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PUSH FOR FREEDOM
Push gaat dagelijks de uitdaging aan om bewegingsvrijheid mogelijk te 
maken. Zo verleggen zij voortdurend de grenzen om de belastbaarheid 
van het menselijk bewegingsapparaat te verhogen.

> Bekijk alle Push braces op lomed.nl/push

Samen met wetenschappers en medici ontwikkeld Push oplossingen die bijdragen aan de kwaliteit van het leven. Be-
wegingsvrijheid betekent ook comfort en gemak maar tevens wordt er in het bijzonder aandacht besteed aan het design 
van de braces. Alle braces worden grondig getest, duurzaamheid en effectiviteit wordt mogelijk gemaakt dankzij nieuwe 
materialen die optimale steun bieden. De Push braces zijn makkelijk aan te leggen en zitten als gegoten. 

Push Braces

Push med nekbrace
Biedt goede steun aan de halswervelkolom door de 
anatomische vorm en het gebruik van vormvast schu-
im. De nekbrace bevat een uitneembaar onderdeel 
voor aanvullende ondersteuning. Het onderdeel steunt 
op het borstbeen en de kaken waardoor een effectieve 
ondersteuning ontstaat. De brace kan tevens zonder 
verstevigingselement worden gedragen indien lichtere 
steun is gewenst. Bijvoorbeeld gedurende de nacht of 
tijdens het verloop van de behandeling. Door de goede 
pasvorm en het gebruik van vochttransporterende 
materialen kan de brace zeer comfortabel worden 
gedragen.

Indicaties: 
- Nabehandeling van een whiplash
- Acute nekletsels
- Postoperatief na ingreep aan cervicale wervelkolom
- Cervicale Hernia Nucleus Pulposus
- Cervicale artrose (met een pseudoradiculair syndroom)

Verkrijgbaar in 8 en 10 cm hoogte.

Maat Afmeting

1 27 - 36 cm

2 36 - 46 cm

Met uitneembare

versteviging
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Push Braces

Push care nekbrace
Door de anatomische vorm 
en semi-hard schuim biedt de 
brace uitstekende ondersteu-
ning voor de wervelkolom. 

Verkrijgbaar in 8 en 10 cm hoogte. 

Maat Afmeting
1 27 - 36 cm
2 36  - 46 cm

Push med rugbrace
Verbetert de houding van de 
lumbale wervelkolom waardoor 
pijnklachten verminderen. Voor-
zien van elastische banden voor 
compressie en extra ondersteu-
ning.

Maat Omtrek
1 65 - 75 cm
2 75 - 85 cm
3 85 - 97 cm
4 97 - 110 cm
5 110 - 125 cm
6 125 - 145 cm

Push care rugbrace
Biedt pijnverlichting bij lage 
rugklachten door een ge- 
lijkmatig verdeelde compressie. 
Op de onderrug zorgt een zach-
te, comfortabele pelotte voor 
een aangename druksensatie 
door middel van vier drukpun-
ten. De pelotte is verplaatsbaar 
en de compressie is naar eigen 
voorkeur eenvoudig in te stel-
len. 

Maat Omtrek
1 65 - 75 cm
2 75 - 85 cm
3 85 - 97 cm
4 97 - 110 cm
5 110 - 125 cm
6 125 - 145 cm

Push med schouderbrace 
Biedt een effectieve stabilisatie van de arm bij de 
behandeling van diverse schouderblessures. De positie 
kan zo worden ingesteld dat de arm optimaal wordt 
ondersteund. Het aantrekken van de brace is eenvou-
dig en is ook door de patiënt zelf gemakkelijk te doen. 
Ieder fixatiepunt is individueel instelbaar. De nek en 
schouder wordt niet belast. De brace is tevens te ge-
bruiken voor het immobiliseren van de arm tijdens de 
nacht bij hemiparese.  

