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Internationale vakbeurs IVO 2018
in Toronto, Canada
Ottobock Planning & Equipping heeft ook dit keer met
succes deelgenomen aan het IVO World Congress.
Dit internationale congres met daaraan verbonden
fabrikantententoonstelling, dat eens in de drie jaar
plaatsvindt en elke keer ergens anders wordt gehouden,
was dit keer te gast in Toronto in Canada.
Het IVO (Internationaler Verband der Orthopädie
schuhtechniker) bevordert de internationale samenwer
king op het gebied van de voetorthopedie en de
orthopedische schoentechniek. Het doel van de IVO is
hierbij om vakspecialisten, beroepsorganisaties en
aanverwante branches samen te brengen en de
internationale samenwerking te bevorderen.
In nauw overleg tussen Ottobock Noord-Amerika en
Ottobock Planning & Equipping werden er markt
specifieke producten geselecteerd en gepresenteerd.
In dit geval demonstreerde het Ottobock Team de
Flexam SB115 Executive en de stofafzuiger Vacuum
V80 All-in-One. Beide machines overtuigen niet alleen
door hun uitstekende technische eigenschappen, maar
ook door de moderne touchscreen-bediening.
De gezamenlijk gemaakte productselectie lijkt de juiste
beslissing te zijn geweest, want de belangstelling voor
de machines was bijzonder groot. Er waren talloze
klantencontacten en projectaanvragen en de geëxpo
seerde producten konden al op de beurs worden
verkocht.

Uitvoerige informatie over onze producten en
diensten vindt u op: pe.ottobock.com.
Als u in de zoekfunctie het artikelnummer
invoert, komt u direct bij het gewenste
product terecht.
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Paralympische Winter
spelen, PyeongChang,
Zuid-Korea
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Ottobock werkplaats ondersteunt de sporters
bij de Paralympische Spelen in PyeongChang
Al 30 jaar lang geeft Ottobock de paralympische
beweging centrale impulsen. Geen enkel bedrijf is al zo
lang partner van de Paralympische Spelen als Ottobock.
De eerste keer dat deze onderneming technische
ondersteuning bood, was op de Spelen van 1988 in
Seoul. Van de opgedane ervaring profiteren de sporters
sindsdien bij alle Winter- en Zomerspelen.
Ottobock is net als de mecaniciens in de motorsport
verantwoordelijk voor de reparatie en het onderhoud van
de uitrusting van de sporters en zorgt ervoor dat ze zo
snel mogelijk weer kunnen meedoen met de wedstrijden.
Op de Paralympische Spelen van 2016 in Rio was er een
100-koppig serviceteam meer dan 14.500 uur in actie
en het voerde 2.408 reparatieopdrachten uit. Hiervoor
is niet alleen specialistische vakkennis vereist, maar is
het ook nodig om onder hoge druk te kunnen werken.

Orthopedische schoentechniek | Planning & Equipping 
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“Al 30 jaar lang geeft Ottobock de paralympische
beweging centrale impulsen.”

Paralympics 2018
in PyeongChang in cijfers
	23 orthopedisch instrumentmakers, rolstoelspecialisten en ondersteunende medewerkers
	4 lassers
	10 talen
	4 technische reparatie- en servicecentra in het
Paralympische Dorp, op de wedstrijdlocaties
voor het alpineskiën en langlaufen en bij de
sledge-ijshockeyhal
	300 m² werkplaatsoppervlak in het reparatie- en
servicecentrum in het Paralympische Dorp
	19 dagen lang technische service

Elke twee jaar richt Planning & Equipping van Ottobock
de werkplaats voor de Paralympische Spelen in.
In de ruim 300 m² grote werkplaats, die is uitgerust met
de nieuwste machines en gereedschappen, wordt het
wedstrijdmateriaal van de sporters afgesteld, gemodifi
ceerd en gerepareerd.
Daarbij draait ons Repair Service Center in PyeongChang
van het begin af aan op volle toeren. Reparaties en
fijnafstellingen zijn aan de orde van de dag. Een
Koreaanse skiër bijvoorbeeld laat zijn skiprothese
instellen op het meetapparaat 3D L.A.S.A.R Posture,
zodat hij goed is voorbereid op de wedstrijd.
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3D L.A.S.A.R. 743L500

3D L.A.S.A.R. Posture
De 3D L.A.S.A.R. Posture ondersteunt u bij de optimale opbouw van
prothesen en orthesen en bij de controle van de lichaamshouding.
De opbouw van een prothese of orthese is in hoge mate bepalend
voor de kwaliteit van het hulpmiddel. Alleen wanneer de statische
opbouw correct is, kan de functionaliteit van een hulpmiddel
optimaal tot zijn recht komen en geeft het de gebruiker de maximaal
mogelijke mobieliteit en onafhankelijkheid.
Met de 3D L.A.S.A.R. Posture worden de krachten gemeten en voor
beide benen tegelijk weergegeven in de vorm van lijnen die tot op
de millimeter nauwkeurig in de foto van de patiënt worden
geprojecteerd.

