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Podologische slijpkappen
en slijpkaphouders

Innovatieve

wereldprimeur

met kleurwisseltechnologie!

Thermo-slijpkap
met 2-standen-waarschuwing

lukas-podological.com

De onderneming

Gebruikersvriendelijk, klantgericht, innovatief en ﬂexibel:
LUKAS – specialist voor podologische slijpkappen en
slijpkaphouders
De LUKAS gebruiksbelofte:
‚Altijd het juiste gereedschap‘

De LUKAS-kwaliteit

Onze gebruiksbelofte geldt al meer dan 80 jaar. Tot op
de dag van vandaag zijn wij een familieonderneming.
Inmiddels hebben wij ongeveer 650 medewerkers in
dienst en produceren wij in meerdere vestigingen met
ultramoderne technologie. Met onze rijke schat aan
ervaring ontwikkelen wij innovatieve oplossingen
en produceren wij hoogwaardige gereedschappen.
Daarmee heeft LUKAS zich op de internationale markt
gevestigd als specialist voor podologie.

Kwaliteit is onze dagelijkse maxime. LUKAS-gereedschappen bieden u een gelijkblijvende, uitstekende
kwaliteit. Wij gebruiken eersteklas grondstoffen. Ons
kwaliteitsmanagement hanteert de strenge criteria
volgens DIN ISO 9001:2015. Met de CE-markering tonen
wij aan dat onze gereedschappen met succes werden
onderworpen aan een conformiteitsproef. Daarmee
voldoen zij aan de wettelijke specificaties voor medische
hulpmiddelen. LUKAS is uw betrouwbare partner en
geeft u zekerheid.

De LUKAS-kennis

De LUKAS-service

Met haar aangemelde octrooien mag LUKAS zich terecht
beschouwen als technologieleider op het gebied van
podologie-instrumenten. Door voortdurende samenwerkingen met podologen en scholen voor podologie
kennen wij het dagelijkse werk van deze beroepsgroep
en alle daarmee verbonden uitdagingen heel precies.
Deze bevindingen en de opgedane kennis nemen wij
mee in onze productontwikkelingen. Het resultaat zijn
gebruikersvriendelijke en klantgerichte producten die
beantwoorden aan de voorschriften van de Duitse wet
op medische hulpmiddelen.

Wij gebruiken geen jargon, maar duidelijke taal. Wij zijn
uw partner op ooghoogte en helpen u, het juiste gereedschap te kiezen. U kunt profiteren van technische innovaties die u tijd en geld besparen. LUKAS garandeert
u een gelijkblijvend hoge productkwaliteit met korte
levertijden dankzij doordachte voorraadhouding

LUKAS-slijpkappen en -houders voor de podologie (rechts: nog in ontwikkeling zijnde bruine slijpkaphouders)
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„De eenvoudige, zorgvuldige en toch aangename
toepassing van de podologische slijpkappen van
LUKAS heeft mij overtuigd. Mijn klanten zijn ook
enthousiast en bevelen ons graag aan bij anderen.“
Mevrouw Maria Vlekke
podologe, Troisdorf
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Productvoordelen

Welke voordelen bieden
onze podologische slijpkappen
ten opzichte van frezen,
diamantslijpers en scalpels?
De slijpkap overtreft de eigenschappen en het vermogen
van andere podologische instrumenten in velerlei
opzichten:
• in vergelijking met frezen en diamantslijpers is de
LUKAS-slijpkap aanzienlijk voordeliger in de aanschaf.
• De podologische slijpkap van LUKAS is verkrijgbaar
in uiteenlopende maten, vormen en fijnheidsgraden.
Daarmee hebt u voor elke toepassing het juiste
instrument tot uw beschikking. De podologische
slijpkap van LUKAS werkt sneller en nauwkeuriger.
• Het gecompliceerde en tijdrovende reinigen van de
slijpkap komt te vervallen.

