele maat / per stuk

Materiaal: schuimrubber   Referte: 09-111212 (cnk: 2473429)

Rafys® Teenspreider Dens - 1 teen

Een antibacteriele stevige teenspreider voor 1 teen. Het is een soort rozekleuri-
ge teenspreider van paragummi (soort rubber). Per stuk.

Maatvoering: verkrijgbaar in 2 maten:
• M (lengte: 22 mm - zie blauwe pijl foto) (cnk: 2473445)
• L (lengte: 26 mm - zie blauwe pijl foto) (cnk: 2473452)

Kleur: wit/roze    Materiaal: paragummi (soort rubber)   
Referte: 09-111214 tem. 09-111215

Rafys® Teenspreider Soft - 1 teen

Een zachte teenspreider uit schuimrubber. Wanneer wrijving en druk bij tegen 
elkaar dukkende tenen leidt tot gevoelige en pijnlijke tenen, kan een teensprei-
der oplossing bieden. Per stuk.

Maatvoering: verkrijgbaar in S, M en L (afmetingen in mm: lengte  x dikte)
• S = voor klein teentje (18 x 7 mm) (cnk: 2473395)
• M = voor middelste teen (25 x 9 mm) (cnk: 2473403) 
• L = voor grote teen (35 x 12 mm) (cnk: 2473411)

Kleur: wit     Materiaal: schuimrubber      Referte: 09-111209 tem. 09-111211 

            KLEINE PODOLOGIE
hallux valgus, hamertenen, spreidvoet, teenspreider

   Rafys® Teenspreiders & andere

Teenspreider breed

Een teenspreider gemaakt van polymeer gel, zodat deze flexibel en com-
fortabel aanvoelt. Polymeer gel is een speciaal gemixte samenstelling van 
polymeer, waarin er medisch mineraal olie werd ingebracht. Per 2 stuks.

Maatvoering: S (cnk: 3646742) / M (cnk: 3646759) / L (cnk: 3646767)

Materiaal: polymeer gel   Referte: 52-002200 GL100   Merk: Orliman Sofy Plant

Teenspreider met ring

Een teenspreider met een ring rond de grote teen. Hij is gemaakt van poly-
meer gel, zodat deze flexibel en comfortabel aanvoelt. Polymeer gel is een 
speciaal gemixte samenstelling van polymeer, waarin er medisch mineraal 
olie werd ingebracht. Per 2 stuks.

Maatvoering: 
• M (cnk: 3646775)
• L (cnk: 3646783)

Materiaal: polymeer gel   Referte: 52-002201 GL123   Merk: Orliman Sofy Plant

Teenspreider Smal

Een hulpmiddel om je tenen van elkaar te scheiden. Hij is ge-
maakt van polymeer gel, zodat deze flexibel en comfortabel aan-
voelt. Polymeer gel is een speciaal gemixte samenstelling van poly-
meer, waarin er medisch mineraal olie werd ingebracht. Per 2 stuks.

Maatvoering: op basis voor welke teen het dient: 
• S = voor klein teentje (cnk: 3646791)
• M = voor middelste teen (cnk: 3646809)
• L = voor grote teen (cnk: 3646817)
• XL = voor grote teen

Materiaal: polymeer gel   Referte: 52-002202 GL101   Merk: Orliman Sofy Plant

Teenspreider met 2 ringen

Een teenspreider met twee ringen rond de 4de en 5de teen. Hij is gemaakt 
van polymeer gel, zodat deze flexibel en comfortabel aanvoelt. Polymeer gel is 
een speciaal gemixte samenstelling van polymeer, waarin er medisch mineraal 
olie werd ingebracht.  Per stuk.

Maatvoering: universele maat / cnk: 3745064

Materiaal: polymeer gel  Referte: 52-002202 GL125    
Merk: Orliman Sofy Plant

Teenspreider hallux valgus ballenbed

Een teenspreider met een extra bescherming aan de eeltknobbel van de 
grote teen. Zo worden de tenen gescheiden en wordt het pijnlijke, ge-
voelige deel van het grote teengewricht omhult. Het voorkomt en ver-
mindert pijn en huidletsels veroorzaakt door zwelling of exostose van 
het grote teengewricht. Hij wordt ook ingezet bij hallux valgus klachten.

Maatvoering: universele maat / cnk: 3646825

Materiaal: polymeer gel  Referte: 52-002204 GL124
Merk: Orliman Sofy Plant
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Teenmof bekleed (15 cm)

Een ringvormige beklede teenmof of muts van 15 cm lang en in niet-toxi-
sche, hypoallergeen en dermatologische getest polymeer gel. Per stuk. 

Maatvoering: verkrijgbaar in 4 maten en een pre-cut
• XS (cnk: 3646833)
• S (cnk: 3646841)
• M (cnk: 3646858)
• L (cnk: 3646866)

Materiaal: polymeer gel + bekleding   Referte: 52-002211  GL106     
Merk: Orliman Sofy Plant

Teenkap onbekleed

Een ringvormige onbeklede teenkap of muts in niet-toxische, hypoallergeen en 
dermatologische getest polymeer gel. Per stuk.

Maatvoering: verkrijgbaar in S, M en L 

Materiaal: polymeer gel  Referte: 52-002210 GL117    
Merk: Orliman Sofy Plant

Teenkap bekleed

Een ringvormige beklede teenkap of muts in niet-toxische, hypoallergeen en 
dermatologische getest polymeer gel. Per stuk. 

Maatvoering: verkrijgbaar in S, M en L 

Materiaal: polymeer gel + bekleding      Referte: 52-002209 GL105      
Merk: Orliman Sofy Plant

   Teenbeschermers

Teenmof onbekleed (15 cm)

Een ringvormige onbeklede teenmof of muts van 15 cm lang en in niet-toxi-
sche, hypoallergeen en dermatologische getest polymeer gel. Per stuk. 

