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De totaaloplossing staat centraal:
met meer dan 50 jaar ervaring ondersteunen wij u bij het ontwerpen en
inrichten van uw orthopedie- of
orthopedie schoentechniek werkplaats.
Hiertoe maken wij een analyse van
zowel de workflow als uw behoefte aan
hoogwaardige machines en toebehoren. Zo ontwikkelen we overtuigende
totaalconcepten, die voldoen aan uw
persoonlijke wensen.

Mede dankzij onze eigen productiefaciliteiten en spuiterij zijn wij in staat
om uw persoonlijk wensen en behoeften
te vertalen. Onze vakkundige adviseurs
staan u eveneens graag persoonlijk bij
tijdens de inrichting van uw “ideale
werkplaats”. Dit alles om ervoor te
zorgen dat u en uw medewerkers zich er
goed voelen en elke dag weer topprestaties kunnen leveren voor uw
klanten en patiënten.

Meer informatie over onze producten
vindt u op:
www.ottobock-josamerica.com.
Als u het artikelnummer invoert,
komt u direct bij het gewenste product.
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Orthopedie techniek:
productnieuws en highlights
Een geschikte werkplaatsuitrusting is een bepalende factor:
wie voor zijn patiënten orthopedische hulpmiddelen
op maat wil vervaardigen, heeft een werkomgeving nodig
die optimaal tegemoet komt aan zijn wensen en behoeften.
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1.1 Gieten en lamineren
Voor het vakkundig werken met gietharsen, lijmen en andere gevaarlijke stoffen zijn een veiligheidsbril en handschoenen vaak niet
afdoende. Een veilige opslag en dampafzuiging zijn absolute
voorwaarden om te kunnen voldoen aan de regelgeving met betrekking
tot gevaarlijke stoffen.

758Z132=*
Afzuigcabine
met schuiffront
Veilige afzuiging tijdens het werk: met
deze uiterst effectieve afzuigcabine bent
u te allen tijde optimaal beschermd.
De hoogwaardige afzuigcabine is perfect
afgestemd op dagelijks gebruik. Het schuiffront
voorkomt samen met de externe afzuiging dat de
met schadelijke dampen vervuilde lucht in de
werkruimte terecht komt. In combinatie met een
externe explosievrije afzuigunit bent u tijdens het
werken met gevaarlijke stoffen optimaal
beschermd tegen schadelijke gassen en
dampen. U zorgt er zo voor dat de voorgeschreven maximale waarden voor werkplaatsen in acht genomen worden en u laat zien
hoeveel waarde u hecht aan de gezondheid van
uw medewerkers.
Technische details in het kort:
• explosievrije verlichting
• aansluiting voor een externe afzuiginstallatie
• kleur: lichtgrijs (RAL 7035)
• afmetingen D x H: 700 mm x 1.045 mm
• leverbaar in 800mm, 1.100 mm en 1.500 mm
breed:
– 758Z132=800 breedte 800 mm
– 758Z132=1100 breedte 1.100 mm
– 758Z132=1500 breedte 1.500 mm
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Er is ook gedacht aan opslagmogelijkheden voor
gevaarlijke stoffen. De cabine beschikt over een
ruimte voor het inbouwen van van een veiligheidskast, waarin u bijvoorbeeld gietharsen kunt opslaan.

