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Kontakt

Protesens opbygning i L.A.S.A.R. opbygningsapparatet har hos os været gængs praksis i mange år.
Specifikt til fremstillingen af fleksible protesemanchetter og den moderne MAS-manchetteknik har vi
tilknyttet særlige eksperter til vores team. Den fleksible
manchet giver maksimal komfort, når man sidder
og står. Tryk- og gnidningssteder samt smerter, når
man sidder, undgås i kraft af den ligeledes fleksible
manchetrand.

o.t.n komplet service
Ventetiden tilbringer De i vores komfortable lounge.
Der har De internetforbindelse, tv, tidsskrifter og
drikkevarer til Deres rådighed. Efter ønske bestiller vi
også catering til Dem. For kunder med en lang rejse
hertil organiserer vi selvfølgelig gerne de nødvendige
transfers og hotelreservationer.

Sundhedshus
Protese-atelier
Ortopædisk teknik
Skoteknik
Revalidering & pleje
Børneomsorg
Gang- og
bevægelseslaboratorium
certificeret efter
DIN EN ISO 13485:2003

Wendenstraße 1
24539 Neumünster
Parkplätze vor dem Haus
Telefon: +49-43 21/9794-49
Telefax: +49-43 21/9794-47
E-Mail: info@o-t-n.de
www.o-t-n.de

Protese-atelier

Filialer:
Kuhberg 55
24534 Neumünster
Telefon: +49-43 21/ 5562211
Telefax: +49-43 21/ 5562212

„Tag de næste skridt med os!”

Grundideen

Øvelsesstrækningen

”Det stod allerede tidligt klart for os,

Med dynamiklaboratoriets hjælp bliver Deres
bevægelsesmønstre visualiseret. Protesens funktion
kan gennemgås detaljeret gennem evalueringer af
enkeltbilleder.

at det ikke var nok bare at
fremstille hjælpemidlet…”

Analysen leverer desuden vigtig viden om kraften
i den raske benside, dens funktion og statik. Individuelle
træningsplaner til styrkelse af det amputerede og af
det
bevarede ben bliver opstillet af vores fysioterapeuter.

Protese-atelieret står for et helheds- og fremtidsorienteret
koncept. Diagnostikken, bevægelsesanalysen og den
innovative protetik hænger tæt sammen og komplementerer hinanden.
For den individuelle optimering af Deres protese står
der et dynamiklaboratorium, en øvelsesstrækning og et
team af eksperter fra forskellige faggrupper til rådighed.

Trapper, en skrånende flade, en græsplæne eller
en stenet vandrevej; øvelsesstrækningen byder
på forskellige hverdagssituationer.
Ekspertteamet bestående af (fra venstre)
Ortopædist Alexander Schwarz
Ortopædist Stefan Fehlandt
Fysioterapeut Rüdiger Hamborg

Bevægelse & analyse

Deres gangmønster iagttages intensivt af vores
eksperter. Protesen kan afprøves, og indstillingerne
kan optimeres omgående i det ortopædiske
værksted.