• Dankzij het hygiënische eenmalige gebruik van de
kappen worden geen kiemen van één patiënt naar een
andere overgedragen. Deze zekerheid is verbonden
met een gevoel van veiligheid en welbevinden bij de
patiënt.
• Het gebruik van slijpkappen sluit het ontstaan van
snijwonden uit.
• Bij een voetbehandeling met slijpkappen kan een
diabetes-patiënt zich eindelijk veilig voelen. Ondanks
een verminderd pijn- en temperatuurgevoel en een
verstoorde genezing is een probleemloze en letselvrije
behandeling mogelijk.

In combinatie met de slijpkaphouders van
LUKAS past de kap uiterst nauwkeurig.
Tijdens de behandeling zit de kap vast
op de houder. Na de behandeling kan
hij probleemloos vervangen worden.
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Hygiënische bescherming
met antihecht-effect
Zo functioneren een eﬀectieve en gelijktijdig behoedzame
podologische behandeling en een medische pedicure!
Dankzij ultramoderne technologie is de oranjekleurige LUKASPODO-slijpkap aanzienlijk effectiever dan vergelijkbare instrumenten. Resultaat: het eelt word aanzienlijk sneller en behoedzamer
verwijderd. Wat overblijft, is een heerlijk gladde en mooie huid.
Bij het werken met de SK PODO-slijpkap is slechts weinig druk
vereist. De behandelde huid wordt minder belast – een weldaad
voor de patiënt. Het antihecht-effect zorgt ervoor dat praktisch
geen huidresten op de slijpkap blijven hechten. Zelfs grote
hoeveelheden eelt kunnen zonder omslachtige, tijdrovende
instrumentenwissel verwijderd worden.
De LUKAS-slijpkaphouder zorgt ervoor dat de slijpkap nauwkeurig past. De kap blijft tijdens de behandeling vast op de
houder zitten. Toch kan hij desgewenst eenvoudig verwijderd
en vervangen worden. Wij willen u erop wijzen dat de
CE-conformiteit alleen behouden blijft als u de kap gebruikt
met een CE-conforme houder.

Nog meer voordelen:
Eenvoudigere en snellere behandeling
De ingezette korond-korrel in drie
fijnheidsgraden is aanzienlijk effectiever
dan bij vergelijkbare instrumenten.
Behoedzamere toepassing
De slijpkap vraagt slechts weinig drukkracht.
Het werk is minder vermoeiend. De huid wordt
niet zo sterk belast.
Antihecht-eﬀect
Het antihecht-effect voorkomt het lastige
en onhygiënische dichtslaan van het
kapoppervlak met huidresten.

Nieuw!
Korond-korrel van
fijn tot grof

fenolvrije
hars

bio-katoenhouder
SK PODO-slijpkap
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SK PODO, rond Ø 5 mm
Productafbeelding

1:1

Artikelnummer

Artikelbenaming

Kwaliteit

aanbev.
toerental t/min

A21100052080

SK PODO 5 mm rond

grof

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10*

A21100052150

SK PODO 5 mm rond

middel

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100052320

SK PODO 5 mm rond

fijn

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Artikelnummer

Artikelbenaming

Kwaliteit

aanbev.
toerental t/min

A21100072080

SK PODO 7 mm rond

grof

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100072150

SK PODO 7 mm rond

middel

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100072320

SK PODO 7 mm rond

fijn

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Artikelnummer

Artikelbenaming

Kwaliteit

aanbev.
toerental t/min

A21100102080

SK PODO 10 mm rond

grof

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100102150

SK PODO 10 mm rond

middel

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100102320

SK PODO 10 mm rond

fijn

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Artikelnummer

Artikelbenaming

Kwaliteit

aanbev.
toerental t/min

A21100132080

SK PODO 13 mm rond

grof

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100132150

SK PODO 13 mm rond

middel

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100132320

SK PODO 13 mm rond

fijn

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

SK PODO, rond Ø 7 mm
Productafbeelding

1:1

SK PODO, rond Ø 10 mm
Productafbeelding

1:1

SK PODO, rond Ø 13 mm
Productafbeelding
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1:1