Maatvoering: verkrijgbaar in 3 maten en een pre-cut
• S 
• M 
• L 

Materiaal: polymeer gel    Referte: 52-002213  GL116     
Merk: Orliman Sofy Plant

Rafys® Hamerteen drukontlasting

Een teenstuk dat wordt gebruikt voor mensen met hamerte-
nen. Dit teenstuk werd op deze wijze ontwikkeld dat er spra-
ke is van een drukontlasting op de hamerteen. Per stuk.

Maatvoering: universele maat

Referte: 09-111226  (cnk: 2473502)

   Rafys® Hamertenen & andere

Rafys® Hamerteenkussen Anterocap

Een eenvoudig kussentje dat zorgt voor een drukverbreding, die zo-
wel de metatarsalgia ontlast als de onderkant van de tenen zelf. Per paar.  

Maatvoering: 
• S (cnk: 2473510)
• M (cnk: 2473528)
• L (cnk: 2473536)

Referte: 09-111234

Rafys® Hamerteen correctie - 2 tenen (per paar)

Een bandage voor een correctie van 2 hamertenen. De banda-
ge trekt 2 tenen meer in strekking en zorgt tevens voor eni-
ge polstering van de metatarsalgia aan de onderzijde. Per paar.

Maatvoering: universele maat        Referte: 09-100225  (cnk: 2473494)

Hamerteen correctie - 2 tenen (per stuk)

Een bandage voor correctie van 2 hamertenen. Per stuk.

Maatvoering: universele maat      Referte: 52-002225  GL205
Merk: Orliman Sofy Plant

Hamerteenkussen onbekleed

Het hamerteenkussen anterocapitaal verlicht de druk op de teenkussens 
indien u last heeft van hamertenen. De ruimte tussen u tenen en voor-
voet word op een zachte comfortabele manier opgevuld. Het hamer-
teenkussen is gemaakt uit visco-elastisch niet-toxische, hypoallergeen en 
dermatologische getest polymeer gel. 

Verkrijgbaar in 3 maten en rechts en links verschillend.

Maatvoering: S, M en L  / rechts of links      Referte: 52-002215 GL115
Merk: Orliman Sofy Plant



Voorvoetbeschermer

Een voorvoetbeschermer, gemaakt uit visco-elastisch, niet-toxisch poly-
meer gel aan de binnenzijde, en met aan de buitenzijnde elastisch ma-
teriaal. Polymeer gel is een speciaal gemixte samenstelling van po-
lymeer, waarin er medisch mineraal olie werd ingebracht. Per paar. 

Maatvoering: S, M en L

Materiaal: polymeer gel + bekleding   Referte: 52-002222  GL203
Merk: Orliman Sofy Plant

Metatarsale bandage met gelkussen

Een metatarsale bandage met gelkussen, gemaakt uit visco-elastisch, 
niet-toxisch polymeer gel aan de binnenzijde, en met aan de buitenzijn-
de elastisch materiaal. Polymeer gel is een speciaal gemixte samenstelling 
van polymeer, waarin er medisch mineraal olie werd ingebracht. Per paar.

Maatvoering: 
• S = schoenmaat < 41 (cnk: 3646874)
• L = schoenmaat > 41 (cnk: 3646882)

Materiaal: polymeer gel + bekleding   Referte: 52-002224  GL204
Merk: Orliman Sofy Plant

Metatarsaal kussen onbekleed

Een kussen met een ring rond de tweede teen, die de voorvoet be-
schermt tegen wrijvingen en schuren, en tegen voorvoetpijn of me-
tatarsalgie. Het kussen is gemaakt uit visco-elastisch niet-toxische, hy-
poallergeen en dermatologische getest polymeer gel. Per paar. 

Maatvoering: verkrijgbaar in S en L

Materiaal: polymeer gel      Referte: 52-002217  GL201
Merk: Orliman Sofy Plant

   Spreidvoet

Spreidvoet bandage met pelotte

Een bandage met pelotte aan de onderzijde, geschikt voor perso-
nen met een spreidvoet of een doorgezakte voorvoet. Per paar.

Maatvoering: omvang voorvoet
• S = 17-19 cm 
• M = 20-21 cm
• L = 22-23 cm
• XL = 24-25 cm

Referte: 65-021799   Merk: Berkemann
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                METATARSALGIE - SPREIDVOET
verzakking van de voorvoetboog.



Hallux valgus dagspalk - Toe alignment splint

Een zachte en soepele hallux valgus dagspalk, die gemakkelijk schoe-
nen past. Het is latex-vrij en is voorzien van zacht materiaal, zodat 
huidirritatie wordt voorkomen. Het is verkrijgbaar in een universe-
le maat en kan zowel voor links als rechts worden gebruikt. Per stuk.

Maatvoering: universele maat

Referte: 09-111202  (cnk: 3647047)    Merk: Darco

   Hallux valgus

Rafys® Lengtegewelf anatomisch zacht

Een zacht anatomisch lengtegewelf, waarbij rechts en links verschil-
lend zijn. Het is van belang dat de supplementen op de juiste plaats wor-
den aangebracht, zodat de voeten in de perfecte positie komen. Per paar. 

