
Tamarack Variable Assist™ 
Montage Instructies 

9. Gebruik een 
ontbraamgereedschap om de 
randen van de Tamarack Variable 
Assist-holte af te ronden. Maak 
nauwkeurig geplaatste gaten 
voor de verankeringsschroeven. 
Grote opening van 4,5mm - 
4mm opening voor kinderen. 

 

 

1. Componenten: 

 

10. Er moet een klein gaatje 
worden geboord of geponst (#12 
of 5mm) om toegang te krijgen 
tot de stelschroef. De Tamarack 
Variable Assist-units zijn 
voorgemonteerd voor 
posterieure toegang. De 
eenheden kunnen opnieuw 
worden gemonteerd met de 
stelschroef omgekeerd voor 
toegang aan de voorkant. 

 
2. Trek dun/doorschijnende elastiek verband over de positieve mal volgens uw 
gebruikelijke praktijk 
3. Plaats elke dummy op/nabij de 
as van de scharnier en bevestig 
deze met de bijgeleverde 
schroeven. Gips of gietplamuur 
kan nodig zijn om de ruimte 
tussen de dummy en het 
positieve model te elimineren. 
(Breng geen plamuur of gips aan 
over de Tamarack Variable Assist-
verbindingshardware.) 

 

11. Installeer Tamarack Variable 
Assist Joints met de 
verankeringsschroeven. Gebruik 
een verwijderbaar 
schroefdraadborgmiddel op de 
schroeven. Opmerking: als u een 
andere schroeflengte of kopstijl 
nodig heeft dan wordt geleverd, 
neem dan contact op met uw 
distributeur of de Tamarack-
website voor informatie over de 
beschikbaarheid van 
alternatieven 
(www.tamarackhti.com) 

 

4. Als u de flensmoeren gebruikt om de controleband te verankeren, zorg er dan 
voor dat u een uitsparing/verzinkboor voor de flens maakt. 

 

5. Trek geen elastiek verband over de bovenkant van de dummy. 12. Bevestig de controleband indien nodig. Er wordt een riem bijgeleverd. 
 
6. Vacumeer of lamineer zoals 
gewoonlijk. Gebruik een priem 
om de zes locaties van de 
verankeringsschroefgaten aan te 
duiden. 

 

Waarschuwing: 
 In de meeste gevallen is het gebruik van een controleband vereist. 

Ongecontroleerde ondersteuning van gewrichtsbewegingen kan pijn 
en/of weefseltrauma veroorzaken, vooral op hogere niveaus van 
ondersteuning. 

 De controleband mag de orthese niet meer dan 20° dorsaalflexie 
toelaten als het bewegingsbereik van de enkel dorsaalflexie normaal 
is. 

7. Gebruik na het verwijderen van 
de schaal van het model een zaag 
met dunne bladen om het 
voetgedeelte van het 
kuitgedeelte te scheiden. 

 Als het bereik van de 
dorsaalflexie van de enkel 
van de patiënt niet 
optimaal is, moet de 
controleband de 
dorsaalflexie van de 
orthese beperken tot 
minder dan het passieve 
bereik van de patiënt. 

 
 
 

 

8. Schuur de oppervlakken 
voorzichtig af zoals aangegeven in 
de afbeelding rechts, om een 
maximale dekking van plastic over 
de Tamarack Variable Assist-
gewrichtscomponenten te 
behouden. 

 

 Als de Tamarack Variable 
Assist assemblage wordt 
gebruikt voor 
bewegingsondersteuning 
van de knie, elleboog of 
pols, kan het nuttig zijn dat 
de lengte van de 
controleband gemakkelijk 
aan te passen is. 

    
    
    
    
 
 

   

    

Opmerking: De holtes die door de dummy vormen worden gecreëerd, 
kunnen worden gebruikt om componenten te installeren voor 

ondersteuning van dorsaalflexie of plantairflexie. 

Let op: Voordat u de hoeveelheid ondersteuning aanpast, moet u deze 
schroef losdraaien en weer vastdraaien nadat het afstellen is voltooid. 

CONTROLEBAND 

        ASSEMBLAGE 

DUMMY VORMEN 



 

 
Opmerking: 
Geen aanpassing betekent minimale dorsaalflexiehulp; elke aanpassing vanaf 
deze locatie vergroot het ondersteuningsmoment volgens de tabel. 
 
Vijf aanpassingen komen overeen met een verandering van 45° in de hoek 
van de afsluitdop van het scharnier. 
 
Alle momentwaarden komen overeen met de ondersteuning die wordt 
geboden na een initiële inloopperiode van 25 cycli. 
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