758Z131=1200
Afzuigcabine voor het
mengen van gietharsen
De uiterst moderne afzuigcabine
beschikt over een geïntegreerd luchtgordijn: deze luchtstroom biedt
optimale bescherming tegen chemische
dampen – en u kunt aan de voorzijde
steeds werken met goed zicht.
De gevaarlijke gassen en dampen die ontstaan
tijdens het werken met gietharsen dienen veilig
te worden afgevoerd. In combinatie met een
centrale ATEX boxventilator kunt u gassen en
dampen veilig afzuigen. Het gordijn van schone
lucht aan de voorzijde voorkomt dat gassen en
dampen in de werkplaats terecht komen.
Hierdoor kunt u aan de voorzijde optimaal
werken met goed zicht zonder gehinderd te
worden door een beschermend venster.
Bovendien staat de  geïntegreerde explosievrije
verlichting garant voor een eersteklas uitlichting
van uw werkplek.
Technische details in het kort:
• afmetingen B x D x H: 1.200 mm  x 750 mm x
2.200 mm
• elektro aansluiting in V/Hz/kW: 1x 230/50/0,6
• kleur: lichtgrijs (RAL 7035)
• gewicht: 170 kg
• geïntegreerde ventilator voor het luchtgordijn
• aansluiting voor een externe ventilator voor de
afzuiging van gassen en dampen
• ruimte voor het plaatsen van een veiligheidskast 758F21
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617H119=*
Orthocryl 80:20 PRO
Bij het vervaardigen van componenten
volstaat een geringe hoeveelheid van dit
professionele lamineerhars voor het
behalen van optimale resultaten.
Het verschil tussen 80:20 PRO en de voormalige lamineerharsen is de lagere viscositeit,
welke duidelijke voordelen biedt.
Orthocryl 80:20 PRO in het kort:
• lagere viscositeit met dezelfde mechanische
eigenschappen als het lamineerhars 80:20
(617H19)
• betere doordrenking van het wapeningsmateriaal
• snellere verdringing van de luchtbellen uit het
koolstof verstevigingsmateriaal
• betere kwaliteit en een sterker eindresultaat
• uitharder en kleurpasta’s laten zich beter met
elkaar mengen
• leverbaar in:
– 617H119=0.900  0,9 kg
– 617H119=4.600  4,6 kg
– 617H119=25        25 kg

758F21
Veiligheidskast
Gevaarlijke stoffen dienen volgens de
regels te worden opgeslagen, zodat ze in
geval van brand tegen het vuur
beschermd zijn.
De veiligheidskast is geschikt voor het correct
opslaan van brandbare vloeibare en vaste
gevaarlijke stoffen en is in overeenstemming
met de Europese norm EN 14470-1 minimaal 90
minuten brandwerend. Bovendien is deze kast
vervaardigd conform de CE richtlijnen en
voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitseisen
van de EU.
De technische gegevens in het kort:
• afmetingen B x D x H: 1.100 mm x 550 mm  x 630 mm
• belastbaar tot 50 kg
• automatische sluiting van de lade in geval van
brand door middel van thermische beveiliging
8
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1.2 Bewerken van liners
Bij het vervaardigen van liners wordt vaak voor silicone
gekozen. Met gereedschap dat precies is afgestemd op dit
materiaal, gaat het verwerken ervan u gemakkelijk af.

719S20
Kunststofschaar
De kunststofschaar is bij uitstek
geschikt voor het inkorten van met
textiel gevoerde liners.
De speciale afwerklaag behoedt de schaar
effectief tegen slijtage door wrijving. Met de
schaar knipt u de combinatie van silicone en
voeringweefsel zonder rafels. De schaar glijdt
hierbij door het materiaal en heeft een lange
levensduur.