Maatvoering: 
• Maat 1 = schoenmaat 36 - 38 (cnk: 2472926)
• Maat 2 = schoenmaat 39 - 40 (cnk: 2472934)
• Maat 3 = schoenmaat 41 - 43 (cnk: 2472942)
• Maat 4 = schoenmaat > 44 (cnk: 2472959)

Referte: 09-100935 tem. 09-100938

Hallux Valgus nachtspalk - Valex N

Een nachtspalk voor een correctie van de grote teen, namelijk hallux val-
gus, scheve teen of knobbelteen. De spalk dient ‘s nachts gedragen te wor-
den en kan niet in schoenen gedragen worden, alsook mag er niet mee ge-
stapt worden.  Kan zowel voor rechts als voor links ingesteld worden. Per stuk.

Maatvoering: schoenmaat
• M - schoenmaat 35-40   (cnk: 3952983)
• L - schoenmaat 41 - 48  (cnk: 3952991)

Referte: 65-021820    Merk: Berkemann

   Rafys® Lengtegewelf supplementen

            GEWELF PODOLOGIE
lengtegewelf en dwarsgewelf supplementen
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Rafys® Lengtegewelf anatomisch sport

Een hard anatomisch gevormd lengtegewelf, waarbij rechts en links verschil-
lend zijn.  Het is van belang dat de supplementen op de juiste plaats wor-
den aangebracht, zodat de voeten in de perfecte positie komen. Per paar. 

Maatvoering: schoenmaat 35 - 36 (cnk: 2473007) / schoenmaat 37- 38 (cnk: 
2473015) / schoenmaat 39 - 40 (cnk: 2473023) / schoenmaat 41 - 42 (cnk: 
2473031) / schoenmaat 43 - 44 (cnk: 2473049) / schoenmaat 45 - 46 (cnk: 2473056)

Referte: 09-100945 tem. 09-100950

Rafys® Dwarsgewelf breed

Een zacht dwarsgewelf van 7,5 cm breed. Het is van be-
lang dat de supplementen op de juiste plaats worden aange-
bracht, zodat de voeten in de perfecte positie komen. Per paar.

Maatvoering: schoenmaat
• M = 36 - 40 (cnk: 2473155)
• L = 40 - > 44 (cnk: 2473148)

Referte: 09-100975 tem. 09-100976

   Rafys® Dwarsgewelf supplementen

Rafys® Dwarsgewelf anatomisch

Een zacht anatomisch dwarsgewelf dat rechts en links verschillend is. 
Het is van belang dat de supplementen op de juiste plaats worden aan-
gebracht, zodat de voeten in de perfecte positie komen.  Per paar. 

Maatvoering: 
• Maat 1 = schoenmaat 36 - 38 (cnk: 2473064)
• Maat 2 = schoenmaat 39 - 40 (cnk: 2473072)
• Maat 3 = schoenmaat 41 - 43 (cnk: 2473080)
• Maat 4 = schoenmaat > 44 (cnk: 2473098)

Referte: 09-100961 tem. 09-100964

Rafys® Dwarsgewelf ADL

Een zacht dwarsgewelf. Het is van belang dat de supplementen op de juiste plaats 
worden aangebracht, zodat de voeten in de perfecte positie komen. Per stuk. 

Maatvoering: schoenmaat
• Maat 0 = 36 - 38 (cnk: 2473106)
• Maat 1 = 39 - 40 (cnk: 2473114)
• Maat 2 = 41 - 43 (cnk: 2473122)
• Maat 3 = > 44 (cnk: 2473130)

Referte: 09-100971 tem. 09-100974



Schouderoefenkatrol deuranker

Met de Schouder Rope Pulley kan zeer gemakkelijk de mobiliteit van de 
schouders en bovenrug verbeterd worden. Deze schouderkatrol heeft 
de standaard handgreep. Is het niet mogelijk om deze handgreep vast te 
houden, dan kan u opteren voor de Schouderkantrol met handsupport.

Indicaties: Frozen Shoulder, peesontstekingen in het schoudergewricht, 
na operatie

Referte: 16-101942-MD (cnk: 3902426)     Merk: MVS (MoVeS)

TracCollar Neck Traction

Een lucht aangedreven nek tractie kraag die helpt de neerwaartse druk op de 
tussenwervelschijven van de cervicale wervelkolom te verlichten. Dit helpt om 
pijn bij uitstulpingen van de tussenwervelschijf (nekhernia’s) te verminderen 
en de pijn van beknelde zenuwen en bijbehorende symptomen te verlichten.

Indicaties: nekhernia 

Maatvoering: nekomvang
• S = 35 - 40 cm
• L = > 40 cm

Referte: 01-100032

   Rafys® CWK of cervicale tractie

Schouderoefenkatrol handsupport

Met de Schouder Rope Pulley kan zeer gemakkelijk de mobiliteit van de 
schouders en bovenrug verbeterd worden. Deze schouderkatrol heeft speci-
ale handgrepen, die ontwikkeld zijn voor mensen die de standaard handgreep 
niet kunnen vasthouden.
 
Indicaties: Frozen Shoulder, peesontstekingen in het schoudergewricht, 
na operatie

Referte: 16-101942-MH (cnk: 3902434)     Merk: MVS (MoVeS)

            TRACTIEMATERIAAL
nek en rughernia, schouderklachten

   Schouder tractie
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      Rafys® LWK of lumbale tractie

Rafys® Overdeurrekstok mini 25 cm

Een kleine en compacte overdeurrekstok van 25 cm breed, die gebruikt wordt 
voor lumbale tractie. Hij is gemakkelijk mee te nemen, eenvoudig in gebruik 
en wordt bevestigd over de deur. 

Indicaties: discus hernia, ischias klachten

Referte: 16-101903 (cnk: 1050376)

Rafys® Hanghulp

Een hulpmiddel waarmee je eenvoudig lumbale tractie kan toepas-
sen in de thuissituatie. De hanghulp maakt het volhouden van trac-
tie veel langer mogelijk, omdat de handvatting door de lus heen is en 
er minder knijpkracht van de hand nodig is om de tractie vol te houden. 

