
 

 

 

1. Placera fotmodellen i gips i kläm/vakuumfästet så 
att vadpartiet är horisontellt och tårna pekar nedåt. 

 
2. Välj en nylonstrumpstorlek som sluter tätt på AFO-

modellen i gips. 
 

3. Den flexibla fotleden ska infogas mellan den positiva 
modellen och nylonstrumpan. Leden placeras så att 
mittpunkten för varje led placeras exakt där du vill att 
fotledens rörelseaxel ska vara (se BILD 1). Var inte 
orolig om de plana delarna av leden inte ligger i linje. 

 
4. Knyt de distala och proximala ändarna av strumpan, 

se till att den sitter tätt utan veck och håll fast leden 
på önskad plats (se FIG 2). 

 
5. Två förberedda bitar av polypropylen placeras i ugnen. 

Den stora biten dimensioneras efter behov för att 
täcka hela AFO-modellen. En andra bit, mycket liten, 
1/8” tjock 1” i diameter, placeras också i ugnen (lite 
senare än den större biten). 

 
6. Ta bort det förvärmda polypropylenen från ugnen. 

Placera den lilla biten på akillessenan direkt bakom 
ledens mitt (se BILD 3). Eftersom en fast förening 
önskas mellan den stora och den lilla biten 
polypropylen, ska den lilla biten fortfarande vara 
transparent när den stora appliceras. 

 
7. Den stora biten polypropylen sänks sedan ner på 

modellen. Se till att den inte sträcker eller rör sig och 
dra den inte så att den lilla biten polypropylen eller 
lederna hamnar ur läge. Vakuumformmetoden för 
skumformning fungerar bra (se BILD 4). 

 
8. De vanliga stegen bör vidtas utan dröjsmål för att 

försegla polypropylenen så att vakuumet få 
polypropenen att sluta till runt modellen och 
ledkomponenterna (se BILD 5). 



 

 

 
9. När enheten har svalnat och stelnat helt skapar du 

ungefärliga trimlinjer och ta bort dem med en 
kapmaskin. 

 
 

10. Ta bort nylonstrumpan och de två flexibla 
actionslederna. 

 
 

11. Polypropylenhöljet ska ha fördjupningar för de två 
monteringshålen i varje led. Borra 
 0.36 cm diameter (nr 28) hål genom 
polypropylenhöljet för var och en av de fyra 
positionerna och försänk (82 grader) (se BILD 6). 

 
 

12. Ta bort den lilla ”U”-formade polypropylendelen enligt 
BILD 6 med ett litet handhållet avgradningsverktyg. 
”U”:et ska vara exakt över ledens mittpunkt. 

 
13. Skär AFO:n från framdelen till bakdelen med en 

tunnbladig hand- eller motorsåg. Snittet riktas mot 
mitten av polypropylenklumpen som skapas av den 
lilla biten polypropen i området kring achillessenan 
(se BILD 7). Den övre och nedre halvan av klumpen 
bildar ett plantarflexionsstopp Montering underlättas 
genom att stoppa den tunna avdelarsnittet precis 
utanför klumpen och genom att skära sista biten 
efter att lederna har monterats. 

 
14. Montera de flexibla ankellederna med de 

medföljande gängade metallfästena (se BILD 8 
och BILD 9). 

 
 



 

 

 
15. En darcon-rem kan läggas i längsgående riktning över 

plantarflexionsstoppområdet för att begränsa 
dorsiflexionens rörelseomfång till angiven mängd (se 
BILD 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Plantarflexionets rörelseomfång ökas genom 
klyvskärning bakom lederna (se bild 11). 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Plantarflexions rörelseomfång minskas genom att tillsätta 
material (svetsning eller cementering) till de motstående 
skärytorna på plantarflexions stoppklump (se BILD 12). 


