Zitten als
een Prins
Orthopedisch technici:
Scant u uw zit- en ligvlaksjablonen zelf –
eenvoudig en voordelig als nooit tevoren!
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Is de zit- en ligpositie door een vacuüm
afdruk vastgelegd, wordt het door een
eenvoudig
3D-scanner afgebeeld en opgeslagen.
Een gemakkelijke methode die iedere
orthopedische technicus zelf kan
scannen
gebruiken. Gelooft u het niet? Met het
systeem
van SAVI is het mogelijk.
Deze scanner kan
werkelijk iedereen zich veroorloven. Tot nu toe deed u zelf
de voorbereidende werkzaamheden tot en met het frezen
van het zit- of liggedeelte. Met de scanner bespaart u
niet alleen tijd, ook de omslachtige technische
apparaten met hoge investeringskosten zijn overbodig
geworden. En een groot voordeel: De scanner heeft
zich na enkele toepassingen al terugverdiend.

U hebt als orthopedisch technicus de
kennis en ervaring om cliënten in een
comfortabele zithouding te brengen.
Dit is een van de belangrijkste stappen,
want een perfecte pasvorm stelt
de cliënt in staat zijn motorische
vaardigheden optimaal te gebruiken.
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Het is de
eerste stap op weg
naar de productie
van de beste
orthese-zitting op maat.
Hoe het verder gaat is duidelijk, maar wist u hoe
eenvoudig scannen geworden is?
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Bij het frezen van de zittingen is
SAVI uw betrouwbare partner.
Nadat u ons het scannerbestand
heeft toegestuurd
maken wij met
behulp van CNC-techniek uit schuim exacte
modellen op basis van het door u aangeleverde bestand. Dat realiseren we zonder dure
reconstructies, snel, precies en natuurlijk binnen
de afgesproken levertijd.
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Accessoires en afwerking
Als u wilt, nemen we natuurlijk ook
de complete zit- en ligstoel productie
van u over.

www.savi.de
info@savi.de
Facebook: SAVI.GmbH
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SAVI als APP: scant U de QR-code!