De hanghulp is verkrijgbaar in een korte of een lange versie.

Maatvoering: 
• korte versie (cnk: 3669314)
• lange versie (cnk: 3669322)

Referte: 16-101905 tem. 16-101906

Wat is de functie van cervicale of lumbale tractie?

Cervicale tractie en lumbale tractie is nuttig bij klachten van nekhernia en discushernia. Bij tractie of han-
gen gaan de nek en/of lumbale wervels namelijk uit elkaar, zodat er een onderdruk ontstaat in de kern van de dis-
cus of tussenwervelschijf. Deze onderdruk zorgt ervoor dat de kern van de tussenwervelschijf terug naar het 
centrum wordt gezogen. 

Stap 1: bulging of discus die uitstulpt                     Stap 2: tractie en wervels uiteen                              Stap 3: rug hol maken 

Uit onderzoek blijkt dat 1 minuut tractie = één uur platte rust voor de discus of tussenwervelschijf. Na de trac-
tie wordt de rug of de nek naar de holle positie gebracht, zodat de kern van de discus terug volledig in het cen-
trum komt. Tractie en hangen is dus een belangrijke behandelvorm voor mensen met rug- en nekklachten.

Blessures onder de loep



Oefenband Loops (set)

De MVS-Band Loop is een klein maar effectief instrument voor stretching en verster-
king van alle spiergroepen. Het is makkelijk te gebruiken. Afmetingen: 30 x 2,5 cm.

Verpakking: set van 4 loops (4 kleuren/weerstanden)
• geel = light
• rood = medium
• groen = heavy
• blauw = extra heavy

Referte: 16-102088-SET (cnk: 3902327)

Theraband - Oefenband - 5 m

MVS Oefenband is een hoge kwaliteit latex gymband. Het zijn universe-
le latex oefenbanden, die gebruikt kunnen worden voor weerstandstrai-
ning. De banden geven zowel positieve als negatieve kracht op de spie-
ren. Training met deze oefenbanden geeft zowel verbetering van kracht 
en beweeglijkheid als samenwerking van spiergroepen. De banden zijn in 
verschillende kleuren verkrijgbaar, waarbij de kleur de weerstand bepaalt. 

Verpakking: 5 meter per verpakking

Weerstand en kleur: 
• geel = light (cnk: 1096155)
• rood = medium (cnk: 1096163)
• groen = heavy (cnk: 1096171)
• blauw = X heavy (cnk: 1096189)
• zwart  = spec. heavy (cnk: 1096197)
• zilver = super heavy (cnk: 1096205)

Referte: 16-102091 tem. 16-102096
Merk: MVS (MoVes)

   Theraband - oefenbanden - weerstandbanden

            OEFENBANDEN
spier- en weerstand training

Oefenband Global Loops (set)

De MVS-Band Loop is een klein maar effectief instrument voor stretching en verster-
king van alle spiergroepen. Het is makkelijk te gebruiken. Afmetingen: 30 x 2,5 cm.

Verpakking: set van 4 loops (4 kleuren/weerstanden)
• peach = light
• orange = medium
• lime green = heavy
• blueberry = extra heavy

Referte: 16-102088-SET (cnk: 3902319)
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   Handfunctie - weerstand training

HANDFUNCTIE 
spiertraining en handfunctie

Theraflex Putty

Een kneedpasta (85 gr), die wordt gebruikt om de handfunctie te trai-
nen en te verbeteren. Het is beschikbaar in verschillende kleuren, die ie-
der staan voor een andere hardheid/sterkte. Op deze wijze is er een 
opbouwende oefenmogelijkheid met een hele set. De hardheid is te her-
kennen aan de kleur: “van licht naar donker” betekent “van zacht naar hard”.

Weerstand en kleur: 
• tan/coral = extra zacht (cnk: 1096130)
• geel = zacht (cnk: 1050475)
• rood = medium (cnk: 1050475)
• groen = hard (cnk: 1096148)
• blauw = extra hard (cnk: 1096148)

Referte: 16-101981

Handmaster Plus

Een trainingsbal voor de hand, gericht op zowel training van de spieren die 
de hand openen en de spieren die de hand sluiten. Dat wil zeggen zowel de 
flexie als de extensie beweging wordt getraind. De hand kan op volledig na-
tuurlijke wijze openen en sluiten, zodat de kans op trainingsblessures tot 
een minimum wordt beperkt. 

Weerstand en kleur: 
• blauw = licht (soft) (cnk: 3648599)
• rood = medium (medium) (cnk: 3648607)
• oranje = sterk (firm) (cnk: 3648615)

Referte: 16-101992

Power Web Combo

De Power Web Combo heeft een diameter van 36 cm en is geschikt voor hand, 
vinger- en polstraining. Het biedt twee weerstanden in 1 web. Het unieke 
ontwerp laat een grote variatie aan oefeningen voor de hand en de pols toe. 

Weerstand en kleur: 
• geel -groen = light-heavy (cnk: 3648623)
• rood-blauw = medium-super heavy (cnk: 3648631)

Referte: 16-166481 tem. 16-166482



Squeeze Egg

Een oefenei voor handfunctie te verbeteren en op te trainen. Een oefenei heeft in 
vergelijking met een oefenbal een goede pasvorm en ligt gemakkelijk in de hand. 

