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755 Motion Control Limiter KİTİ 

• 755 Motion Control Limiter 

• Tek Kullanımlık Kanal Fişi 

• Düz Ayak Bilekliği 

• M4x.7 Yıldız Makas Başlı Vidalar 

• 2.794mm Pirinç Sac Vida 

 

 

 
 
 

 

Üretim talimatları 
 

 

 
1. Tek kullanımlık kanal tapasını her 
iki taraftan en az 4.7625 mm üst 
üste bindirecek plastik tabakadan 
dikdörtgen bir destek bloğu kesin. 
Tek kullanımlık fiş üzerindeki ipi 
destek bloğu genişliğinden biraz 
daha uzun olacak şekilde kesin. 
Daha düşük profilli bir pediatrik 
sınırlayıcı için, hem sınırlayıcı 
gövdesinin uzunluğu hem de tek 
kullanımlık kanal tapası kesilmelidir. 
2. Destek bloğunu plastik tabakayla 
fırına yerleştirin. 
3. Aşil tendonu boyunca mekanik 
eklem ekseninden pozitif model 
üzerine bir çizgi çizin. 
4. Sıcak destek bloğunu pozitif 
modele aktarın. Destek bloğu, 
destek bloğunun merkezi istenen 
trim hattında olacak şekilde 
mekanik eklem eksenine dik olarak 
yönlendirilmelidir. 
5. Tek kullanımlık kanal fişini destek 
bloğuna hafifçe bastırın. Vakum 
dizisinin trim çizgisiyle hizalı 
kaldığını doğrulayın. 
6. AFO'yu termoformla örtün. 
7. Plastik soğuduktan sonra, destek 
bloğunun ortasından kesin ve 
AFO'yu kesin. 
8. Tek kullanımlık kanal tapasının 
distal yarısının üstüne 1,5875 mm 
pilot delik açın. Pirinç sac levha 
vidasını deliğe geçirin ve tapayı 
çıkarın. 

9. 755 Motion Control Limiter boşluğa 
yerleştirin. Plantar fleksiyon durma 
konumunu ayarlamak için 755-MCL 
başlığını taşlayın. 
10. AFO konturlarına uyacak şekilde 755-
MCL başlığının etrafında zımparalayın. 
Proksimal plastix kenarının sınırlayıcı 
kafayı kare olarak etkilediğini doğrulayın. 
 
 
Sağlam bir ayak bileği AFO'suna 
dönüştürmek için: 
 
1. Tek kullanımlık kanal tapasının distal 
yarısının üstüne 1,5875 mm pilot delik 
açın. Pirinç sac levha vidasını deliğe 
geçirin ve tapayı çıkarın. 
2. Düz ayak bileği braketini kanala 
yerleştirin. Ayak bileğini istenen konuma 
sabitlemek için braketi gerektiği gibi 
zımparalayın. 
3. Katı ayak bileği braketi deliği 
konumlarında AFO içinden 3.4544 mm'lik 
bir pilot delik açın. Pilot deliğinden bir 
M4x.7 vuruşu çalıştırın. 
4. M4x.7 phillips makas başlı vidaları 
proksimal ve distal kanallardan ve düz 
ayak bileği braketinden geçirin. 
 
 
Vidanın AFO içinden Aşil tendonuna 
uzanmadığından emin olun. 
 
 
 
 
 
 

 

Düz Ayak Bilekliği 

Tek Kullanımlık Kanal Fişi 

2.794mm Pirinç 
Sac Vida 

M4x.7 Yıldız Makas Başlı Vidalar 


