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Artikel/maattabel – A.S.O. Enkelorthesen

Art. nr.
A.S.O. Standard 

Art. nr. 
A.S.O. EVO

Art. nr. 
A.S.O. EVO 
Hinge

Art. nr. 
A.S.O. EVO 
Speed Lacer

Maat Kleur Schoen maat Wreef/ 
hiel omvang

8635-XXS - - - XX-small Schwarz 30 - 33 23 - 26 cm
8635-XS 8638-XS 8638H-XS 8639-XS X-small Schwarz 34 - 36 26 - 28 cm
8635-S 8638-S 8638H-S 8639-S small Schwarz 37 - 40 28 - 31 cm
8635-M 8638-M 8638H-M 8639-M medium Schwarz 41 - 43 31 - 33 cm
8635-L 8638-L 8638H-L 8639-L large Schwarz 44 - 46 33 - 36 cm
8635-XL 8638-XL 8638H-XL 8639-XL X-large Schwarz 47 - 48 36 - 37 cm
8635-XXL 8638-XXL 8638H-XXL 8639-XXL XX-large Schwarz > 48 37 - 41 cm

Maatnemen: gebruik de schoenmaat als richtlijn; echter voor de exacte maat meet u de wreef/hielomvang over de sportsok of kous.

A.S.O. Enkelorthesen
Het alternatief voor tape!



Verminderen ROM  gewricht, 
lichte tot en met zware beperking.

Verminderen ROM gewricht, 
lichte tot zware beperking.

In een handomdraai aantrekken: 
ideaal voor sporters maar ook 
voor patiënten met beperkte 

hand- / vingerfunctie.

Verminderen ROM gewricht, 
lichte tot en met zware  beperking 

en modulair enkelscharnier.

Eigenschappen

• Uitstekende enkelstabiliteit

• Optimaal instelbaar bandensysteem

• Links en rechts draagbaar

• Kan over de sok/kous in iedere confectie- of sportschoen 

gedragen worden

• Bewezen in de populaire en competitieve sport

• Hoge duurzaamheid

Indicaties

•  Band insufficiëntie 

•  Bandruptuur 

•  Distorsie 

•  Fractuur (alleen model A.S.O.-EVO Hinge)

•  Prikkelbaar gewricht 

•  Syndesmose aandoening (alleen A.S.O.-EVO modellen)

•  Tendopathie 

A.S.O. Enkelorthesen
Het alternatief voor tape!

A.S.O. Standard

De A.S.O. Standard is uitgevoerd met twee uitneembare 

 verste vigingselementen. Deze bieden met name in de acute 

fase een hoge mediale en laterale stabiliteit. Bewezen en 

populair  onder atleten tijdens de blessure  periode maar ook 

preventief,  voornamelijk bij zaalsporten als  basketbal en 

handbal maar ook bij voetbal, tennis en alle loopsporten.

A.S.O. EVO

Bij de A.S.O. EVO, in vergelijking tot het Standaard model, 

begint de gepatenteerde ‘figuur 8 band’ aan de binnenzijde 

van de orthese bij de hiel en is deze tevens voorzien van een 

Skinloc materiaal om de calcaneus nog beter vast te zetten. 

Bovendien is dit model voorzien van een geïntegreerde 

circulaire kunststof manchet net boven de enkel en biedt 

daarmee met name bij aandoeningen als Syndesmose een 

uitstekende stabiliteit.

Bewezen en populair onder alle atleten tijdens de blessure periode maar ook preventief, voornamelijk bij zaalsporten als 

basketbal en handbal maar ook bij voetbal, tennis en alle loopsporten.

De A.S.O. enkelorthesen bieden effectieve ondersteuning en stabiliteit aan de enkel en worden succesvol voor de behandeling van 

enkelblessures, – vaak veroorzaakt door sportactiviteiten – ingezet. Met het gebruik van de A.S.O. wordt het telkens opnieuw tapen 

overbodig en het is daardoor een snelle en tegelijk veilige oplossing. Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar maar deze 

kenmerken zich alle door:

A.S.O.-Standard 

Kenmerken

• Hoge mediale en laterale stabiliteit door 2 afzonderlijk 

uitneembare verstevigingselementen (m.u.v. maat XXS)

• Extern figuur 8-bandensysteem biedt stabilisatie van 

de hiel en kan nagespannen worden zonder daarvoor 

de schoen te moeten uittrekken

• Luchtdoorlatende tong en achillespeesondersteuning 

• Kan over de sok of kous gedragen worden (een 

veterschoen wordt aanbevolen)

•  Stabilisatie door elastische circulaire enkelband

• Materiaal: orthese: nylon; banden: ballistisch nylon

• Kleur: zwart

A.S.O.-EVO

Kenmerken (extra t.o.v. de A.S.O. Standard)

•   Geïntegreerde circulaire kunststof versterking boven de enkel

• Hoge rigiditeit door elastische circulaire enkelband en 

de extra geïntegreerde circulaire manchet

•  Stabilisatie van de hiel door het van binnen naar buiten 

lopende figuur 8-bandensysteem

• Gepatenteerd bandensysteem

• Geïntegreerde enkelvoering

•   Materiaal: orthese: nylon; banden: ballistisch nylon, 

enkelvoering: Coolflex 

A.S.O.-EVO Hinge

Kenmerken (extra t.o.v. de A.S.O.-EVO)

• Uitneembaar kunststof scharnier biedt hoge  mediale-

laterale stabiliteit

•   Materiaal: orthese: nylon; banden: ballistisch nylon; 

enkelvoering: Coolflex; scharnier: kunststof, staal

A.S.O.-EVO Speed Lacer

Kenmerken (extra t.o.v. de A.S.O.-EVO)

• One-pull vetersluiting met klittenband voor snel 

en comfortabel aan/uittrekken van de orthese

•  Materiaal: orthese: geweven nylon; banden: 

 ballistisch nylon, enkelvoering: Coolflex