Weerstand en kleur: geel = extra zacht (cnk: 3902335) / rood = zacht (cnk: 
3902343) / groen = medium (cnk: 3902350) / blauw = hard (cnk: 3902368)
zwart = extra hard (cnk: 3902376)

Referte: 16-101984

Digi-Flex

Een oefentoestel voor hand en vingertraining, kracht, gevoelig-
heid en coördinatie. Het toestel heeft afzonderlijke veertjes voor 
elke vinger. In tegenstelling tot andere handoefenmaterialen kan 
een sterke vinger hier geen compensatie bieden voor een zwakkere. 

Weerstand en kleur: geel = weerstand 0,7 kg / rood = weerstand 1,4 kg / groen 
= weerstand 2,3 kg / blauw = weerstand 3,2 kg

Referte: 16-101986 tem. 16-101989

Gewichtsmanchetten pols/knie/enkel

Een gewichtsmanchet dat zowel kan gebruikt worden voor spiertraining van de 
pols, knie en enkel. Dit product wordt per paar geleverd, aldus 2 gewichtsman-
chetten per verpakking. Per paar.

Gewicht: 0,5 kg (cnk: 3648722), 1 kg (cnk: 3648730) 
1,5 kg (cnk: 3648748), 2 kg (cnk: 3648755), 3 kg (cnk: 3648763)

Referte: 16-102106

            GEWICHTEN
spiertraining pols, arm, knie, enkel

   Gewichten en manchetten

Mambo Max Dumbbell

De Mambo Max halters zijn vinyl gecoate gietijzeren hal-
ters. De coating in vinyl maakt dat de dumbbells makkelijk was-
baar of behandelbaar zijn met een ontsmettingsmiddel. Per paar.

Gewicht: 1 kg = geel / 1,5 kg = rood / 2 kg = groen

Referte: 51-000101 tem. 51-000103
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   Balansborden

            BALANSBORDEN
balans en coördinatie training

Togu Dynair Senso 

Rond zit- en oefenkussen met diverse toepassingen: In de eerste plaats als 
zitkussen op een stoel of in de wagen, om zo van zitten iets dynamisch en er-
gonomisch te maken. De kussens activeren de rugspieren en stimuleren een 
rechte houding, wat rugproblemen kan helpen verlichten. Een tweede toe-
passingsgebied is proprioceptieve training. Dit kan zowel in staande positie 
(bv. na enkeltrauma), in zittende positie als tijdens handen- en knieënsteun.

Kenmerken: 
• voorzien van Senso-noppen voor een optimale bloedcirculatie
• materiaal: Ruton
• belastbaarheid: +/- 200 kg, diameter: 36 cm

Referte: 65-049500 (geen standaardproduct)

Mambo Max Balance Pad / Balance Board Freeman

De Mambo Max Balance Pad is een rechthoekige gelkussen voor balanstraining. 
Het heeft een zacht en instabiel oppervlak, zodat het geschikt is voor training 
en revalidatie oefeingen van voet-, enkel- en beenspieren. Verkrijgbaar 
in blauw en antraciet. 

Referte: 51-900180         Afmeting:  47 x 39 x 6 cm (geen standaardproduct)

Het  Mambo Max Balance Board Freeman is een rond balansbord voor 
balanstraining en revalidatie oefeningen voor de enkel en beenspie-
ren. Er zijn ook handvaten onderaan, zodat dit bord ook kan worden ge-
bruikt voor bovenlichaam balanstraining en workouts. Hoogte van 8 cm 
en max. 100 kg. Verkrijgbaar in de kleur rood. 

Referte: 51-900185         Afmetingen: 40 cm diamater (geen standaardproduct)
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HERSTEL & REVALIDATIE
ook thuis werken we eraan.

   Oefenmatten & ballen

            OEFENMATTEN & BALLEN
revalidatie, coördinatie en spiertraining

Mambo Max Gym Matten

Een oefenmat van hoogwaardige kwaliteit met een uniek gesloten celstructuur. 
Deze matten zijn anti-slip én hebben een comfortabel zacht en schokdempend 
oppervlak.  Ze zijn voorzien van twee ringen (40 cm van elkaar verwijderd), zo-
dat de oefenmat gemakkelijk kan worden opgehangen aan een ophangsysteem 
tegen de muur. Verder is ieder mat voorzien van een band of storage/carry strap.  
De oefenmatten zijn geschikt voor gebruik in open lucht en in water.

Verkrijgbare afmetingen en referte:  
• 51-900150: Xtra Comfort Gym Mat  - 180 x 60 x 1,5 cm  
• 51-900151: Xtra Comfort Gym Mat  - 180 x 100 x 1,5 cm 
• 51-900152: Gym Mat Hanger - hangsysteem voor 10 matten

Kleuren: blauw, rood en groen

Mambo Max Ab Peanut Ball 

De Peanut ball helpt gebruikers die problemen hebben met de instabiliteit van 
een gewone bal. De peanut-vorm zorgt voor zijdelingse stabiliteit en geeft meer 
vertrouwen om met oefenballen te oefenen. Geschikt voor revalidatie en fit-
ness training, gezien het slechts in één richting kan rollen. Ook heel populair bij 
zwangere vrouwen en handig als hulpmiddel bij de bevalling. Voorzien van het 
AB of anti-burst systeem, d.w.z. wanneer de bal wordt geraakt door een scherp 
object, is voorzien dat deze niet  kan scheuren. Inclusief pomp. Max. 150 kg. 