* iedere doos bevat 5 PE-zakken à 10 slijpkappen.
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SK PODO, rond Ø 16 mm
Productafbeelding

1:1

Artikelnummer

Artikelbenaming

Kwaliteit

aanbev.
toerental t/min

A21100162080

SK PODO 16 mm rond

grof

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100162150

SK PODO 16 mm rond

middel

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100162320

SK PODO 16 mm rond

fijn

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Exact afgestemde en pasnauwkeurige slijpkaphouders
In combinatie met de slijpkaphouders van LUKAS heeft de
SK PODO een hoge pasnauwkeurigheid en kan zijn volle
vermogen ontwikkelen. Tijdens de behandeling zit de kap
vast op de houder. Na de behandeling kan hij probleemloos
vervangen worden.
Meer informatie over de passende slijpkaphouders
vindt u op pagina 13!

7

Medische pedicure eindelijk veilig
Als innovatieve, wereldwijd gerenommeerde producent vertrouwt LUKAS bij
slijpkappen op het thermo-effect: de gepatenteerde kleurwissel signaleert
vroegtijdig het gevaar voor oververhitting. Daarmee wordt patiënten en
gebruikers meer veiligheid geboden in de podologie en de pedicure.
Via een twee-standen-kleurenwissel waarschuwt het systeem vroegtijdig
voor dreigende oververhitting van de huid. De gebruiker kan onmiddellijk
reageren door de druk te verminderen, van werkgebied te veranderen of de
behandeling kortstondig te onderbreken. De patiënt ervaart de behandeling
als aangenaam – zonder kriebelen of pijn. Het gevaar voor schade aan de
huid door oververhitting is nagenoeg uitgesloten.
Diabetici zullen erg blij zijn met deze technologische vooruitgang in de medische pedicure/podologie. Op grond van hun aandoening hebben zij aan hun
voeten vaak een verminderde waarneming van temperatuur en pijn (neuro
pathie). Een eventueel te hoge slijptemperatuur en een daarmee gepaard
gaande oververhitting tijdens de behandeling worden in het ergste geval
niet op tijd opgemerkt door de patiënt of de gebruiker. Daar komt nog bij
dat wonden bij diabetici slechter genezen. Traditionele instrumenten
zoals frezen, diamantslijpers of scalpels brengen vaak het gevaar voor
verbrandingen en verwondingen met zich mee – met de dienovereenkomstige nare gevolgen voor diabetici. De ultramoderne
THERMO-slijpkap beperkt dit risico tot een minimum.
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Innovatieve

wereldprimeur

met kleurwisseltechnologie!

Nog meer voordelen:
Eﬃciëntere en snellere behandeling
In vergelijking met de gebruikelijke slijpkappen en instrumenten zorgt de SK THERMOslijpkap voor een nog intensievere en gelijktijdig behoedzamere behandeling.
Meer slijpvermogen zonder vervanging van de slijpkap
Dankzij het antihecht-effect blijven huidresten nauwelijks aan het oppervlak van de kap
plakken. Dat zorgt ervoor dat met één kap aanzienlijk meer eelt kan worden verwijderd.
Duurzaam en beter voor patiënt en milieu
Het gebruik van levensmiddelverf, fenol- en formaldehydevrije hars en biokatoen in de
productie van onze slijpkappen veroorzaakt minder huidirritaties en milieuschade.

stop
voorzichtig

Het geïntegreerde thermo-effect waarschuwt door
een kleurwissel in de slijpkap voor oververhitting
en beschadiging van de huid.

optimaal

2 waarschuwingsstanden

Thermo-eﬀect met
2 waarschuwingsstanden

De CE-markering bevestigt dat onze instrumenten en gereedschappen met succes werden onderworpen
aan een conformiteitsproef en dus voldoen aan de wettelijke specificaties voor medische hulpmiddelen.
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SK THERMO, rond Ø 5 mm
Productafbeelding