756L9
Ottobock Snij-apparaat
Dit professionele snijapparaat is een
goede keuze als u grotere hoeveelheden van silicone met een textielvoering te verwerken heeft.
Het snijapparaat is bedoeld voor het perfect
afsnijden van Silicone- en Polyurethanliners. De
snijkanten zijn extra afgerond, waardoor
inscheuren van de liner aan de snijkant wordt
voorkomen.
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6Y87
Liner Skeo 3D
Een nieuwe dimensie in precisie en
comfort: op het silicone is een speciale
voering aangebracht, die een prettig en
natuurlijk gevoel op de huid geeft. Het
zijdezachte weefsel zorgt er bovendien
voor dat het aan- en uittrekken van de
liner eenvoudiger gaat.
Een matrix minimaliseert het uitrekken in de
lengte van het materiaal en beschermt hierdoor
het gevoelige deel van de stomp. Tegelijkertijd
zorgt het silicone voor een stevige grip van de
stomp op de prothese-schacht.
De voordelen in het kort:
• conische vorm omsluit de stomp en
beschermt de gevoelige delen
• cylindrische vorm bovenin de liners beschermt
de stomp aan alle kanten
• het weefsel vereenvoudigt het aan – en
uittrekken
• speciaal textielweefsel voor een eenvoudige
aansluiting aan het KISS Lanyard Velcro
systeem aan de buitenzijde
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1.3 Patiëntenzorg
Het beste advies en de beste zorg in elke fase van de behandeling:
met de individueel aan te passen inrichtingsmogelijkheden van
Ottobock | Jos America simuleert u natuurgetrouw de dagelijkse situatie
en houdt u de volledige controle over het gewenningsproces aan het
hulpmiddel.

758G10=* und
758G30=* Loopbruggen
Uiterst compact uitgevoerde
loopbruggen voor het perfect af- en
bijstellen van beenprothesen tijdens
de beweging.
De loopbruggen vallen op vanwege hun
robuuste en duurzame uitvoering. De leuningen
zijn in hoogte en breedte verstelbaar en hangen
zelfs bij een lengte van 6m niet in het midden
door. De staanders van beide varianten kunnen
gedemonteerd dan wel samengevouwen
worden, zodat u uw loopanalyseruimte flexibel
kunt vormgeven.
Technische details in het kort:
• 758G10=*, loopbrug met afgeschuinde
bodemplaten: voor een vrije opstelling; indien
hij niet gebruikt wordt, kan de loopbrug
worden samengevouwen en terzijde
geschoven
• leverbaar in de lengtes:
–– 758G10=3  3 m
–– 758G10=4  4 m
–– 758G10=5  5 m
–– 758G10=6  6 m
• 758G30=*,  met vloerverankering, als de
loopbrug niet in gebruik is, kunnen de
staanders uit de vloerverankering geschroefd
worden
• leverbaar in de lengtes:
–– 758G30=3  3 m
–– 758G30=4  4 m
–– 758G30=5  5 m
–– 758G30=6  6 m

14

Ottobock | Planning & Equipping

758G8=1 und
758G8=LR Testpodium
met helling en trap
U heeft alle ruimte voor de behandeling
en bespaart veel plaats bij het
opbergen: op het compacte testpodium
kan de patiënt zowel een helling
bestijgen als traplopen. Verder kan hij
zich op het podium omdraaien.
Technische details in het kort:
• uitrusting: stabiele opbouw met platform
• trap met 3 treden en een helling uit traanplaat
voor een betere grip:
• hoogte van de leuning: 940 mm
• hoogte van het platform: 510 mm
• 758G8=1 Rechte trap:
Afmetingen L x B: 2.890 mm x 666 mm
• 758G8=LR Trap links of rechts (variabel te
monteren)Afmetingen L x B: 2.282 mm x 1.210
mm
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Voorbeeld Planning & Equipping
Rijndam Orthopedietechniek, Rotterdam