Alle voordelen in een oogopslag
• Synchrone meting en weergave van de kracht
van beide benen incl. belastingsverdeling
• Uitgebreide patiëntendatabase met gegevens over
het aanmeten en de opbouw van het hulpmiddel,
een vergelijkend aanzicht en PDF-generatie
• Uitgebreide tutorials, hulpfuncties en
geïntegreerde adviezen voor de opbouw
• Elektrische aansluiting: 110 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Artikelnummer: 743L500
Meer informatie op:
pe.ottobock.com/de/743l500.html
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“De hoofdwerkplaats in het hart van het
Paralympische Dorp is voor de sporters een
vaste ontmoetingsplek geworden.”

Meervoudig Olympisch kampioene Anna Schaffelhuber
gebruikte haar kennismakingsbezoek aan de werkplaats
om technische ondersteuning te vragen voor haar
rolstoel.
Ook was er veel vraag naar de montage van vlaggen
houders voor rolstoelrijders – zoals meestal voor de
openingsceremonie van de Paralympics.

Na de eerste twee dagen hadden de Ottobock technici al
100 reparaties uitgevoerd.
De verwachting dat ze tijdens de hele Paralympics in
totaal 260 keer ingeschakeld zouden worden, werd met
287 keer overtroffen.
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Trechterfreesmachine 701F30=1

Trechterfreesmachine met geïntegreerde afzuiging
Met deze compacte, krachtige schuur- en freesmachine vervaardigt
u uw producten met grote precisie en geeft u kokers de finishing
touch. Deze Ottobock trechterfreesmachine is geschikt voor de
bewerking van alle orthopedisch-technische materialen en heeft
een geïntegreerde, apart inschakelbare afzuiging met hoog
vermogen. Zo werkt u niet alleen schoon, maar bent u ook optimaal
beschermd tegen fijnstof, dat een gevaar kan opleveren voor de
gezondheid.

Alle voordelen in een oogopslag
• Weinig ruimte nodig
• Aansluiting van een tweede
machine voor afwisselend gebruik
• Weinig geluidsontwikkeling dankzij de afzuigunit
met geluiddemping (<70 dB(A))
• Elektrische aansluiting: 3 × 400 V / PE / 50 Hz / 3,0 kW
• Artikelnummer: 701F30=1

De geïntegreerde afzuiging met geluiddemping maakt de aanschaf
van een aparte stofafzuiger overbodig. Dat brengt voor u in
meerdere opzichten grote voordelen met zich mee: u bespaart geld
en ruimte en hoeft bovendien geen leidingen te leggen van de frees
naar de stofafzuiger. Dat heeft direct effect op het afzuigvermogen
van de machine, omdat het verlies aan zuigkracht hierdoor tot een
minimum wordt beperkt.

Meer informatie op:
pe.ottobock.com/de/701f30.html

In de loop der jaren zijn de werkplaatsen van
Ottobock niet alleen onmisbaar geworden als
reparatiecentra voor de sporters, maar hebben ze
zich ook ontwikkeld tot trefpunten waar de
deelnemers aan de Paralympische Spelen op hun
gemak een kop koffie kunnen drinken en technici
en vrienden tegenkomen die ze kennen van vorige
spelen.
De hoofdwerkplaats in het hart van het Paralympi
sche Dorp is voor de sporters een vaste ontmoe
tingsplek geworden. Op de Ottobock Facebook
pagina en op onze website www.ottobock.com/
paralympics kunt u meer lezen over de Paralympi
sche Spelen.

Plannings- en inrichtingsvoorbeeld:

Ottobock Vietnam,
Ho-Chi-Minhstad, Vietnam
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“Wij willen de mensen hier in Vietnam
doelmatige en professionele zorg bieden.”

