
 

 

1. Plaats het gips enkel-voetmodel in de klem- / 
vacuümbevestiging zodat het kuitgedeelte horizontaal is en de 
tenen naar beneden zijn gericht. 

2. Kies elastiek verband met een maat die goed past op het gips 
AFO-model. 

 

3. Het flexibele enkelgewricht moet tussen het positieve model 
en het verband worden ingebracht. Het gewricht moet zo 
worden geplaatst dat het middelpunt van elk gewricht precies 
gelegen is waar u de enkelbewegingsas wilt hebben (zie FIG. 1). 
Maak u geen zorgen als de vlakke delen van het gewricht in lijn 
zijn of niet. 
 
4. Bind de distale en proximale uiteinden van het verband af, 
zorg ervoor dat er geen rimpels zijn en dat het gewricht goed 
vastzit op de gewenste locatie (zie FIG. 2). 

 

5. Twee stukken polypropeen zijn voorbereid en in de oven 
geplaatst. Het grote stuk moet zo groot zijn dat het het hele AFO-
model beslaat. Een tweede stuk, heel klein, 0,3cm dik en 2,5cm 
in diameter, wordt ook in de oven geplaatst (iets later dan het 
grotere stuk). 

6. Haal het voorverwarmde polypropeen uit de oven. Plaats het kleine 
stukje direct op de achillespees posterieur in het midden van het 
gewricht (zie FIG. 3). Sinds een goed hechting is gewenst tussen het 
grote stuk en het kleine stuk polypropeen, moet het kleine stukje nog 
transparant zijn als de grote wordt aangebracht. 

 

7. Het grote stuk polypropeen moet geplaats worden op het model, 
zorg ervoor dat u het niet uitrekt, beweegt, of zodanig trekt dat het het 
kleine stuk polypropeen of de voegen beweegt. De drapeer/vacuüm-
ondersteunde vormingsmethode werkt heel goed (zie FIG. 4). 

8. De gebruikelijke stappen moeten onmiddellijk worden 
genomen om het polypropeen af te dichten zodat het vacuüm 
het polypropeen een goede pasvorm geeft rond het model en 
de verbindingscomponenten (zie FIG. 5). 

 



 

 

9. Als het geheel is afgekoeld en gestold, bepaal bij benadering de trimlijnen 
en verwijder deze met een verbandschaar. 

10. Verwijder het elastiek verband en de twee flexibele gewrichten. 

 

11. De polypropeen schaal moet kuiltjes vertonen aan de locaties van de 
twee montagegaten in elke verbinding. Boor gaten met een diameter van 
3mm (#28) door de polypropeen schaal op elk van de vier locaties en 
verzink (82 graden) (zie FIG. 6). 

12. Verwijder een klein U-vormig gedeelte van polypropeen, zoals afgebeeld 
in FIG 6, met een klein ontbramingsgereedschap. De "U" moet precies boven 
het middelpunt van het gewricht staan. 

 

13. Snijd de AFO van voren naar achteren met een handzaag of elektrische 
zaag met een dun blad. De snede moet worden gericht naar het midden van 
de polypropeen knobbel gemaakt door het kleine stukje polypropeen in het 
gebied van de achillespees (zie FIG. 7). De bovenste en onderste helften van 
de knobbel vormen een plantairflexie stop. De montage wordt 
vergemakkelijkt door te stoppen met snijden voor de knobbel en het laatste 
stukje te snijden nadat de verbindingen zijn geïnstalleerd. 

 

14. Installeer de flexibele enkelgewrichten met de voorziene metalen 
bevestigingsmechanismen met schroefdraad (zie FIG. 8 en FIG. 9). 

 



 

 

15. Een darcon-riem kan in de lengterichting worden toegevoegd 
over het plantairflexie stopgebied om het dorsaalflexiebereik te 
beperken in de aangegeven hoeveelheid (zie FIG. 10). 

 

16. Het plantairflexiebereik kan worden vergroot door schijfjes te 
snijden posterieur van de gewrichten (zie FIG. 11). 

 

17. Het plantairflexiebereik kan worden verminderd door materiaal 
toe te voegen (lassen of lijmen) aan de snijvlakken van de 
plantairflexie knobbel (zie FIG. 12). 

 