Letterlijk centraal: Rijndam Revalidatie
bevindt zich in het in het centrum van
Rotterdam, biedt een uitgebreid
aanbod behandelingen voor mensen
met een lichamelijke beperking en
omvat drie werkplaatsen.
Alle drie vallen ze sinds kort onder
De Hoogstraat Orthopedietechniek.
In de beide kleinere locaties in het
Centrum voor kinderrevalidatie en het
Universitaire Erasmusziekenhuis wordt
aangemeten en kunnen kleine
correcties plaatsvinden; de grotere
opdrachten worden uitgevoerd in de
hoofdwerkplaats binnen de muren van
het revalidatiecentrum.
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Vlotte hulp – direct ter plaatse
Begin dit jaar is de bestaande orthopedische werkplaats in het revalidatiecentrum grondig verbouwd. Voortaan
kunnen alle mogelijke arm- en
beenprotheses en orthesen er van
A tot Z geproduceerd en aangepast
worden. Directeur Marcel Conradi,
vertelt over de multidisciplinaire
samenwerking tussen revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en orthopedisch instrumentmakers. “Omdat we zo dichtbij zitten,
kunnen we bij de zoektocht naar een
passend orthopedisch hulpmiddel snel
en goed inspelen op individuele
wensen. Dit is van groot belang:
wij zijn er ten slotte voor om mensen,
die een amputatie hebben ondergaan
of door bijvoorbeeld een infarct
gedeeltelijk verlamd zijn geraakt, zo
snel mogelijk te helpen. Je moet
bedenken dat de mensen die in het
revalidatiecentrum behandeld worden,
meestal in een erg slechte fase van hun
leven verkeren, waarin ze de grootst
mogelijk hulp en zorg nodig hebben.”

De directe nabijheid van de werkplaats
helpt hierbij: “Het is een groot voordeel
dat de orthopedische werkplaats zich
direct bij het revalidatiecentrum
bevindt. Wij kunnen de mensen direct,
al tijdens hun revalidatie, van de juiste
prothese of orthese voorzien en ze
laten zien hoe ze er mee om moeten
gaan". Hierbij is het belangrijk dat ze
zich in de behandelruimtes op hun
gemak voelen. “Wij hebben gekozen
voor een rustige inrichting van de
ruimtes, waar we orthopedische
handelingen met de patiënten
uitvoeren.”

Geert-Jan Ruigrok, één van de tien
medewerkers, voegt eraan toe: “Om
iemand een zo perfect mogelijke
voorziening te verstrekken, moeten we
precies zijn behoeften kennen. Wat
deed de persoon toen hij nog gezond
was, wat wil hij in de toekomst graag
voor elkaar krijgen en wat zijn precies
zijn levensomstandigheden? Dan dring
je al gauw door in de privéwereld; vaak
ontstaan uit deze gesprekken ook heel
persoonlijke banden tussen
instrumentmaker en patiënt.”

Het juiste gereedschap is
doorslaggevend
Terwijl in de behandelkamers de
belangen van de patiënten voorop
staan, is bij de inrichting van de
werkplaats vooral aan de behoeften
van de medewerkers gedacht. Ook zij
moeten zich goed voelen. “De orthopedietechniek is een arbeidsintensief
beroep en het is belangrijk dat de
medewerkers beschikken over de beste
materialen, zodat ze ongestoord
kunnen werken”, verklaart Marcel zijn
keuze voor Ottobock | Jos America als
partner. “De ervaren adviseurs waren
geweldig, steeds in staat om mee te
denken en in te spelen op alle nieuwe
ideeën, die tijdens de ontwerpfase
boven kwamen borrelen.”

