
Tamarack Clevisphere  
Montage Instructies 

Opmerking: Clevisphere-verbindingen vereisen een zeer 
sterke, duurzame verankering. Polypropeen is hiervoor een 
ideaal thermoplastisch materiaal. Polyethyleen is dat niet. 

 
1. Trek dun elastiek verband over het model volgens uw 
gebruikelijke praktijk. 

8. Schuur de snijvlakken voorzichtig af zonder het materiaal van de 
voegholte te verwijderen buiten wat is aangegeven in afbeelding 3. 
Als te veel van de gewrichtsholte wordt verwijderd, zal de 
gewrichtsondersteuning worden aangetast. 

2. In overeenstemming met waar u de orthetische enkelas wilt 
plaatsen, plaatst u de dummy vormen op het gipsmodel en 
gebruikt u kleine schroeven of lijm om de dummy vormen aan 
het model te bevestigen. De dummy vormen zijn niet flexibel, 
dus eventuele gaten moeten worden opgevuld met gips, 
stopverf of klei. Medische en laterale componenten worden 
automatisch op elkaar afgestemd. Ze binden niet, tenzij ze met 
meer dan 12° ten opzichte van elkaar verkeerd zijn uitgelijnd.  

Figuur 3 - Illustratie die de mate van schuren weergeeft 
3. Voor een AFO met verstelbare plantairflexiestop moeten de 
dummy-oren naar voren wijzen en het uiteinde met twee 
nokken (voor twee montageschroeven) proximaal zijn, zoals in 
figuur # 1. Houd er rekening mee dat de twee dummy vormen 
niet identiek zijn. 

 
9. Boor of sla montageschroefgaten voorzichtig om een gat 
van 5,5mm te creëren. 

 
Figuur 1 - Lijntekening van dummy op model- en spleten 

die mogelijk moeten worden opgevuld 

 
10. Installeer Tamarack Clevisphere-verbindingen met 
verankeringsschroeven en breng schroefdraadborgmiddel 
aan. 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. Trek geen elastiek verband over de dummy. 

Opmerking: Schroefdraadborgmiddel met gemiddelde 
sterkte is aangebracht op de stelschroef met variabele 
aanslag. Aanpassingen zullen die vergrendeling geleidelijk 
losmaken. Breng indien nodig opnieuw 
schroefdraadborgmiddel aan. 

5. Vacumeer of lamineer zoals gewoonlijk. Gebruik een 
priem om de zes locaties van de ankerschroeven aan te 
duiden terwijl het plastic nog zacht is. 
 

 

6. Nadat u de schaal van het model  
heeft verwijderd, maakt u de snede 
 tussen de voet- en kuitdelen. De  
snede moet worden geplaatst zoals  
aangegeven in afbeelding 2. 

  
  

 

                                                                                                                                                                                       

Opmerking over het gebruik als een variabele dorsaalflexiestop 

Het gebruik van dit gewricht om dorsaalflexie te stoppen, 
onderwerpt het gewricht en zijn verankering aan veel hogere 
belasting dan wanneer het wordt gebruikt als een variabele 

plantairflexiestop. We hebben echter van clinici vernomen dat er 
enkele ambulante en niet-ambulante toepassingen zijn waarvoor 

dit gewricht kan worden gebruikt als dorsaalflexiestop. 

7. De dummy vormen kunnen 
voor of na de scheiding 
worden losgemaakt met een 
kleine schroevendraaier. 


