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Monteringsanvisningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

655 MOTION CONTROL LIMITER-SET INNEHÅLL OCH BESKRIVNING         KVANTITET 

1. 655-MCL har monterats och förpackats redo 
för termoform. DE PROXIMALA OCH DISTALA 
BEGRÄNSNINGSHÖLJENA är ungefärligt fördelade 
för lika stort plantar- och 
dorsiflexionsrörelseomfång kring 
gjutningspositionen. Ändra fördelningen av 
höljena för ytterligare justering av plantar- och 
dorsiflexion. 

 
2. Rita en linje på den positiva modellen genom 
den mekaniska axeln över akillessenan. 

 
3. Placera LIMITER på den 
positiva modellen över 
akillessenan vinkelrätt mot 
den mekaniska ledaxeln. 

9. Trimma med en uppvärmd kniv eller slipa 
plastskalet så att toppen på PLANTAR 
STOPPINSTÄLLNINGSSKRUVEN exponeras. 
Infoga en insexnyckel (5/64”) för extra stora och 
stora modeller, 1/16” för små modeller) och ta 
bort INSTÄLLNINGSSKRUVEN genom toppen av 
PROXIMALHÖLJET. 

 
10. Trimma AFO:n och lämna minst 1/16” 
plastfolie runt den proximala kanten på 
DISTALHÖLJET och den distala kanten på 
PROXIMALHÖLJET. 

 
11. Avlägsna självhäftande skum och 
bevara för eventuell användning senare. 

PROXIMALHÖLJE 1 
DISTALHÖLJE 1 
BEGRÄNSARE 1 

Med proximalkanten på 
DISTALHÖLJET på 
axelleden. Bild. 1 

Bild. 
1 

12. Borra genom skalet (borr nr 29 [35 mm] för 
modellen extra stor, nr 36 [27 mm] borr för 
modellerna stor och liten) vid de fem hålen i 
höljet från insidan av 

ENGÅNGSINSATSEN 1 
ENDAST FÖR EXTRA STOR 

8-32X9/16 DORSIFLEXION STOPPTRUSSHUVUDSKRUVAR 2 
8-32X5/8 DORSIFLEXION STOPPTRUSSHUVUDSKRUVAR 2 
8-32X5/8 PLANTARFLEXION INSTÄLLNINGSSKRUV 1 
8-32X1 PLANTARFLEXION INSTÄLLNINGSSKRUV 1 

ENDAST FÖR STOR 
6-32X7/16 DORSIFLEXION STOPPTRUSSHUVUDSKRUVAR
 2 
6-32X1/2 DORSIFLEXION STOPPTRUSSHUVUDSKRUVAR 2 
8-32X5/8 PLANTARFLEXION INSTÄLLNINGSSKRUV 1 
8-32X1 PLANTARFLEXION INSTÄLLNINGSSKRUV 1 

ENDAST FÖR LITEN 
6-32X5/16 DORSIFLEXION STOPPTRUSSHUVUDSKRUVAR
 2 
6-32X3/8 DORSIFLEXION STOPPTRUSSHUVUDSKRUVAR 2 
6-32X1/2 PLANTARFLEXION INSTÄLLNINGSSKRUV 1 
6-32X3/4 PLANTARFLEXION INSTÄLLNINGSSKRUV 1 

OBS: För optimal produktlivslängd, ska AFO:n trimmas i det artikulerade fotledsområdet för att 
minimera  torsional- och lateralflexibilitet. 655-MCL ska inriktas vinkelrätt mot den 
approximativa mekaniska ledaxeln. 
Iakttag försiktighet vid användning av den här produkten med anatomiskt riktbara fotleder 
och extrema anatomiska offsets. 

4. Kontrollera att den proximala justerbara 
PLANTAR STOPPINSTÄLLNINGSSKRUVEN inte rör 
vid AFO-höljet. PLANTAR 
STOPPINSTÄLLNINGSSKRUVEN måste kunna röra 
sig cirka 2,5 cm från PROXIMALHÖLJET. Tillför 
ytterligare skumlager eller gips om det finns riks för 
konflikt med PLANTAR 
STOPPINSTÄLLNINGSSKRUVEN. Extra lager ska 
har samma yttre dimensioner som det 
självhäftade polyolefinskummet så att plastfolie 
under termoformning tas med i beräkningen. 

 
5. Limma 655-MCL på den positiva modellen. 

 
6. Termoforma AFO. 

 
7. Trimma igenom centrum på 
ENGÅNGSINSATSEN Trimma som vanligt bort 
överflödet från AFO:n. 

 
8. Ta bort den kvarvarande engångsinsatsen med 
ett litet verktyg som infogas genom hålen i höljet 
från insidan av skalet. 

skal. 
 

13. För in ett rör (8-32 för modellen extra stor, 
6-32 för modellerna stor och liten) genom 
hålen och plasthöljet från insidan av skalet. 

 
14. Inför BEGRÄNSAREN i höljet. Fäst 
BEGRÄNSAREN i DISTALHÖLJET med den 
medföljande 8-32 (extra stor modell) eller 
6-32 (stora och små modeller) DORSIFLEXION 
STOPPTRUSSHUVUDSKRUV. 
Kontrollera att skruven inte går igenom AFO:n 
in i achillessenan. 

 
15. Infoga den andra 8-32 (extra stor modell) 
eller 6-32 (stora och små modeller) 
DORSIFLEXION STOPPTRUSSHUVUDSKRUV i den 
bakre delen av PROXIMALHÖLJET och genom 
BEGRÄNSAREN för önskat rörelseomfång. 

 
16. Välj INSTÄLLNINGSSKRUV för önskat 
intervall för justering av plantar flexionsstopp. 
Två längder medföljer för att förhindra att den 
exponerade INSTÄLLNINGSSKRUVEN sticker 
över PROXIMALHÖLJET. 
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