
Manueel vervaardigd uit silicone
met oog voor de kleinste details

Levensechte covers en protheses



Siliconen arm-
en beencovers

Siliconen 
voorvoetprothese

Siliconen hand- en 
vingerprotheses

De voordelen 
van Silicone

Eigen ontwerp 
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Wat zijn
siliconen 
covers?
Een siliconen cover is 
een hoes die over een 
been- of armprothese 
wordt geplaatst.

SILICONEN ARM- EN 

BEENCOVERS 

Door de kenmerken van de valide ledemaat 
(kleur, aders, sproetjes, haar, moedervlek, 
etc.) te spiegelen naar de siliconen cover 
doen we ons uiterste best om die er zo re-
alistisch mogelijk te laten uitzien. Deze na-
tuurlijke look is voor heel wat mensen psy-
chologisch erg belangrijk om hun beperking 
te aanvaarden.

Bij siliconen armcovers creëer je dankzij de 
siliconen hand ook een extra steunpunt, wat 
bijvoorbeeld kan helpen bij het fixeren van 
een blad papier tijdens het schrijven of bij het 
vasthouden van voorwerpen. Zo zijn siliconen 
armcovers ook in beperkte mate functioneel.

“Het levensechte 
karakter van mijn 
prothese is mentaal 
heel erg belangrijk 
voor mij.”
Ahmed - 39 jaar



SILICONEN VOORVOETPROTHESE

Wat is een voorvoetprothese?

Een siliconen voorvoetprothese vervolledigt 
als het ware het geamputeerde deel van 
de voet, zodat we tot een mooi esthetisch 
geheel komen

Welke functies vervult een 
voorvoetprothese?

Het doel van een voorvoetprothese is voor-
namelijk om de mobiliteit van de gebruiker 
te bevorderen. Dankzij een voorvoetprothese 
is het opnieuw mogelijk om op een 
natuurlijke manier te stappen. 

“Met mijn 
voorvoetprothese 
sta ik steviger en kan 
ik veel makkelijker 
kracht zetten. 
Dat helpt me bij mijn 
job als heftruck-
bestuurder.”
Pascal - 43 jaar

Dat komt doordat de prothese extra 
steun biedt wat de natuurlijke afrol van 
de voet bevordert. Afhankelijk van het 
amputatieniveau kunnen we een voor-
voetprothese ook combineren met een 
orthese om nog dynamischer te kunnen 
stappen. 

Ook op esthetisch vlak kan een voor-
voetprothese mentaal een belangrijke 
rol spelen.

Dit is mogelijk met een 
voorvoetprothese:

•    Veilig en comfortabel stappen

•    Veilig recht staan

•    Gewone schoenen dragen

•    Dagelijkse activiteiten uitoefenen



“Dankzij mijn
vingerprotheses 
kan ik opnieuw 
hoorn spelen” 
Geert - 56 jaar

SILICONEN HAND-

EN VINGERPROTHESES

Wat zijn siliconen vingers en partiële 
handprotheses?

Siliconen vingers en partiële handprotheses 
“vervangen” als het ware het geamputeerde 
deel van een vinger of van de hand. 

Welke functies vervullen siliconen 
vingers en partiële handprotheses?

Net als bij de arm- en beencovers vervullen 
deze protheses allereerst een esthetische 
functie. De silicone vinger- en handprothesen 
zijn dusdanig realistisch dat ze vaak niet of 
niet meteen worden opgemerkt door derden.

Daarnaast bieden deze protheses ook enige 
extra functionaliteit doordat ze de grijpfunc-
tie van de getroffen hand uitbreiden en ook 
als tegengewicht of steun kunnen dienen 
tijdens het vastpakken en vasthouden van 
voorwerpen.



1

4

3

6

2

5

Comfortabel
Silicone voelt natuurlijk 
en comfortabel aan.
Als silicone direct op 
de huid over een 
litteken wordt gedragen 
helpt dit het litteken 
soepel te houden en 
voorkomt het verdikking 
en verstrenging van 
het litteken.

 Geurloos
Geen vervelende 
geurtjes met silicone 
bij goed onderhoud en 
hygiëne. Bovendien is 
silicone erg huidvrien-
delijk en is het een 
materiaal dat ademt. 

Onderhoud
Silicone is makkelijk 
te reinigen met warm 
water en pH-neutrale 
zeep

Kleurmogelijkheden
Met silicone kunnen we 
ervoor zorgen dat de
huidskleur van uw 
cover of prothese quasi 
identiek is aan uw eigen 
huidskleur. Het verschil 
is nauwelijks waarneem-
baar mits de valide 
ledemaat niet verkleurt 
door bijvoorbeeld het 
zonlicht.

Bestendigheid
Silicone is bestand 
tegen water en tempe-
ratuurschommelingen. 
Zo bent u zeker dat uw 
prothese of cover mits 
de nodige zorg in opti-
male conditie blijft.

 Afwerking
Naast de uitgebreide 
kleurmogelijkheden 
kunnen we met 
silicone ook aders, 
sproetjes, nagels, etc. 
perfect nabootsen. 

De voordelen 
van silicone
Waarom gebruiken we nu eigenlijk net silicone voor
het maken van covers, hand-, vinger- en voetprotheses? 
Waarom geen ander materiaal? 
We zetten de voordelen van silicone even voor u op een rijtje.



EIGEN ONTWERP 
VAN TAT TOO

We kunnen eender welk ontwerp op uw 
siliconen arm- of beencover aanbrengen! 

Kleur, zwartwit, een dier of een speciaal 
symbool? Alles is mogelijk op voorwaarde 
dat de afbeelding haarscherp is, een witte/
transparante achtergrond heeft en niet te 
groot is. Inspiratie opdoen kan via 
www.pngtree.com
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Onze  vestigingen  /  Nos localités

Meer informati e?
Surf naar onze website of neem contact op met één van onze verstrekkers. 

Plus amples informati ons ? 
Visitez notre site web ou prenez contact avec un de nos prestataires. 


