
 

De sleutel tot de functie van de Scotty-enkelgewrichten komt van de juiste 
plaatsing en uitlijning van de gewrichten op de positieve mal. Hier zijn een 

paar suggesties voor een succesvolle installatie. 
 

1. Voorafgaand aan het aanbrengen van het gips moet het distale uiteinde van de mediale 
en laterale malleoli en de gewenste plaatsing van het midden van de enkelgewrichten 
worden uitgelijnd. 
2. Als u de positioneringsstang met schroefdraad wilt gebruiken, moet deze door de 
middenas van de enkelgewrichten worden aangebracht voordat de negatieve mal wordt 
gevuld. De juiste plaatsing van de stang helpt bij het verzekeren van een correcte uitlijning 
van de enkelgewrichten. 
3. De mal wordt gevuld met gips. 
4. Pas de mal naar wens aan, de positioneringsstang kan tijdens dit proces worden 
verwijderd. 
5. Draai de meegeleverde zeskantmoer aan, zowel aan de mediale als de laterale zijde van 
de draadstaaf, zet de zeskantmoeren vast tegen de positieve mal. 
6. Demonteer en plaats de proximale en distale staven op de vorm. 
7. Bevestig het enkelgewricht en draai het vast met de twee extra zeskantmoeren. 
8. Verwijder overtollig gedeelte van de draadstaaf. 
9. Voorafgaand aan het vacuümvormen moet de ruimte tussen de verbindingen en de 
positieve mal worden gevuld met klei om te voorkomen dat het plastic zich volledig rond 
het enkelgewricht vormt. 
10. Vacuümvorm positieve mal. 
11. Markeer de trimlijnen en verwijder ze uit de positieve mal. 
12. Markeer het midden van de enkelgewrichten en snijd het achterste deel van het 
plastic doorheen de enkelgewrichtsas. Opmerking: misschien wilt u de enkelgewrichten 
mediaal of lateraal markeren om verwarring tijdens de eindmontage te voorkomen. 
13. Werk plastic randen af. 
14. Zet de enkelgewrichten weer in elkaar. 
15. Markeer en boor de proximale en distale bevestigingsgaten met een geschikte boor. 
16. Bevestig verbindingen in het plastic met behulp van de meegeleverde 
bevestigingsschroeven. 
17. Denk eraan om altijd loc-tite te gebruiken op alle schroeven die bij de eindmontage 
worden gebruikt. 
 

 

Scotty-enkelgewricht omvat: 
1 paar Scotty enkelgewrichten 

8 0.6cm x 0.8cm Phillips roestvrij platbolkopschroeven (Scotty Long) 

8 0.6cm x 0.8cm Phillips roestvrij platbolkopschroeven (Heavy Duty) 

6 0.6cm x 0.8cm Phillips roestvrij platbolkopschroeven (Scotty Short) 

4 0.6cm x 0.8cm Phillips roestvrij platbolkopschroef (Scotty Ped.) 

4 zeskantmoer voor montage 

2 nagels voor montage 

1 positioneringsstang  

1 polyurethane band (voor posterieure stop) 

 
Accessoires 

-Polycord stang stop (inbegrepen in kit) 
-Scott bumper stop 
-Scott verstelbare stop 

 
  Dimensies 

Bestellen Beschrijving X Y 
780-L/781-L Grote Scotty enkelgewrichtsset 1/2in 13mm 3in 76mm 
780-S/781-S Kleine Scotty enkelgewrichtsset 1/2in 13mm 2-1/2in 64mm 

 

 

 

 

Montage instructies voor het Scotty-enkelgewricht 