Verscheidene medewerkers waren al
vanaf het begin intensief betrokken bij
de planning van het eerste ontwerp.
Zij mochten ieder voor zich een
tekening van de beschikbare ruimte
met een indeling naar eigen wens
inbrengen, zodat de uiteindelijke
verbouwing in nauwe samenwerking
met Ottobock | Jos America een
gezamenlijk project werd. Hierbij is
vooral met de verhuizing van de
receptie naar de centrale ontvangsthal
van het centrum veel ruimte gecreëerd,
die nu door de technici gebruikt wordt.
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De beste
werk-omgeving
voor de beste
resultaten
De werkplaats is volledig gestript en
opnieuw ingedeeld. Stijlvolle glazen
scheidingswanden maken dat de
ruimte toegankelijk en open oogt,
terwijl elke handeling toch als voorheen in een aparte ruimte uitgevoerd
wordt. De indeling is uitgekiend: de
nieuwe giet-lamineerruimte ligt heel
praktisch naast de gipsruimte aan de
raamzijde en vanuit de centrale
werk-ruimte met de werktafels loop je
snel de machinekamer in. De werktafels zijn zo opgesteld dat de medewerkers tijdens het werk met elkaar
kunnen overleggen. Dit bevalt zo goed
dat ze er intussen ook graag hun lunchpauze gezamelijk doorbrengen.
“Tijdens de verbouwing kon er
gewoon doorgewerkt worden”
Marcel herinnert zich de hectische
verbouwingsperiode: “Steeds liepen er
mensen rond en ze werkten met 10 tot
15 personen tegelijkertijd aan verschillende dingen. Het was een waar
huzarenstukje, de hele klus heeft alles
bij elkaar maar een paar weken
geduurd– en we hebben ongelofelijk
veel plezier gemaakt”.
Het productieproces ging natuurlijk
gewoon door: “Ottobock maakte haar
naam als totaalleverancier meer dan
waar en richtte een praktische noodwerkplaats voor ons in”.
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Orthopedie Schoentechniek
Indien paskamers en werkplaatsen zich dicht bij elkaar
bevinden, zijn geschikte machines cruciaal. De oplossingen
van Ottobock | Jos America overtuigen niet alleen vanwege hun
hoge functionaliteit, maar ook door hun lage geluidsniveau.
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3.1 Schuurmachines
Ons portfolio omvat een omvangrijk gamma van door ons naar eigen
ontwerp geproduceerde schuurmachines. U vindt er vast een model
wat bij u, uw medewerkers en uw werkplaats past.
Hieronder presenteren we u de kleinste schuurmachine in zijn soort.

701L51=50
Flexam Compact S50
Schuurmachines
Klein – maar krachtig: de inlegzolenschuur-machine imponeert vanwege
haar extreem compacte afmetingen.
Tegelijkertijd maakt de het vermogen van de
afzuig- en schuurbandmotoren indruk: deze
alleskunner is hiermee perfect voor professionele werkzaamheden in kleine filialen en kan
zelfs in aanmeetruimten gebruikt worden.
De stalen constructie en het volledige stofvrij
ingebouwde elektronische gedeelte zorgen voor
een lange levensduur.
Bovendien kan de werkhoogte met behulp van
een plateau individueel aangepast worden.
De technische details in het kort:
• benodigde ruimte L x B x H:
500 mm x 750 mm x 1.483/1.583 mm
• plus enkele centimeters tussen wand en
machine
voor de afvoer van lucht
• aansluiting elektra in V/Hz/kW: 1x 230/ 50/
1,85
• materiaal: staal
• werkhoogte: 1.070 mm of 1.170 mm
• kleur: lichtgrijs (RAL 7035)
• accentkleur oranje (RAL 2008) of op verzoek
naar keuze
• gewicht: 200 kg
• geluidsniveau: 74 dB(A)
• onderhoud eenvoudig  via de voorzijde
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702L93

702L96

702L94
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Armaturen:
De lijfspreuk “Quality for life” is van toepassing op
alle producten van Ottobock | Jos America.
Dit geldt ook voor de armaturen. Ons ruime
assortiment helpt u om uw werk precies op de
voor u meest eenvoudige manier te verrichten.  
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Voorbeeld Planning & Equipping:
Böcker Orthopädie Schuhtechnik
in Ahaus, Duitsland