1:1

Artikelnummer

Artikelbenaming

Kwaliteit

aanbev.
toerental t/min

A21080052080

SK THERMO 5 mm rond

grof

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10*

A21080052150

SK THERMO 5 mm rond

middel

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080052320

SK THERMO 5 mm rond

fijn

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Artikelnummer

Artikelbenaming

Kwaliteit

aanbev.
toerental t/min

A21080072080

SK THERMO 7 mm rond

grof

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080072150

SK THERMO 7 mm rond

middel

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080072320

SK THERMO 7 mm rond

fijn

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Artikelnummer

Artikelbenaming

Kwaliteit

aanbev.
toerental t/min

A21080102080

SK THERMO 10 mm rond

grof

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080102150

SK THERMO 10 mm rond

middel

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080102320

SK THERMO 10 mm rond

fijn

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Artikelnummer

Artikelbenaming

Kwaliteit

aanbev.
toerental t/min

A21080132080

SK THERMO 13 mm rond

grof

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080132150

SK THERMO 13 mm rond

middel

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080132320

SK THERMO 13 mm rond

fijn

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

SK THERMO, rond Ø 7 mm
Productafbeelding

1:1

SK THERMO, rond Ø 10 mm
Productafbeelding

1:1

SK THERMO, rond Ø 13 mm
Productafbeelding
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* iedere doos bevat 5 PE-zakken à 10 slijpkappen.
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SK THERMO, rond Ø 16 mm
Productafbeelding

1:1

Artikelnummer

Artikelbenaming

Kwaliteit

aanbev.
toerental t/min

A21080162080

SK THERMO 16 mm rond

grof

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080162150

SK THERMO 16 mm rond

middel

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080162320

SK THERMO 16 mm rond

fijn

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Exact afgestemde en pasnauwkeurige slijpkaphouders
In combinatie met de slijpkaphouders van LUKAS heeft de
SK THERMO een hoge pasnauwkeurigheid en kan zijn volle
vermogen ontwikkelen. Tijdens de behandeling zit de kap
vast op de houder. Na de behandeling kan hij probleemloos
vervangen worden.
Meer informatie over de passende slijpkaphouders
vindt u op pagina 13!
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Slijpkaphouders:
exact – pasnauwkeurig – veilig
De LUKAS-slijpkaphouder GT PODO is exact afgestemd op de
LUKAS-slijpkappen. De daarmee bereikte pasnauwkeurigheid
van slijpkaphouder en slijpkap zorgt voor optimale veiligheid bij
de medische pedicure. Tijdens de behandeling zit de kap vast op
de houder. Na de behandeling is hij in een oogwenk vervangen.

LUKAS-slijpkaphouder GT PODO

Alle GT PODO-slijpkaphouders van LUKAS hebben een schacht
van roestvrij staal en een CE-markering.

Slijpkaphouders: exact afgestemd op de LUKAS-slijpkappen

De CE-markering bevestigt dat onze instrumenten en gereedschappen met succes werden onderworpen
aan een conformiteitsproef en dus voldoen aan de wettelijke specificaties voor medische hulpmiddelen.
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Slijpkaphouders GT PODO
Productafbeelding

1:1

Artikelnummer

Artikelbenaming

aanbev.
toerental t/min

A251000522

GT PODO 5 mm rond

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 1*

A251000722

GT PODO 7 mm rond

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1

A251001022

GT PODO 10 mm rond

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1

A251001322

GT PODO 13 mm rond

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1

A251001622

GT PODO 16 mm rond

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1
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Toepassingsvoorbeelden

Toepassingsvoorbeelden
en tips van de expert
Kwaliteitsinstrumenten van LUKAS voor een
kwalitatief hoogwaardige pedicure

De behandeling van diabetici met de
podologische producten van LUKAS

Voor patiënten met diabetes mellitus en neuropathie
evenals voor senioren met een dunnere huid speelt
de keuze van de juiste pedicure-instrumenten een
belangrijke rol. De instrumenten moeten secuur, maar
behoedzaam hun werk doen. Bovendien mogen zij
geen gevaar voor de voeten opleveren.