Vietnam is een socialistische republiek in Zuid-OostAzië met meer dan 90 miljoen inwoners. Deze kuststaat
behoort tot de landen met de hoogste groeicijfers ter
wereld en heeft twee grote culturele centra: in het
zuiden ligt het levendige economische centrum
Ho-Chi-Minhstad, dat vroeger Saigon heette, en in het
noorden het meer politieke centrum Hanoi.
De orthopedietechniek is er tot nu toe evenwel slechts
rudimentair aanwezig. Bij de weinige bedrijven en
werkplaatsen die er zijn, kunnen de vakmensen vaak
alleen basisreparaties uitvoeren, omdat het ontbreekt
aan equipment.
De situatie kan dus verbeterd worden – en het land is
ook op weg om mensen met beperkingen meer
ondersteuning te bieden.

Betere zorg
Met een nieuw orthopedisch-technisch centrum in
Ho-Chi-Minhstad verricht Ottobock moedig pionierswerk.
Hierbij staan ons duidelijke doelstellingen voor ogen en
hebben we een duidelijke visie: het verbeteren van de
medische zorg in Ho-Chi-Minhstad, de integratie van
mensen met beperkingen en de ontwikkeling van de
infrastructuur en industrie in de hele regio.
“Wij willen duidelijk maken dat het hebben van een
beperking niet verstopt hoeft te worden, maar dat dit een
belangrijk onderwerp is en blijft”, zegt Matthias Kittler,
country manager in Vietnam. “Wij willen de mensen hier in
Vietnam doelmatige en professionele zorg bieden.” Midden
in de stad Ho-Chi-Minhstad, direct aan de hoofdstraat,
heeft Ottobock een van de modernste werkplaatsen voor
orthopedietechniek in Zuid-Oost-Azië geopend.

Plannings- en inrichtingsvoorbeeld Ottobock Vietnam | Planning & Equipping | Nieuws & Highlights  17

Lamineer-werktafel 758Z113=2000

Lamineer-werktafel voor
decentrale vacuümvoorziening
De compacte alleskunner: deze multifunctionele
werktafel voor giet- en lamineerwerkzaamheden is
optimaal uitgerust voor de efficiënte vervaardiging van
orthopedische hulpmiddelen zoals gietharskokers.
Alle voordelen in een oogopslag
• Vacuümaansluiting: in de werktafel
geïntegreerde vacuümverdeling
• Gebruiksvriendelijkheid: werkblad met
snij- en lijmgedeelte en opbergvakken
voor rollenmateriaal
• Bescherming tegen dampen: geïntegreerde
afzuigopeningen zorgen voor een
permanente dampafzuiging op de
werkplek (externe explosieveilige afzuiging
is noodzakelijk)
• Artikelnummer: 758Z113=2000

Vacuüminstallatie 755E600=220

Vacuüminstallatie
Hierin combineren wij betrouwbare technologieën zoals onze beproefde
motor met pomp met een innovatieve besturing en een modern design –
voor nog preciezere resultaten bij het lamineren.
Alle voordelen in een oogopslag
Vermogen: de twee afzonderlijk regelbare vacuümcircuitshebben met
in totaal zes vacuümafnamepunten een afzuigvolume van 25 l/min.
• Motor met pomp: de robuuste aandrijving bewijst zijn kwaliteiten al
jarenlang in het dagelijks gebruik en heeft een betrouwbaar hoge
afzuigcapaciteit.
• Filter: de aan de buitenkant aangebrachte filters kunnen gemakkelijk
worden gecontroleerd en vervangen.
• Elektrisch aansluiting: 1 × 230 V N / PE / 50 Hz / 0,11 kW
• Artikelnummer: 755E600=220
•

Meer informatie op:
pe.ottobock.com/de/755e600.html
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“Wij hebben de droom van
iedere CPO waargemaakt.”

Het Saigon House
Na een gedetailleerde projectplanning opent Ottobock
zijn nieuwste vestiging in de regio Azië-Stille Oceaan:
het Saigon House. Dit orthopedisch-technische centrum,
waar de nadruk ligt op prothesen voor de onderste
ledematen en de voeten, verenigt alle functies onder
één dak. Op een oppervlak van in totaal 560 m² heeft het
een moderne werkplaats van het hoogste niveau, een
afdeling voor directe patiëntenzorg en een managementen verkoopafdeling.
Werkplaats van hoog niveau
Tot de werkplaats behoren naast een centrale ruimte
met vijf werkbanken een lamineer- en dieptrekruimte,
een gipsmodelleerruimte en een machineruimte.
Hoogwaardige producten voor de opbouw van prothe
sen zoals een 3D L.A.S.A.R. Posture, een PROS.A.