Altijd op de hoogte van
innovatieve technologie
Bij het Böcker Orthopädie Schuhtechnik kijkt men graag - en met
regelmaat - over de grens:
eigenaar Christoph Böcker wendde zich
onlangs voor de elfde keer tot Ottobock
| Jos America met het verzoek tot een
aanpassing in één van zijn werkplaatsen. Zijn wens: er moest een
individueel aangepaste machine met
werktafel gebouwd worden voor een
nieuwe medewerkster – op een
lichaamshoogte van 136 cm.
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Een lange en succesvolle
samenwerking
De samenwerking tussen beide
bedrijven stamt al uit 1998. Na het
behalen van de Meisterprüfung in
Hannover, adviseerde Christoph zijn
vader een Flexam machine aan te
schaffen voor de werkplaats in de
binnenstad van Ahaus. De belangrijkste argumenten waren de vooruitstrevende techniek van deze machine
en de ruime mogelijkheden tot individualisering bij Ottobock | Jos America.
Alleen bij deze leverancier kon hij
precies de machine laten bouwen, die
hij wenste. Dit verliep zo succesvol dat
er, ook na de overname van het
ouderlijke bedrijf in 2002, nog vele
gezamenlijke projecten volgden.

Verbouwing, uitbreiding
en nieuwbouw
De werkplaats in het centrum werd
aanvankelijk verbouwd en uitgebreid
met het aangrenzende pand. In 2009
werd pal naast het stedelijke ziekenhuis een nieuw filiaal geopend en
voorzien van een volledig nieuw
ingerichte werkplaats.
In de Wallstrasse richten de medewerkers zich op de meer eenvoudige
orthopedische aanpassingen, inlegzolen en de verkoop van schoenen.
De locatie leverde de ondernemer een
nieuwe klantenkring op; diabetespatiënten kunnen nu direct naast het
ziekenhuis terecht voor aangepast
schoeisel.

De groei zet door
Vanwege de positieve ontwikkelingen
bij beide filialen moest de productiecapaciteit al snel worden vergroot.
In 2013 werd op het industriegebied
Fockenstegge een nieuwe ruime
productiewerkplaats ingericht door
Ottobock | Jos America.

De inmiddels 20 medewerkers juichen
de voortdurende verbeteringen toe.
Zo ook Kai Bröring, ‘Meister’ van de
werkplaats en al 11 jaar werkzaam bij
Böcker Orthopädie Schuhtechnik. Hij is
enthousiast over de nieuwe ontwikkelingen, zoals bij de befaamde Flexam
machines: de aangepaste afstanden
tussen de schuurbanden bieden hem
een enorme vrijheid tijdens het
schuren en de automatische hoogteverstelling is voor Kai inmiddels
onmisbaar in de werkplaats. Een ander
groot voordeel is het geringe
geluidsniveau van de machines.

Dit is vooral belangrijk, omdat men bij
Böcker Orthopädie Schuhtechnik
gekozen heeft voor een indeling zonder
separate machinekamer. Dankzij de
geluidsarme Flexam machines kunnen
de medewerkers alle werkzaamheden
zonder geluidsoverlast in dezelfde
ruimte uitvoeren.
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De besten
verdienen
het allerbeste
Christoph Böcker omringt zich altijd
met de beste medewerkers en de beste
machines. Voor de inrichting van zijn
werkplaatsen volgt hij de ontwikkelingen van Ottobock | Jos America op
de voet; in 1998 startte hij met een
Vacuum V60, een voorloper van de
huidige afzuigsystemen. Nu draagt het
grote afzuigvermogen van verschillende Vacuum V80 eenheden in
belangrijke mate bij tot het schoonhouden van zijn werkplaatsen en de
optimale bescherming van zijn
medewerkers tegen het gevaarlijke
fijnstof. En doordat Christoph zijn
machines steeds zorgvuldig onderhoudt en alle nieuwe aanwinsten door
Ottobock | Jos America in dezelfde gele
kleur laat spuiten, biedt de werkplaats
een verzorgde homogene aanblik.
Je kent elkaar – en vertrouwt
elkaar
Door de jaren heen leerden beide
bedrijven elkaar steeds beter kennen.
Bij Böcker Orthopädie Schuhtechnik
kijken ze uit naar de volgende innovaties en de komst van het altijd goedgemutste afleverteam van
Ottobock | Jos America. Fijn dat
verbeteren van de werkplaats ook zo
gezellig kan zijn. Christoph kan het zijn
collega’s alleen maar aanbevelen.
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