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755 Motion Control Limiter 

Nr 4 
Metallskruvar för 

Engångs kanalplugg 

8-32 Phillips trusshuvudskruvar 

755 Motion Control Limiter-set 

 
Solitt ankelfäste 

 
THE 755 MOTION CONTROL LIMITER KIT 

 
• 755 Motion Control Limiter 
• Engångs kanalplugg 
• Solitt ankelfäste 
• 8-32 Phillips trusshuvudskruvar 
• Nr 4 Mässingsskruv 

Monteringsanvisningar 
 

1. Klipp ut ett rektangulärt stödblock 
från plastarket som överlappar 
ENGÅNGS KANALPLUGGEN med minst 
3/16” på alla sidor. Trimma snöret på 
ENGÅNGSPLUGGEN till något längre än 
stödblockets bredd. 
Längden på begränsningsstammen och 
ENGÅNGS KANALPLUGGEN trimmas för 
en låg  
pediatrisk profilbegränsare. 

 
2. Placera stödblocket i ugnen 
med plastarket. 

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

 
4. Överför det varma stödblocket till 
den positiva modellen. Stödblocket ska 
vara vinkelrätt mot den mekaniska 
ledaxeln med stödblockets mitt vid 
önskad trimlinje. 

 
5. Pressa lätt i ENGÅNGS 
KANALPLUGGEN i stödblocket.  
Kontrollera att vakuumssnöret förblir 
i linje med trimlinjen. 

 
6. Termoforma AFO. 

 
7. Trimma genom mitten på 
stödblocket och avsluta trimningen på 
AFO:n efter att plasten har svalnat. 

 
8. Borra ett 1/16” pilothål i toppen av 
den distala halvan av ENGÅNGS 
KANALPLUGGEN. 

 
 

Trä in  METALLSKRUVEN FÖR 
MÄSSINGSSKIVOR i hålet och ta bort 
PLUGGEN. 

 
9. För in 755 MOTION CONTROL 
LIMITER i hålrummet. Slipa 755-
MCL-huvudet för att justera 
plantarflexionens stopppläge. 

 
10. Slipa runt 755-MCL-huvudet för att 
matcha AFO-konturerna. Kontrollera att 
den proximala plastkanten pressar rakt 
mot begränsningshuvudet. 

 
För omvandling till en solid AFO fotled: 

 
1. Borra ett 1/16” pilothål i toppen av 
den distala halvan av ENGÅNGS 
KANALPLUGGEN. Trä in 
METALLSKRUVEN FÖR 
MÄSSINGSSKIVOR i hålet och ta bort 
PLUGGEN. 

 
2. Infoga det SOLIDA ANKELFÄSTET i 
kanalen. Slipa fästet efter behov för 
att fästa fotleden i önskat läge 

 
3. Borra ett nr 29 pilothål genom AFO:n 
vid de solida ankelfästenas 
hålpositioner. För in ett 8-32 rör genom 
pilothålet. 

 
4. Infoga 8-32 PHILLIPS 
TRUSSHUVUDSKRUVAR genom de 
proximala och distala kanalerna och 
det SOLIDA ANKELFÄSTET. 

 
Kontrollera att skruven inte sträcker 
sig genom AFO:n in i achillessenan. 

 

  