Assembly en een vacuüminstallatie maken het mogelijk
om prothesen op een professionele manier te vervaardi
gen. “Van schroevendraaiers tot compressoren en de
chemicaliënkast komen alle producten uit Duderstadt”,
vertelt Matthias Kittler. “Wij hebben de droom van
iedere CPO waargemaakt.”
Een omgeving waarin je je prettig voelt
Het lichte en vriendelijke Saigon House is centraal
gelegen en gemakkelijk te bereiken. In een prettige sfeer
krijgen de meest uiteenlopende gebruikers – van
rijstboeren tot bedrijfseigenaren – hier een geschikt
hulpmiddel aangemeten. Twee ruime paskamers en
twee patiëntenkamers bieden optimale voorwaarden
voor een succesvolle advisering, aanpassing en
looptraining.
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PROS.A. Assembly
743A220 + 743A211

PROS.A. Assembly
Professionele knowhow
De in totaal 13 medewerkers komen allemaal uit Vietnam en
werken in Ho-Chi-Minhstad of bij het filiaal in Hanoi.
Hiertoe behoren zeven instrumentmakers en drie CPO's die zijn
opgeleid aan het gerenommeerde VIETCOT Training Center.
Ze zijn enthousiast over hun nieuwe werkomgeving en de innova
tieve machines. In combinatie met hun vakkennis en hun jaren
lange ervaring zorgt dit ervoor dat ze de patiëntenzorg in Vietnam
aanmerkelijk kunnen verbeteren.

De PROS.A. Assembly is ontwikkeld voor de basisopbouw
van modulaire TT- en TF-beenprothesen. Bij de driedimensi
onale statische opbouw van deze prothesen moeten er soms
wel twaalf vrijheidsgraden in aanmerking worden genomen.
De PROS.A. Assembly maakt de opbouw gemakkelijker, want
de koker, het kniescharnier en de voet kunnen in het
apparaat worden vastgezet en worden gepositioneerd
volgens de Ottobock opbouwadviezen.
Meer informatie op:
pe.ottobock.com/de/743l220.html
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Een mijlpaal voor de regio
Met zijn nieuwe vestiging in Ho-Chi-Minhstad helpt
Ottobock mensen in moeilijke situaties om weer een
normaal leven te kunnen leiden. Tegelijkertijd stimu
leert de onderneming de mensen in het land om anders
te denken en kan zij in nauwe samenwerking met
overheidsinstanties en NGO's een orthopedisch-techni
sche infrastructuur gaan opbouwen. Zo zijn er bijvoor
beeld al plannen om volgend jaar in Hanoi een
werkplaats te beginnen. Met het Saigon House is een
mijlpaal bereikt die van grote betekenis is voor de
verdere ontwikkeling van de hele regio.

Productnoviteit:

gipsdroogoven
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“De nieuwe gipsdroogoven
van Ottobock is uniek in de wereld.”

Digitaal display met
insteltemperatuur en
werkelijke temperatuur en
timer met alarmfunctie

Condenswaterafvoer

Drie geperforeerde en
verzinkte inlegplaten

Vier zwenkwielen,
twee met stopper

Technische gegevens:
	Afmetingen b × d × h: 1.479 × 789 × 1.978 mm
Binnenmaten b × d × h: 1.246 × 540 × 1.218 mm
• Inhoud: 820 l
• Venstermaat b × h: 280 × 480 mm
• Materiaal: staal, edelstaal
• Temperatuurgebied:
40 – 60 °C/ 104 – 140 °F
• Elektrische aansluiting:
1 × 230 V N/PE / 50 Hz / 3,0 kW,
3 m aansluitkabel met
CEE-stekker (2 P + PE, 16 A)
en CEE-contactdoos (2 P + PE, 16 A)
• Gewicht: 365 kg
• Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)

