
Maple Leaf ™, model 147, kalçanın statik postoperatif konumlandırılmasına ve stabilizasyonuna izin veren kullanıma hazır bir 
ortezdir. Eklemlerin konumlandırılması ve takılması gerektiğinden 147-XS önceden takılmalıdır. 

Diğer boyutlar için de ön montaj önerilir. 

Tüm modeller 

Pelvik Kuşak Ayarı: 
Gerekli alet: Yıldız tornavida. 
• Pelvik modüllerin belirtilen boyuttan yaklaşık iki inç ayarı vardır. 
• Pelvik modülü boyutlandırmak için sol ve sağ kalça segmentlerini sabitleyen dört vidayı gevşetin. 
• Sol ve sağ kalça segmentlerini yuvalardaki gevşetilmiş vidaları kaydırarak ayarlayın. 
• Dört vidayı hastanın pelvik çapına uyacak şekilde sıkın. 
• Pelvik modülün hastanın genişliğine kadar açılmasının neden olduğu boşluğa uyacak şekilde beyaz köpük kesin. 
Kanca ve halka bağlantısı kullanarak astarın arkasına sabitleyin. 
• Plastiği zayıflatabileceğinden iplik kilitleyiciyi plastik bölümden uzak tutun. 

Model 147 
Küçük Orta 

Büyük 

Statik konumlandırma veya ROM aktivite kontrolü için 2041-C kalça eklemi ile Model 147: 
Gerekli alet: 3 mm altıgen anahtar (dahil), iplik kilidi. 
• Soket başlı vidaları 3 mm altıgen anahtarla gevşetin. 
• Hastanın anatomik kalça eksenine göre ortotik kalça ekleminin yükselmesini değiştirmek için eklem dikmelerini yuvalar 
boyunca hareket ettirin. 
• Dikey vidaları dişli kilit ile sabitleyin ve sıkın. 
• Statik konum kontrolü veya hareket kontrolü aralığı için soket başlı vidaları hareket plakasının fleksiyon / uzatma aralığına 
yerleştirin. Ayar konumları arasında 20 ° aralık vardır. 
• Abdüksiyon ve addüksiyon, 2041 kalça eklemi üzerinde düz başlı başlık vidasını 3 mm altıgen anahtarla gevşeterek 
ayarlanabilir. Tırtıklı ayar noktaları arasında 9 ° 'lik bir hareket aralığı vardır. 

Model 147 
Çok küçük 

Statik konumlandırma veya ROM aktivite kontrolü için modifiye 2040-C kalça eklemi ile Model 147: 
Gerekli alet: Yıldız tornavida, matkap veya eşdeğeri, dişli kilit. 
• Kalça eklemlerini konumlandırın, plastik pelvik bölümde delikler açın ve kapalı Chicago burçlarını ve vidalarını kullanarak 
pelvik bölüme takın. Vidaları dişli kilit ile sabitleyin. Kontur proksimal 
çubukları gerektiği gibi. 
• Uyluk manşetleri, nakliye sırasında distal çubuğun orta konumuna yerleştirilir. Ayarlama yapmak için iki vidalı konumun 
herhangi bir kombinasyonunu kullanın. 

Model 146 

Model 146 statik kalça eklemi ayarı: 
Gerekli aletler: 3 mm altıgen anahtar (dahil), iki 11.1125 mm anahtar (dahil), dişli kilit. 
• Soket düğmesi başlı vidaları 3 mm altıgen anahtarla gevşetin. 
• Hastanın anatomik kalça eksenine göre ortotik kalça ekleminin yükselmesini değiştirmek için eklem dikmelerini yuvalar 
boyunca hareket ettirin. 
• Dikey vidaları dişli kilit ile sabitleyin ve sıkın. 
• Kalçanın fleksiyon / abdüksiyon pozisyonuna izin vermek için 11.1125 mm'lik iki palamut somununu verilen anahtarlarla 
gevşetin. 
• Kalça eklemini konumlandırmak için tırtıklı bölünmüş kamları döndürün. 
• Palamut somunlarını kamları statik bir kalça pozisyonunda sıkıştırmak için sıkın 

Seçenekler 
Kalça Açıklığı: 2041-C eklemi, daha büyük trokanterde daha fazla boşluk sağlamak için ters çevrilebilir. Abdüksiyon / addüksiyon 
ayarlama mekanizması kalça ekseninin üzerinde olacaktır. Alt ekstremiteyi kontrol etmek için ek rotasyonel kontrol isteniyorsa, 

sipariş verirken model belirleyici DE (distal uzantılar) (yani: 147-DE-S) kullanılmalıdır. Bu model, ayarlanabilir fleksiyon / ekstansiyon 
hareket aralığı veya statik kontrol ile baldır manşetlerini ve tek taraflı ortotik diz eklemlerini içerir. 

 

Maple Leaf Orthosis Montaj Talimatları 