Maat Omtrek

1 55 - 75 cm

2 75 - 105 cm

3 105 - 140 cm

Push med Plus schouderbrace
Biedt goede immobilisatie van het schoudergewricht, 
zonder overbelasting van nek en schouders. Uitgerust 
met een extra band over de niet-aangedane schouder. 
Deze band garandeert via een comfortabele onder-
steuning van hand en pols, een vaste positie van de 
onderarm. Deze kan zo in hoogte worden ingesteld, 
dat eventuele stuwing (waaronder lymfoedeem) wordt 
voorkomen. Het gewicht van de arm wordt comforta-
bel verdeeld over borst- en schouderband. 

Maat Omtrek

1 55 - 75 cm

2 75 - 105 cm

3 105 - 140 cm



3 Deskundig advies nodig? Onze specialisten helpen u graag verder! Bel 088 - 0900 300

Push care kniebrace
Biedt compressie rond het 
kniegewricht en ondersteunt 
de knieschijf. De brace verbe-
tert het gevoel van stabiliteit en 
geeft pijnverlichting wat actiever 
bewegen aanmoedigt. 

Maat Omtrek
1 28 - 31 cm
2 31 - 34 cm
3 34 - 37 cm
4 37 - 41 cm
5 41 - 45 cm

Push med patellabrace
Oefent lokale druk uit op de 
patella pees en ondersteunt 
de knieschijf. Dit vermindert 
trekkracht op het onderbeen 
waardoor pijn vermindert. 

Maat
One size

Push med kniebrace
Biedt ondersteuning voor het 
knie gewricht in medio-laterale 
richting. De knie wordt onder-
steund door twee scharnieren 
die op een unieke manier de 
natuurlijke rotatiebewegingen 
van de knie volgen. 

Maat Omtrek
1 28 - 31 cm
2 31 - 34 cm
3 34 - 37 cm
4 37 - 41 cm
5 41 - 45 cm

Push braces

Push med enkelbrace
Biedt steun aan het enkelge-
wricht, is langere tijd inzetbaar.  
De mate van druk en prona-
tie-supinatie beperking is instel-
baar en een siliconen applicatie 
aan de binnenzijde van de brace 
zorgt voor een goed positiebe-
houd. Comfortabel te dragen en 
eenvoudig aan te leggen door 
ruime instap en geïntegreerde 
heellock-wikkeling.

Maat Omtrek
1 26 - 29 cm
2 29 - 32 cm
3 32 - 35 cm
4 35 - 38 cm
5 38 - 41 cm

Push care enkelbrace
Biedt instelbare compressie 
rond het enkelgewricht, waar-
door het stabiliteitsgevoel in het 
gewricht wordt verbeterd. 
Uitstekende pasvorm en past 
moeiteloos in vrijwel elke 
schoen. Rond kwetsbare gebie-
den van de enkel zijn comfort-
zones aangebracht. 

Maat Omtrek
1 26 - 29 cm
2 29 - 32 cm
3 32 - 35 cm
4 35 - 38 cm
5 38 - 41 cm

Push med Aequi Flex 
enkelbrace
Uniek door extra souplesse en 
druk in het letselgebied. Inzet-
baar bij de behandeling van 
acuut enkelletsel. De rigide on-
dersteuning aan de mediale zij-
de heeft een uitsparing aan de 
malleolus. De inversie- en ever-
siebeweging wordt adequaat 
beperkt, terwijl er voldoende 
bewegingsvrijheid voor plantair- 
en dorsaalflexie overblijft.
 

Maat Omtrek
1 27 - 31 cm
2 31 - 34 cm
3 34 - 40 cm
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Push braces

Push ortho Aequi 
enkelbrace
Efficiënt met rigide ondersteu-
ning aan de mediale zijde en 
een uitsparing aan de malleolus. 
Laterale zijde van voorgevormd 
schuim past zich aan vorm van 
de enkel aan. De diagonale 
elastische banden zorgen voor 
druk, inzetbaar bij functionele 
behandeling van enkelletsel en 
geschikt voor langdurig gebruik 
bij chronische instabiliteit.
 

Maat Omtrek
1 27 - 31 cm
2 31 - 34 cm
3 34 - 40 cm

Push ortho enkel-voetorthese AFO
Biedt uitstekende ondersteuning bij verstoring van 
de voetheffing tijdens lopen. De instelbare elastische 
banden zorgen voor natuurlijk looppatroon en maakt 
veilig en efficiënt lopen weer mogelijk.

