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SNELSTARTGIDS
Stap 1
Corrigeer het gips vóór de fabricage tot de gewenste
enkeluitlijningshoek. Plaats de uitlijnas uit de Triple
Action-fabricagekit in de mal en vul deze met gips.
Eenmaal uitgehard, verwijder de uitlijnas uit de mal en
pas aan.

Stap 2
Demonteer de Triple Action
Verwijder de bovenste stang en de
stijgbeugel van de Triple Action door
de nokmoer, de scharnierschroef en de
scharnierbus te verwijderen. Leg de twee
slijtplaten opzij.

1.

Stap 3
Zet de fabricagetool in elkaar met behulp van de
uitlijndummy en de bus uit de fabricagekit. De
uitlijndummy houdt de bovenstang op één lijn
met de stijgbeugel tijdens de fabricage. Plaats de
uitlijningsbus en de fabricagetool in het gat in de mal
dat is ontstaan door het verwijderen van de uitlijnas.

3.
2.
2.
5.
4.

Triple Action
Uitlijningstool
Uitlijning
Dummy
(links afgebeeld)

Uitlijning
Bus

Stap 4
Contour de bovenste staaf en de stijgbeugel naar
de anatomische mal. Houd de bovenstang en de
stijgbeugel vast bij de gearceerde gedeelten met
behulp van een bankschroef met gladde bekken.
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de staven op de
plaats waar zij aan het componentlichaam zijn
bevestigd, niet worden verbogen of beschadigd.
Anders wordt het onderdeel beschadigd.

Trimlijn
(rood)

Niet
contouren
(klep)

Stap 5
Maak de orthese met de gewenste fabricagetechniek.
Verwijder het omhulsel en de afwerking om het klaar te maken
voor montage.

Plastieken
plakband

Afplakken

Afplakken

Stap 6
Verwijder de bovenste staaf en de stijgbeugel uit de fabricagetool.
BELANGRIJK: De scharniergaten in de stijgbeugel of bovenstang niet zandstralen of
verontreinigen met schurende middelen. Maak grondig schoon voordat u het weer in
elkaar zet (plak de stijgbeugelkop af om verontreiniging te voorkomen).

Stap 7

3.

Hermonteer de Triple Action.
1.

Steek de scharnierbus door het scharniergat in de
bovenstang totdat de ronde kop volledig in de uitsparing
in de bovenstang zit. Let erop dat de kop van de bus
volledig in de bovenste stang moet zitten.

2.

Smeer de scharnierbus die door de bovenstang steekt en
de nokgleuf in de bovenstang met zuiver vet (bijgeleverd)
en zet opzij.

3.

Smeer beide zijden van de stijgbeugelkop in met zuiver vet
en zet opzij.

4.

Plaats de slijtplaten als volgt in de gaffel van het
componentenlichaam: Houd de twee paddenstoelvormige
slijtplaten tegen elkaar met hun gladde (glanzende) zijden
tegen elkaar en plaats de slijtplaten met de vlakke zijde
eerst in de gaffel van het componentenlichaam.

5.

Houd de slijtplaten met één hand uit elkaar en plaats de
beugel in de juiste richting tussen de slijtplaten en in de
gaffel totdat de scharniergaten op één lijn liggen met de
gaten in het componentenlichaam.

6.

Oefen lichte druk uit op de kop van de scharnierbus zodat
deze in de bovenste stang blijft zitten, steek de scharnierbus
door de achterzijde van het componentenlichaam en
draai voorzichtig tot hij door de achterste slijtplaat, de
ophangbeugel, de voorste slijtplaat en de voorste gaffel van
het componentenlichaam gaat. Zorg ervoor dat de draadstift
van de nok door de nokgleuf in de bovenste stang loopt.

7.

Breng draadborglijm aan op de scharnierschroef en draai
de schroef met de hand vast in de scharnierbus.

8.

Breng schroefdraadborglijm aan op de schroefdraadbout
van de nokbus en draai de nokmoer met de hand vast
totdat hij door de nokgleuf in de bovenstang steekt.

9.

Gebruik een momentsleutel en een 4 mm inbussleutel om
de scharnierschroef aan te draaien tot 10 Nm.

10. Gebruik een momentsleutel en een 15 mm inbussleutel
om de nokmoer aan te draaien tot 10 Nm.

2.

1.

6.

4.
5.

8.
7.

10Nm

10.

10Nm

9.

Stap 8
Pas de orthese aan en stel hem af op de patiënt.

Stap 9
Volg de Triple Action-afstemprocedure hieronder:

Samenvatting Triple Action®-afstelprocedure
OBSERVEER

AANPASSEN

Voet

Enkel

Onderbeen Knie

Patiënt

Stap 1

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Uitlijning=0º
PF ROM=0º
DF ROM=0º

Stap 2

Voet op
de vloer

Uitgelijnd in
zijn PROM

Enigszins
schuin

Licht
gebogen

Staat stabiel
en comfortabel

Aanpassen
Uitlijning

Stap 3

Tenen vrij in
middenstand

N.v.t.

N.v.t.

Volledig
gestrekt bij
eindzwaai

Wandelt met
symmetrische tred

Aanpassen
Uitlijning

Enkelplantarflexen in 1e
wip, maar niet
voor eerste
contact

N.v.t.

Buigt niet
overmatig of
snel bij de
overgang van
IC naar LR

Wandelt met
stabiele knie
in 1e wip

Afstellen
PF ROM

Enkeldorsiflexen in
2e wip

Soepele
scheenbeenprogressie

Buigt niet
overmatig of
strekt niet te
ver uit

Wandelt met
stabiele knie
in 2e wip

Afstellen
DF ROM

Bank

Statisch

Zwaai

Stap 4

Vroege
stand

Hoek voetvloer (FFA)
~25º bij IC
Behoudt
teenvrijheid
en hoek
voet-vloer
Geen voetslag

Late stand

Hiel komt
niet te vroeg
of te laat
omhoog

Voor meer informatie kunt u de QR Codes scannen

Afstelprocedure

Productinformatie

