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KİT İÇERİĞİ ve TANIMI 655 Motion Control Limiter Miktar 

PROKSİMAL KONUT 1 
DISTAL KONUT 1 
SINIRLAYICI KAYDIRAK 1 
TEK KULLANIMLIK EKLEME 1 
SADECE EKSTRA BÜYÜK KİT 
M4x.7 x 14.2875mm DORSIFLEXION STOP TRUSS KAFA VİDALAR 2 
M4x.7 x 15.875mm DORSIFLEXION STOP TRUSS KAFA VİDALAR 2 
M4x.7 x 15.875mm PLANTARFLEXION SET VİDA 1 
M4x.7 x 25.4mm PLANTARFLEXION SET VİDA 1 
YALNIZCA BÜYÜK KİT 
M3.5x.6 x 11.1125mm DORSIFLEXION STOP TRUSS KAFA VİDALAR 2 
M3.5x.6 x 12.7mm DORSIFLEXION STOP TRUSS KAFA VİDALAR 2 
M4x.7 x 15.875mm PLANTARFLEXION SET VİDA 1 
M4x.7 x 25.4mm PLANTARFLEXION SET VİDA 1 
SADECE KÜÇÜK KİT 
M3.5x.6 x 7.9375mm DORSIFLEXION STOP TRUSS KAFA VİDALAR 2 
M3.5x.6 x 9.525mm DORSIFLEXION STOP TRUSS KAFA VİDALAR 2 
M3.5x.6 x 12.7mm PLANTARFLEXION SET VİDA 1 
M3.5x.6 x 19.05mm PLANTARFLEXION SET VİDASI 1 

NOT: Optimum ürün ömrü için, AFO burulma ve yanal esnekliği en aza indirmek için mafsallı 
ayak bileği eklemleri alanında kırpılmalıdır. 655-MCL yaklaşık mekanik bağlantı eksenine dik 
olarak hizalanmalıdır. 
Bu ürünü anatomik olarak hizalanabilen ayak bileği eklemleri ve aşırı anatomik ofsetlerle 
kullanırken dikkatli olunmalıdır. 
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1. 655-MCL, çekmeye hazır termoform 
koşulunda monte edilmiş ve 
paketlenmiştir. Proksimal ve distal 
sınırlayıcı mahfazaları, yaklaşık olarak 
eşit plantar ve döküm konumu etrafında 
dorsifleksiyon hareket aralıkları için 
aralıklıdır. Daha fazla plantar veya 
dorsifleksiyon için, gövde boşluğunu şu 
anda değiştirin. 
2. Aşil tendonu boyunca mekanik eklem 
ekseninden pozitif model üzerine bir 
çizgi çizin. 
3. Sınırlayıcıyı, eklem ekseninde distal 
mahfazanın proksimal kenarı ile 
mekanik eklem eksenine dik Aşil 
tendonu üzerine pozitif model üzerine 
yerleştirin. 
4. Proksimal ayarlanabilir plantar 
durdurma ayar vidasının AFO kabuğuna 
müdahale etmeyeceğini doğrulayın. 
Plantar durdurma ayar vidasının yakın 
gövdeden yaklaşık 25,4 mm dışarı 
çıkması için boşluk olmalıdır. Plantar 
durdurma seti vida paraziti potansiyel 
bir sorunsa, ilave köpük dolguları veya 
küçük bir alçı birikimi ekleyin. Şimler ve 
birikme, termoformlama sırasında 
plastik sargıya izin vermek için 
yapıştırılmış poliolefin köpükle aynı dış 
boyutlara sahip olmalıdır. 
5. 655-MCL'yi pozitif modele yapıştırın. 
6. Örtü termoformu AFO 
7. Tek kullanımlık parçanın ortasından 
kesin. AFO'nun dengesini her zamanki 
gibi kesin. 
8. Kalan tek kullanımlık ucu, 
muhafazanın içindeki deliklerden küçük 
bir aletle kabuğun içinden çıkarın. 

9. Plantar durdurma ayar vidasının üst kısmını 
ortaya çıkarmak için sıcak bir bıçakla kesin 
veya plastik kabuğu öğütün. Alyan anahtarı 
takın (büyük ve ekstra büyük modeller için 
1.98mm veya küçük model için 1.59mm) ve 
ayar vidasını proksimal muhafazanın üstünden 
çıkarın. 
10. Disko muhafazasının proksimal kenarı ve 
proksimal muhafazanın distal kenarı etrafında 
en az 1.5875 mm plastik sargı bırakarak 
AFO'yu kesin. 
11. Yapışkan destekli köpüğü çıkarın ve daha 
sonra kullanmak üzere saklayın. 
12. Kabuğun içinden beş yuva deliği 
konumunda kabuk (ekstra büyük model için 
3.45mm matkap veya küçük ve büyük 
modeller için 2.69mm matkap) delin. 
13. Muhafaza deliklerinden ve kabuğun 
içinden plastik kabuktan bir musluk (ekstra 
büyük model için M4x.7 veya büyük ve küçük 
modeller için M3.5x.6) çalıştırın. 
14. Sınırlayıcı sürgüsünü muhafazalara 
yerleştirin. Sınırlayıcı sürgüyü verilen M4x.7 
(ekstra büyük model) veya M3.5x.6 (küçük ve 
büyük modeller) dorsifleksiyon durdurma 
kafes kafa vidası ile distal muhafazaya 
sabitleyin. Vidanın AFO içinden Aşil tendonuna 
uzanmadığından emin olun. 
15. Diğer M4x.7 (ekstra büyük model) veya 
M3.5x.6 (küçük ve büyük modeller) 
dorsifleksiyon durdurma kafes başlı vidayı 
proksimal muhafazanın arka tarafına ve 
istenen hareket aralığı için sınırlayıcı 
kızağından geçirin. 
16.İstenen plantar fleksiyon durdurma ayarı 
aralığı için ayar vidasını seçin. Proksimal 
mahfazanın üzerinde aşırı açıkta kalan ayar 
vidasının uzunluğunu önlemek için iki 
uzunluk sağlanır. 
 

 


