
Tamarack Clevisphere  
Monterings-Anvisningar 

ANMÄRKNING: Cleviephefe™-leder behöver stark 
förankring. polypropylen är en perfekt termoplast för 
detta ändamål.  Det är däremot inte polyeten. 

 
1. Dra en tunn strumpa över modellen som vanligt 

8. Slipa försiktigt ner skärytorna utan att avlägsna mer 
material i ledhåligheten än vad som visas i bild Om för 
mycket av ledhåligheten avlägsnas äventyras ledstödet 

2. Rikta in gjutdummies på gipsmodellen och använd 
små spikar av cement för att fästa dummies på 
modellen. Dummies är inte flexibla så mellanrum måste 
fyllas igen med gips, petty eller lera. Mediala och 
laterala komponenter riktas automatiskt mot varandra. 
De “binder” inte såvida de inte felriktas med mer än 12° 
relativt till varandra  

Bild 3 - illustrationer av slipningsgraden 
3. För en AFO med justerbara plantarflexionsstopp 
måste dymmyöronen peka framåt och änden med två 
knoppar (för två fästskruvar) ska vara proximala enligt 
bild nr 1. Notera att the två gjutna dummies inte är 
identiska. 

 
9. Borra eller stansa försiktigt monteringsskruvhålen för att 
skapa ett 5,5 mm frigångshål. 

 
Bild 1 - Teckning av en dummy på en modell och 

mellanrum som kan behövas fyllas 

 
10. Montera Clevisphere™-leder med ankarskruvarna med 
gänglåsning. Kontakta din distributör eller  gå till Tamarack-
weppplatsen (tamarackhti.com) om du behöver andra 
skruvlängder eller huvud.  

 
4. Dra inte strumpan över toppen på de gjutna 
dummies. 

Anmärkning: Gänglåsning med medelhög styrka har 
applicerats på den variabla stoppskruven. Justering lossar 
successivt låset. Använd gänglåsning igen efter behov 

5. Vakuumforma och laminera som vanligt. Använd en 
syl för att markera positionerna på de sex 
ankarskruvarna medan plasten fortfarande är mjuk. 

 

6. Skär snittet som separerar fot- 
och vaddelen efter att du tagit bort 
skalet från modellen. Snittet ska 
placeras enligt bild nr 2. 
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ANMÄRKNING ANGÅENDE ANVÄDNING SOM 
DORSIFELXIONSSTOPP 

Om den här leden används till att stopp dorsiflexiion utsätts leden 
och dess fäste för mycket högre moment än när den används som 

variabelt plantarflexionsstopp.  Men läkare har meddelat oss att det 
finns ambulerande såväl som icke-ambulerande applikationer för 

vilka denna led kan användas som dorsiflexionsstopp. 

7. De gjutna dummies 
avlägsnas med en liten 
skruvmejsel före eller efter 
det avskiljande snittet. 