Kleur: rood       Afmetingen: 50 x 100 cm      Referte: 51-900161 

Togu Abs Powerball

Veelzijdige en veilige zit- en oefenbal. De Powerball kan gebruikt worden als zitbal 
om een actieve, ergonomische zithouding te stimuleren. Het werkt rugontlastend 
en spierversterkend. Daarnaast kan hij ook gebruikt worden als oefenbal voor 
fysiotherapie, rugscholing, revalidatie, ... Referte: 65-049510 tem. 65-049513

Kenmerken: 
• materiaal: crylon
• belastbaarheid: +/- 500 kg (ABS-garantie tot 90 kg)
• opgelet: geen pomp standaard aanwezig in deze verpakking 

Maat: 
• ø 45 cm (aanbevolen voor personen < 1.55 m)
• ø 55 cm (aanbevolen voor personen van 1.56 - 1.65 m)
• ø 65 cm (aanbevolen voor personen van 1.66 - 1.78 m)
• ø 75 cm (aanbevolen voor personen > 1.79 m)



            MASSAGE  
spierpijn en triggerpunten

   Massage ballen & rol

Mambo Max Massage ballen & rol

De Mambo Max Massage Ballen en Rol worden gebruikt om spieren te ontspan-
nen en werken verkwikkend door drukpunten of triggerpunten te bewerken. Ze 
verstevigen handen en voeten en verbeteren de coördinatie en flexibiliteit. Ze kun-
nen zowel voor massagetherapie als voor behendigheidstraining gebruikt worden. 

Maten: ballen beschikbaar in 6-7-8-9-10 cm diameter en per stuk
• oranje = 6 cm diameter (cnk: 4108205)
• groen = 7 cm diameter (cnk: 4108213)
• geel = 8 cm diameter (cnk: 4108221)
• rood = 9 cm diameter (cnk: 4108239)
• blauw = 10 cm diameter (cnk: 4108247)
• roll = 16 cm (cnk: 4108254)

Referte: 16-102050

Mambo Max Hollow Foam Roller

Een rol uit schuim met een driedimensioneel patroon. Het zorgt voor druk en 
massage op triggerpoints, alsook maakt het de spieren soepeler en ontspannen.

Afmeting: 33 x 14 cm

Referte: 16-102082 (cnk: 3648946)

   Triggerpoint rollers

Mambo Max Ergonomic Foam Roller

Een golvende hollow foam roller, welke meer oefeningen mogelijk maakt. Er kan 
niet alleen naar voren en achteren worden gerold, maar ook zijwaartse bewegingen 
zijn mogelijk. Op deze wijze kunnen meer spieren worden bewerkt. De combinatie 
van soft foam met punten is perfect voor triggerpunt massage. De centrale uitspa-
ring zal druk verminderen op de ruggegraat, zodat het veel comfortabeler aanvoelt.

Afmeting: 33 x 15 cm

Referte: 16-102083 (cnk: 4108148)
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MVS Hot cold packs

Deze hot-cold packs worden gebruikt voor zowel warmte als koude thera-
pie. Bij spierpijn gebruik van het pack als warmtepack door opwarming in 
de microgolfoven. Bij verstuiking of zwelling gebruik van het pack als kou-
depack door koeling in de diepvries. Verkrijgbaar in verschillende modellen, 
met verschillende vullingen (gel of klei) en optioneel met een sleeve.

Modellen: 
• cervicaal en driedelig model (40 x 20 cm) - Standaard (gel vulling) (cnk: 

3902400)
• cervicaal en driedelig model (40 x 20 cm) - Soft Touch (klei vulling) (cnk: 

3902418)
• medium model (20 x 30 cm) - Standaard (gel vulling) (cnk: 3902384)
• medium model (20 x 30 cm) - Soft Touch (klei vulling)

Referte: 51-900100 / 51-900101 / 51-900107 / 51-900108 / 51-900107-sleeve

MVS Roll-on Packs

De MoVes of MVS Roll-on packs zijn praktische packs voor warm-
te/koude behandeling. De tubulaire vorm en flexibel materiaal 
laat gemakkelijk een roll-on over het ledemaat toe. Het is verkrijg-
baar in verschillende modellen, zodat er eentje voor ieder ledemaat 
verkrijgbaar is: vinger, pols, hand, elleboog, enkel, kuit, knie en dijbeen. Per stuk.

Algemene kenmerken van de Roll-on Pack: herbruikbaar, niet-toxisch, latex-vrij
en ieder model van Roll-on packs worden geleverd met een sleeve voor 
onder het hot-coldpack.

Verschillende modellen: 
• vinger/finger: diameter 2,5 cm, fits all - ideaal bij een verstuikte vinger, 

gezwollen vinger en post-operatief (cnk: 4108155)
• small: diameter 10 cm, omtrek tot 25 cm - ideaal voor hand, pols, arm en 

elleboog (cnk: 4108163)
• medium: diameter 12,5 cm, omtrek van 25 - 38 cm - ideaal voor hand, pols, 

arm, elleboog en enkel (cnk: 4108171)
• large: diameter 15 cm, omtrek van 38 - 53 cm - ideaal voor elleboog, enkel, 

voet, kuit en knie (cnk: 4108189)
• extra large: diameter 17,5 cm, omtrek van 53-58 cm - ideaal voor knie en 

dijbeen (cnk: 4108197)

Referte: 51-900110

            HOT-COLD PACKS
verstuiking, zwelling, spierklachten

   Hot cold packs



   Hot cold bandage

Rafys® Knie cold ijsbandage

Een kniebandage in neopreen met klitbandsluiting en met drie ingebouw-
de zakjes (15 x 22,5 cm). In deze zakjes kunnen coldzakjes (15 x 22,5 cm) 
in worden geplaatst. Deze brace is heel geschikt voor bvb. mensen die her-
stellen van een knieblessure of een knieoperatie. Deze ijsbandage blijft 
door de klitbandsluiting goed zitten en patiënten kunnen ermee rond-
lopen. Deze bandage wordt standaard geleverd met 3 hot-cold zakje.