In de podologie wordt de ‘diabetische voet’ gezien
als een uitdaging. Bij chronische diabetici zijn de bloedvaten en zenuwen van de voeten vaak beschadigd.
Dat leidt tot doorbloedings- en gevoelsstoornissen.
De verminderde doorbloeding zorgt mede voor een
vertraagde wondgenezing. Het diabetische voetsyndroom kent allerlei varianten – van kleine wondjes en
schimmelinfecties tot en met het afsterven van weefsel
met daaraan aansluitend vereiste amputatie.

De SK PODO- en SK THERMO-slijpkappen evenals de
GT PODO-slijpkaphouders van LUKAS voldoen aan deze
strenge voorwaarden.

Alles voor de individuele, behoedzame
behandeling
Voor ieder behandelingsdoel staat het meest geschikte
instrument ter beschikking. Grove korrels en grote kap
diameters verwijderen dikke eeltlagen, middelfijne en
fijne korrels zijn bedoeld voor de afwerking. Middelgrote
kapdiameters zijn het best geschikt voor de bewerking
van minder dikke tot dunne eeltlagen. De kleinste
kapdiameters zijn het best geschikt voor de behandeling
van tenen, teentoppen en moeilijk bereikbare plaatsen.
Bij het werken met de PODO-slijpkap is aanzienlijk minder druk nodig dan bij de gebruikelijke instrumenten.
Ook voor het wrijvingseffect met zijn warmteontwikkeling heeft LUKAS een ideale oplossing ontwikkeld: de
innovatieve SK THERMO-slijpkap. Door middel van een
kleurverandering signaleert deze vroegtijdig een te hoog
oplopende temperatuur. Bovendien leidt de slijpkaphouder GT PODO een deel van de warmte af. Vooral bij
diabetici is dat een groot voordeel! Omgekeerd vermijdt
het thermosignaal een ongewenste irritatie van de voetzenuwen bij extreem gevoelige patiënten.
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Karakteristieke diabetische voetproblemen
in de praktijk
Vanwege hun verstoorde waarnemingsvermogen kunnen
diabetici kleine verwondingen vaak niet voelen. Vooral
wondjes aan de voetzool of tussen de tenen worden
vaak niet opgemerkt. In deze gevallen dreigt een onherstelbare schade tot aan het verlies van tenen of zelfs de
hele voet.
De podologie kan hier heel veel goeds betekenen
en werkt samen met artsen om ernstige gevolgen te
voorkomen.

Waarom de pedicure bij diabetici zoveel
aandacht vraagt
Diabetici hebben een bijzondere oplettende en complexe
podologische behandeling nodig. Het door beschadigde
zenuwen veroorzaakte verminderde waarnemingsvermogen in de diabetische voet kan tot uitdrukking komen
in zowel een verlies van prikkelwaarneming als juist een
verhoogde gevoeligheid. Door de opleiding tot podoloog
met staatsexamen beschikt elke podoloog over de medische kennis ten aanzien van het ontstaan en de betekenis
van het diabetische voetsyndroom. Zo wordt de complexe
podologische behandeling effectief en fijngevoelig uitgevoerd. De keuze van de instrumenten is daarbij van even
groot belang. De LUKAS-producten voor de podologische
behandeling voldoen aan deze strenge vereisten en zijn
in hun diverse uitvoeringen geschikt voor de uiteenlopende voetproblemen.

Het LUKAS-team van podologische experts
De podologische producten van LUKAS worden ontwikkeld binnen een groep van productontwikkelaars
en klantenexperts in samenwerking met externe vakadviseurs.

Dr. Gerd Fischer

Andrea Bittner

Dr. Sebastian Schwark

Christian Pallesche

Georg Klug
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Podologische slijpkappen
en slijpkaphouders

lukas-podological.com

Uw specialist:

A899802067108_NL

LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG
Gebrüder-Lukas-Straße 1
51766 Engelskirchen (Duitsland)
Fon +49 2263 84-0
Fax +49 2263 84-327 (Verkoop Nationaal)
Fax +49 2263 84-300 (Verkoop Internationaal)
le@lukas-erzett.de

