
Gepatenteerde technologie
Sternaal adaptatiesysteem  
door sferische rotatie.

PRS670 Precision
Hyperextensie orthese
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PRS670 Precision
Hyperextensie orthese
De hyperextensie orthese PRS670 Precision is qua design en functionaliteit geoptimaliseerd tot een orthese die door de ruime 

instelmogelijkheden een nauwkeurige en veilige ondersteuning biedt, maar ook comfortabel is. Deze orthese is namelijk 

voorzien van een innovatieve, gepatenteerde technologie van een sferisch rotatiesysteem. Dat systeem heeft een constructie 

van massieve schijven, kogelgewrichten en een interne veer wat multi-axiale bewegingen toestaat waardoor de sternum 

pelotte precies aansluit op het borstbeen, waardoor eventuele drukpunten worden ontlast. 

Indicaties / diagnose
• Kyfose

• Lumbago

• Morbus Scheuermann

• Osteoporose

• Postoperatieve stabilisatie

• Wervelfractuur

Eigenschappen & Kenmerken

Maattabel
Artikel- 
nummer

Eenheid Bekken- 
omvang

Afstand Clavicula 
tot Symphysis

PRS670-1 Stuk   76 - 115 cm 38 - 51 cm
PRS670-2 Stuk 115 - 135 cm 45 - 58,5 cm

Accessoire
Artikel- 
nummer

Eenheid Maat Beschrijving

PRS6ACL-OS Set Universeel Subclaviculare  
pelotten

Traploze breedte instelling  
Het frame van de orthese is traploos aan- 
pasbaar aan de anatomie van de patiënt.

Sternum pelotte  
Voorzien van een sferisch rotatie- 
systeem en in hoogte instelbaar.

Beugelsluiting met voorspanner 
Secundaire beugelsluiting met  

voorspanning laat zich eenvoudig 
openen en sluiten.

Instelbaar axiaal scharnier  
Instelbare inclinatiehoek in  

stappen van 6º.
Traploze hoogte instelling  
Het frame van de orthese is traploos 
instelbaar waarmee de hoogte aan  
de patiënt kan worden aangepast.

Instelbare bekkenbeugel  
De beugel kan naar behoefte  

worden gefixeerd of dynamisch 
worden ingesteld.

Gesp met vingerring  
Primaire sluiting vergemakkelijkt  
het aanleggen van de orthese  
zonder krachtsinspanning.

Paravertebrale rugpelotte 
Flexibele en anatomisch gevormde 
lumbaalpelotte met ventilatievensters.