De Ottobock gipsdroogoven –
alle voordelen in een oogopslag
•

•

•
•

•

•

Kosten- en tijdsbesparing bij de vervaardiging van
orthopedische componenten, bijvoorbeeld
prothesekokers
Korte droogtijden voor gipsmodellen –
bij een vergelijkende test aangetoond
Moderne touchscreen-besturing in vijf
talen met temperatuuraanduiding en timer
voor maximaal 20 gipsmodellen
Hoogwaardige uitvoering met geperforeerde
inlegplaten van verzinkt staal en een
ovenruimte van roestvast edelstaal
Functionele constructie met drie niveaus voor het
drogen van het gips, twee vleugeldeuren en twee
vensters
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Evidente efficiëntie bij de vervaardiging
De nieuwe gipsdroogoven van Ottobock is uniek in de wereld. Met zijn innova
tieve principe biedt hij de mogelijkheid om gips sneller en energiezuiniger te
drogen dan op dit moment mogelijk is met een heteluchtoven zoals de Ottobock
plaatoven 701E8. Daardoor kunnen de productiekosten aanzienlijk worden
gereduceerd, kunnen er bij de verdere verwerking betere resultaten worden
bereikt en wordt de productkwaliteit beter.
Hoe werkt het?
Het drogen gebeurt door middel van condensatie: de gipsmodellen bevinden
zich in een kamer waaraan koele en droge lucht wordt toegevoerd. Deze lucht
wordt vervolgens verwarmd en bindt het vocht. De warme en vochtige lucht
wordt tenslotte uit de kamer naar buiten geleid naar een condensator, die de
lucht sterk afkoelt.
Bij de condensatie ontstaat er enerzijds water, dat via een slang wordt afge
voerd; anderzijds komt er koele en droge lucht terug in de kamer. Zo ontstaat er
een kringloop die het vocht sneller en efficiënter aan het gips onttrekt.

Zeer goed testresultaat
Uit een door Ottobock uitgevoerde vergelijkende
test blijkt heel duidelijk hoe succesvol het
innovatieve principe is: voor het drogen van zes
gipsmodellen van albast modelgips met een
gewicht van 4 kg per stuk en een mengverhouding
tussen gips en water van 1 : 1,5 heeft de gipsdroog
oven maar 13 uur nodig. De hetelucht-plaatoven
701E8 heeft hiervoor een droogtijd nodig van maar
liefst 24 uur.
De droogtijd wordt in het genoemde testvoorbeeld
dus met bijna de helft verminderd. Met onze
gipsdroogoven kunt u bij de vervaardiging van
orthopedische componenten veel tijd besparen en
het drogen van gips in vergelijking met traditionele
methoden aanzienlijk verkorten.

25

26

Nieuws & Highlights | Planning & Equipping | Ervaringsbericht gipsdroogoven

In gesprek met
werkplaatsleider
Gerben Dokter

Positieve ervaringen uit de orthopedietechniek
Het Nederlandse orthopediebedrijf Gardeslen heeft al in 2016 de
hele werkplaats door Ottobock Planning & Equipping opnieuw
laten inrichten. In aanvulling op de bestaande plaatoven met
heteluchtfunctie, die zowel werd gebruikt voor het verwarmen van
kunststoffen als voor het drogen van gipsmodellen, is er nu ook
een gidpsdroogoven 701E31 van Ottobock aangeschaft.
Werkplaatsleider Gerben Dokter van Gardeslen praat met
Christoph Neugebauer, hoofd productmanagement Planning &
Equipping, over de omschakeling en de voordelen die het werken
met de nieuwe gipsdroogoven met zich meebrengt.
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Droogt de nieuwe gipsdroogoven sneller?
De nieuwe oven doet precies wat we hadden gehoopt:
hij droogt aanmerkelijk sneller! We kunnen onze gipsmodellen nu
in één nacht laten drogen – en dat iedere nacht. Afhankelijk van de
modelgrootte zijn veel gipsmodellen de volgende ochtend al droog
en klaar voor verdere bewerking. Met de nieuwe gipsdroogoven
kunnen we gipsmodellen nu ook door de week bewerken en zijn
daardoor in onze hele weekplanning flexibeler.
Wat was er zo omslachtig aan de oude plaatoven?
Met de oude plaatoven konden we alleen in het weekend drogen, in
de eerste plaats omdat het drogen zo lang duurde en in de tweede
plaats omdat de plaatoven van maandag tot en met donderdag de
hele tijd in gebruik was voor het verwarmen van thermoplastische
materialen. We moesten dus bij het drogen van het gips iedere
vrijdag voor een hele week vooruit plannen.

Welke voordelen heeft de constructie van de nieuwe oven?
In de nieuwe gipsdroogoven hebben we de beschikking over
drie niveaus tegelijk om de gipsmodellen te drogen. Hierdoor
winnen we ruimte en hebben we voor onze gipsmodellen meer
plek dan ooit. Bij de plaatoven was het echt een puzzel om alle
modellen onder te brengen.
Biedt de nieuwe gipsdroogoven meer comfort?
Ja, zeker – hij is met het touchscreen heel gemakkelijk te
bedienen en met behulp van de Eco-modus kunnen we energie
besparen. De timer op het apparaat bijvoorbeeld vind ik vooral
heel efficiënt. Hiermee kun je maximaal 20 individuele
droogtijden met alarm instellen – voor elk gipsmodel de juiste
tijdsindeling.
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