
Vuil- en waterbestendige 
               systeemkniegewrichten



TUIN WERK

OUTDOOR

SPORT

Extreem robuust, 
ultralicht carbonvezel- 
versterkt bovenste en 
onderste deel van het 
gewricht

Systeemanker 
recht

Zeewaterbestendige  
schroeven van 
 roestvrij staal

Vergrendelingspal met  
fixeerpal

NEURO CLASSIC Carbon en NEURO LOCK Carbon systeemkniegewricht 

Systeemanker  
kuitwelving

Geschikt voor alledaags gebruik. Watervast. Ultralicht. Unilateraal inzetbaar.



NEURO LOCK CarbonNEURO CLASSIC Carbon

20 mm16 mm14 mm

20 mm16 mm14 mm

Vergrendeling/ontgrendeling
Het systeemkniegewricht is via de ver-
grendelingspal permanent vergrendeld. 
Deze kan worden ontgrendeld om een 
buiging van het been mogelijk te maken. 
De ontgrendeling geschiedt met behulp 
van een hendelverlenging (vergrendeling-
shendel) of de trekkabel. De orthopedisch 
technicus heeft de mogelijkheid om de 
meegeleverde hendelverlenging of een 
als toebehoor verkrijgbare trekkabel te 
plaatsen.

Bijzonderheid: Het NEURO LOCK Carbon  
systeemkniegewricht kan als volledig 
belastbaar hoofdgewricht ook in een 
unilaterale orthese worden ingezet.

Permanente ontgrendeling
Het systeemkniewgewricht kan met 
behulp van de fixeerpal permanent 
worden ontgrendeld. Deze functie 
is bijv. tijdens het fietsen of voor 
oefeningen tijdens de fysiotherapie 
aan te raden.

Optimale aanpassing aan elke behoefte

Nauwkeurig instelbare 
extensieaanslag
Ingeval van speling door slijtage, kan 
de instelling van de vergrendelingspal 
via een nauwkeurig instelbare exten-
sieaanslag traploos worden ingesteld. 
Hierdoor wordt een vervanging van de 
vergrendelingspal overbodig.

Functies van het                     systeemkniegewrichtEigenschappen
Met de nieuwe watervaste systeem-
kniegewrichten van FIOR & GENTZ 
wordt het voor het eerst mogelijk 
om een compleet watervaste KEVO 
te vervaardigen. Hierdoor beschikken 
patiënten in het dagelijks leven 
over nog meer flexibiliteit en bewe-
gingsruimte. Voor een optimale 
aanpassing aan de behoeften van 
de patiënt, zijn de ultralichte water-
vaste systeemkniegewrichten in 
twee varianten verkrijgbaar: de vrij 
beweegbare NEURO CLASSIC Carbon 
en de vergrendelde  
NEURO LOCK Carbon.

NEURO LOCK Carbon
Het watervaste NEURO LOCK Carbon 
systeemkniegewricht beschikt over 
een vergrendelingspal waardoor het 
gewricht permanent vergrendeld 
is. De vergrendelingspal wordt met 
behulp van een hendelverlenging 
of een trekkabel bediend. Door de 
fixeerpal kan het systeemgewricht 
permanent worden ontgrendeld en 
wordt hierdoor een vrij beweegbaar 
gewricht met geïntegreerde retru-
sie. Dankzij deze functie kunnen 
patiënten bijvoorbeeld fietsen. De 
NEURO LOCK Carbon is verkrijgbaar 
in de systeembreedtes 14 mm,  
16 mm en 20 mm.

NEURO CLASSIC Carbon
Het NEURO CLASSIC Carbon 
systeemkniegewricht is een water-
vast, vrij beweegbaar gewricht 
met geïntegreerde retrusie. 
Het kan als meeloper voor de 
NEURO LOCK Carbon worden 
gebruikt. De NEURO CLASSIC Carbon 
is verkrijgbaar in de systeembreedtes 
14 mm, 16 mm en 20 mm.



www.orthesen-konfigurator.com/nl

Orthese-
configurator

NEURO LOCK Carbon  
systeemkniegewricht
of
NEURO CLASSIC Carbon  
systeemkniegewricht

NEURO SWING Carbon 
systeemenkelgewricht

Het NEURO SWING Carbon sys-
teemenkelgewricht is met zijn 
ultralicht met carbonvezels ver-
sterkte gewrichtsbehuizing en 
zijn waterdichte veereenheden 
optimaal geschikt voor de bouw 
van een watervaste orthese.

De optimale KEVO-oplossing voor gebruik
onder natte omstandigheden: 

NEURO LOCK Carbon systeemkniegewricht en NEURO SWING Carbon systeemenkelgewricht

U wilt voor uw patiënt(e) een vuil- en waterbestendige orthese vervaardigen?

Gebruik de orthese-configurator om zelfstandig de onderdelen voor een vuil- en waterbesten-
dige orthese samen te stellen. De orthese-configurator bepaalt met behulp van de patiëntge-
gevens en met inachtneming van de belastbaarheid de juiste systeemcomponenten. PR
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