Maatvoering: universele maat (hoogte kniebandage: 25 cm / lengte kniebanda-
ge (met inbegrip van de klitband): 78 cm)

Referte: 00-001850 (cnk: 3648425)

Step® Nek alarm brace  /  Step® Nek alarm met pet

Deze nek alarm braces worden gebruikt om patiënten aan te leren om hun 
nek in de juiste positie te houden.  Bij de foute nekpositie komt de reksensor 
onder spanning te staan en gaat het alarm af. Op deze wijze leert de patiënt 
om zijn nek in de juiste positie te houden. Verkrijgbaar in een universele maat.

Referte: 01-100034 tem. 01-100034-P

   STEP® alarm braces

Step® Houding alarm brace / Step® Houding alarm (vest)

Dit zijn scholingsbraces, die worden gebruikt om patiënten aan te leren om hun 
schouders in de juiste houding te houden. Bij een foute houding van de schouders 
en hoge rug, komt de reksensor onder spanning te staan en gaat het alarm af. 

Maatvoering: universele maat  /  S - M - L

Referte: 02-100099 tem. 02-100099-V

            SCHOLING BRACES
alarm braces voor rug en lichaamsgebruik scholing 
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Step® Rug alarm brace

Deze brace bestaat uit een neoprene rugbrace met twee stevige balei-
nen en op de rug een reksensor en een alarm. Bij het bol vooroverbuigen 
van de rug komt de reksensor onder spanning te staan en gaat het alarm 
af. Training met deze brace leert een patiënt om zijn rug op een veilige wij-
ze te gebruiken met de Gewichthefferstechniek van STEP, dit ter preven-
tie of behandeling van patiënten met een lumbago of een hernia in de rug. 

Maatvoering: omvang t.h.v. de taille
• S/M: < 85 cm
• M/L: > 85 cm < 120 cm

Referte: 04-100350

Step® BackPack opvouwbaar

Een scholingsbrace, die wordt gebruikt om patiënten te leren om hun nek en 
rug correct te gebruiken. De brace wordt aangedaan als een rugzak, en bestaat 
uit een lat met verstelbare elastische banden. Er wordt eveneens een buikband 
voorzien, om de BackPack nog steviger met het lichaam te verbinden. Wanneer 
de patiënt zijn rug en nek correct gebruikt, voelt hij gelijktijdig de lat tegen de 
achterkant van zijn hoofd en tegen zijn sacrum. Bij foutief ruggebruik verliest de 
BackPack namelijk voelbaar en zichtbaar boven en onder contact met het lichaam.

Maatvoering: universele maat
Referte: 04-100348-BPV

            ACUPUNTUUR & TAPE
acupunctuur naalden 

   Seirin® Acupunctuur naalden

Seirin® naalden type B

SEIRIN naalden type B hebben een ergonomisch vormgegeven top van 2.0 
x 20 mm lichtgewicht en huid- en milieuvriendelijk polypropyleen, waar-
door ze gemakkelijk en veilig aan te brengen zijn. Aan de kleur van de top 
zijn dikte en lengte van de naald direct herkenbaar. De punten zijn vlijm-
scherp geslepen, driemaal gepolijst en voorzien van een uiterst dunne coa-
ting. Ze zijn daardoor vrijwel pijnloos aan te brengen. Dit type heeft geen tube.

Maatvoering: 
• n° 3: 0.20 x 15 mm - blauw kleur  -  één doosje bevat 100 naalden
• n°8: 0.30 x 30 mm - bruine kleur - één doosje bevat 100 naalden
• n°10: 0.35 x 50 mm - zwarte kleur - één doosje bevat 100 naalden

Referte: 00-001868 tem. 00-001870



   Kinesiotape

Elastic tape 5 cm x 5 m

De elastische kinesiotape van Mecron (Darco), geschikt voor behandeling van 
verkorte spieren, spierpijn, fascia klachten en instabiliteit van pezen. Het zorgt 
voor verlenging van spiergroepen, stimulatie van fascia beweeglijkheid en 
bloedcirculatie. Referte: 52-002601

Kenmerken: 
• draagbaar voor verschillende dagen
• lichtgewicht en huidvriendelijk
• elastisch en stretchbaarheid ongeveer 30%

Kleuren: blauw, rood, geel, zwart en beige        Merk: Mercron (Darco) 

Step® JoJo nucleus knijpwervel

Een zogenaamde waterjojo die met klitband tussen twee stukjes kunststof 
wordt geklemd kan uitstekend dienst doen als voorlichtingsmateriaal. Het 
gevaar van de bolle houdingen door het naar achteren willen uitwijken van 
de nucleus in flexie kan met de wervel jojo goed duidelijk worden gemaakt.

Referte: 17-102380

   Voorlichting & lesmateriaal

Wervelkolom 

Beweegbare wervelkolom “extra heavy duty”. Een zeer stevig model met 
binnenin nog een extra flexibele stang waardoor jarenlang gebruik moge-
lijk is. Deze wervelkolom is volledig flexibel. De wervelkolom bestaat uit de 
volgende functies: volledige bekken en achterhoofdsbeen, volledig flexi-
bele montage in de rug, dorsolaterale prolaps tussen 3e en 4e lendenwer-
vel, zenuwuiteinden, cervicale vertebrale slagader. Lengte & gewicht: 74 cm
en 1,4 kg. Het statief wordt niet standaard meegeleverd, maar is een bijkomen-
de optie.