De Push AFO is een enkel-voetorthese die in een 
unieke combinatie van functies de voet heft tijdens 
de zwaaifase, de plantairflexie vertraagt na de haklan-
ding en het afwikkelen van de voet vervolgens vrij laat. 
Tevens biedt de orthese zijdelingse stabiliteit aan het 
enkelgewricht. 

Voorzien van een fixerend  
bandsysteem zodat zelfs het 
dragen van licht schoeisel 
mogelijk is. 

Flexibele zool

Push ortho Aequi junior 
enkelbrace
Door de kruislingse, niet-elasti-
sche banden biedt deze brace 
een effectieve mechanische 
ondersteuning bij kinderen van 
6 tot 12 jaar. Stabiliseert het 
enkelgewricht bij zowel inversie 
als eversie, in neutrale en in 
geflecteerde stand. Elastische 
banden zorgen voor de juiste 
mate van compressie rondom 
het enkelgewricht.

Maat Omtrek Schoenmaat
One size 23 - 27 cm 30 - 36

Maat Omtrek Schoenmaat
1 27 - 31 cm 36 - 41
2 31 - 34 cm 39 - 44
3 34 - 40 cm 42 - 47

Comfort en goede

drukverdeling
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Push braces

Push med Epi 
Vermindert pijn van een tennis- 
of golfarm. Door gerichte druk 
van het huidvriendelijk kussen 
wordt de aanhechting van de 
spieren op de elleboog ontlast. 
Een kunststof verstevigingsele-
ment zorgt voor gelijkmatige 
druk rond de arm.  

Maat
One size

Push med elleboogbrace 
Voorzien van een traploos 
instelbare extensiebeperking 
waardoor overstrekking wordt 
voorkomen. De brace is com-
fortabel en licht, de ritssluiting 
maakt het gemakkelijk om de 
brace aan en uit te trekken. 

Maat Omtrek
1 22 - 24 cm
2 24 - 26 cm
3 26 - 28 cm
4 28 - 32 cm
5 32 - 36 cm

Push med polsbrace 
Splint
Biedt rust aan het polsgewricht, 
zonder daarbij de handfunctie 
te beperken. Een circulaire, 
niet-elastische verbinding zorgt 
ervoor dat de navormbare spalk 
nauw aansluit op de anatomie 
van het polsgewricht. Op deze 
manier is de palmair-flexie be-
perkt en wordt de hand in een 
functionele stand geplaatst.

Maat Omtrek
1 13 - 15 cm
2 15 - 17 cm
3 17 - 19 cm
4 19 - 21 cm

Push care polsbrace 
Zorgt voor druk rond het pols-
gewricht en verbetert daardoor 
de stabiliteit. De functionaliteit 
van de hand blijft behouden, de 
handpalm is vrij waardoor be-
wegen makkelijker is. Voorzien 
van een comfortzone rond het 
ulnaire gebied van de pols.

Maat Omtrek
1 13 - 15 cm
2 15 - 17 cm
3 17 - 19 cm
4 19 - 21 cm

Push med polsbrace
Biedt een hoge mate van onder-
steuning en bescherming van 
polsgewricht zonder functiona-
liteit beperken. De anatomische 
gevormde verstevigers beper-
ken de palm- en dorsaalflexie.
Het drukniveau kan eenvoudig 
aangepast worden en de brace 
is voorzien van zachte comfort-
zones voor optimaal
draagcomfort.

Maat Omtrek
1 13 - 15 cm
2 15 - 17 cm
3 17 - 19 cm
4 19 - 21 cm

Push ortho duimbrace 
CMC
Stabiliseert het basisgewricht 
van de duim (CMC) en positio-
neert de duim in een functio-
nele stand. Hierdoor wordt de 
functie van de hand gewaar-
borgd, maar symptomen als pijn 
en krachtverlies beperkt.

Maat Omtrek
1 16 - 19,5 cm
2 19,5 - 22,5 cm
3 22,5 - 26 cm