Referte: 17-102356-I

            VOORLICHTING & METING
voorlichtingsmateriaal, boeken en brochures
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Step® A5 boeken

De STEP boeken voor leken zijn verkrijgbaar voor verschillende blessu-
res. Deze zijn gebaseerd op de nieuwste (medisch) wetenschappelij-
ke inzichten, die in overeenstemming zijn met signalen uit de praktijk 
van mensen met de blessures. “Hoe ontstaat de blessure? En wat kan je 
er zelf aan doen?” zijn vragen die in de STEP boeken worden behandeld.
Zorgen voor de preventie van overbelastende dagelijk-
se activiteiten is hierbij steeds het belangrijkste uitgangspunt.

Verkrijgbare STEP boeken voor leken in het Nederlands (A5 - 30 pg): 
• Schouderklachten
• Tenniselleboog
• Rugklachten deel 1 (bolle rug)
• Rugklachten deel 2 (holle rug)
• Knieklachten
• Enkelverstuiking

Referte: 19-103010 tem. 19-103015

   Step® boeken & brochures

Step® A4 brochures

De STEP brochures zijn verkrijgbaar voor rugklachten. In deze brochu-
res wordt de klachten toegelicht en  leer je veilige ontlastende bewegin-
gen tijdens allerhande dagelijkse activiteiten die je rugklachten beïnvloeden.

Verkrijgbare STEP brochures in het Nederlands (A4): 
• PDA rugklachten door bukken, tillen en zitten
• vb (on)veilig ruggebruik bij rugklachten door zitten, bukken en tillen
• SDA rugklachten door lopen, staan en liggen
• Rondom de zwangerschap 

Referte: 19-103200 tem. 19-102203

   Meetinstrumenten

Goniometer 30 cm (360° per 1°)

Hoekmeter in kunststof van 30 cm. Een goniometer waarmee de precieze 
hoek van diverse gewrichten gemeten kan worden. Deze hoekmeter van wordt 
veel toegepast door fysiotherapeuten en andere medische professionals. 

Kenmerken
• 30 cm
• 0° - 360° per 1°
• merk: Saehan

Referte: 18-102368



            URINAAL PLASZAK
overige hulpmiddelen

   Uribags   

Uribag M  /  Uribag V  - urinaal plaszak man / vrouw

Iedereen kent de situatie wel. Je moet heel dringend en er is geen wc in de buurt 
en omstreken. De Uribag is de oplossing! Gemakkelijk meeneembaar in handtas of 
broekzak, en het is gemakkelijk opvouwbaar. Je kan het gebruiken wanneer je platligt, 
zit of rechtstaat. De Uribag kan in tal van situaties worden gebruikt. Denk maar aan 
bvb: camionchauffeurs, hikers, zeilers, lange autoritten, mountainbikers, rolstoel-
gebruikers, mindervaliden, kampeerders, kanoërs, ouders met kleine kinderen, 
etc.  

Modellen:
• Uribag M = uribag voor mannen (cnk: 3745122)
• Uribag V = uribag voor vrouwen (cnk: 3745130) 

Referte: 65-211792

   Stretch hulpmiddel

ProStretch Plus

Een stretch hulpmiddel, welke helpt bij het voorkomen en verlichten van: hiel-
spoor (Fasciitis plantaris), achillespeesblessure en ontsteking, stijve en gespan-
nen kuiten, verkorte en gespannen hamstrings, pijn onder de voetboog, pijn 
in de bal van de voet, IT band (IlioTibiaal) frictiesyndroom en scheenbeenpijn.

Referte: 65-168495 (cnk: 3648771)

            ANDERE HULPMIDDELEN
stretching, hygiëne, kousenaantrekhulp

Hygienic testers

In tijden van Corona zijn extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Deze weg-
werpbare polyethylene testers zijn dan ook ideaal voor het passen van bra-
ces en medische hulpmiddelen. Ze zorgen voor hygiëne en veiligheid op het 
werk en voor patiënten. Ideaal voor gebruik door orthopedische winkels, door 
ziekenhuizen en door thuisverpleging.  

Maten: beschikbaar voor arm (20 x 90 cm), bovenlichaam (80 x 80 cm) en been 
(30 x 120 cm)

Algemene kenmerken: 
• op maat te knippen   -   universele maat
• snel gebruik   -   wegwerpbaar.
• verpakt per 100 stuks per doos

Referte: 52-100001 tem. 52-100003      Merk: Orliman

Doff n’donner Rolly kousenaantrekker

De Rolly of waterballon kousenaantrekker is een aan- en uittrekhulp voor com-
pressiekousen.

Aan- en uittrekken van compressiekousen:
• alle typen kousen en drukklassen
• uiterst comfortabel, rolt eenvoudig over bandages, natte of ingesmeerde 

benen etc.
• verlengt de levensduur van de kous
• veel minder kracht nodig om kousen aan te trekken; nog eenvoudiger om 

ze weer uit te trekken en eventueel weer direct aan te trekken
• bespaart tijd voor zorgverleners; help uw patiënten sneller en comfortabe-

ler

De Rolly is een revolutionaire nieuwe manier om therapeutisch elastische 
kousen aan en uit te trekken. Aangezien de Rolly de vorm van een waterbal-
lon heeft, kan gebruik worden gemaakt van rollen & duwen in plaats van uit-
rekken en trekken wat de meeste aantrekhulpen doen. Dit zorgt er voor 
dat compressiekous sneller en comfortabeler kan worden aangetrokken.

Referte: 70-100999 (cnk: 3648698)   Merk: Sigvaris

   Aantrek hulpmiddel compressiekousen

    Hygienic testers

Doff n’donner Cone 

Met de “Cone” rolt u gemakkelijk een compressiekous op de Rolly.
De kegel heeft een zuignap zodat hij goed hecht aan vlakke oppervlakken 
zoals bijvoorbeeld een tafel.

Referte: 70-100999-C (cnk: 3648706)     Merk: Sigvaris
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