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LÜHIJUHEND
1. toiming
Enne valmistamist seadke kips hüppeliigese joondusnurgani.
Võtke Triple Actioni valmistamiskomplektist joondustelg,
sisestage see vormi ja täitke kipsiga. Pärast kõvenemist
eemaldage kipsist joondustelg ja tehke kohandused.

2. toiming
Triple Actioni lahtivõtmine
Eemaldage Triple Actioni ülemine varras ja
jalus, eemaldades nukkmutri, pöördekruvi ja
pöördepuksi. Pange kaks kulumisplaati kõrvale.
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3. toiming
Pange valmistamisriist kokku, kasutades
valmistamiskomplektis olevat joondustuge ja puksi.
Joondustugi hoiab valmistamise ajal ülemist varrast
jalusega joondatuna. Sisestage joonduspuks ja
valmistamisriist joondustelje eemaldamisel vormi
tekkinud avasse.

Triple Actioni
joondusseade
Joondustugi
(näidatud vasak)

Joonduspuks

4. toiming
Kontuurige ülemine varras ja jalus anatoomilise
vormi järgi. Hoidke ülemist varrast ja jalust varjutatud
aladest, kasutades siledate haaratsitega kruustangi.
TÄHTIS! Tegutsege ettevaatlikult, et te ei
painutaks ega kahjustaks vardaid kohtades, kus
need komponendi põhiosa külge kinnituvad.
Muidu võib komponent kahjustada saada.

Kärpimisjoon
(punane)

Ärge
kontuurige
(luuk)

5. toiming

Plastteip

Ortoosi valmistamiseks kasutage soovitud valmistamistehnikat.
Eemaldage kest ja tehke enne kokkupanemist vajalik viimistlus.

Katke

Katke

6. toiming
Eemaldage valmistamisriista küljest ülemine varras ja jalus.

TÄHTIS! Ärge kasutage helmespritsi ega saastage jaluse või ülemise varda pöördeauke
abrasiivse ainega. Enne kokkupanemist puhastage hoolikalt (saastumise vältimiseks
katke jaluse peaosa).

7. toiming
Triple Actioni uuesti kokkupanemine
1.

3.

Sisestage pöördepuks läbi ülemise varda pöördeava,
kuni ümmargune pea istub täielikult ülemise varda
taskus. Arvestage, et puksi peaosa peab täielikult istuma
ülemises vardas.

2.

Määrige läbi ülemise varda ja ülemise varda nukipilu
väljaulatuv pöördepuksi läbipaistva määrdega (kuulub
komplekti) ja pange kõrvale.

3.

Määrige jalusepea mõlemat külge läbipaistva määrdega ja
pange kõrvale.

4.

Sisestage kulumisplaadid komponendi põhiosa
klambrisse järgmisel viisil. Hoides kahte seenekujulist
kulumisplaati koos nii, et nende siledad (läikivad) küljed
puutuvad kokku, sisestage kulumisplaadid lameda
poolega komponendi põhiosa klambrisse.

5.

Kulumisplaate ühe käega eraldades sisestage jalus
kulumisplaatide vahele ja klambrisse õiges suunas, kuni
pöördeavad ühtivad komponendi põhiosas olevate avadega.

6.

Avaldades pöördepuksi peaosale kerget survet, et
see püsiks ülemises vardas, sisestage pöördepuks
läbi komponendi põhiosa tagumise külje ja
pöörake ettevaatlikult, kuni see läbib komponendi
põhiosa tagumise kulumisplaadi, jaluse, eesmise
kaugkulumisplaadi ja eesmise klambri. Veenduge, et nuki
keermestatud naast läbiks ülemise varda nukiava.

7.

Kandke pöördekruvile keermelukuliimi ja keerake kruvi
käsitsi pöördepuksi sisse.

8.

Kandke nukipuksi keermestatud naastule keermelukuliimi
ja pingutage nukimutrit käsitsi, kuni see siseneb ülemise
varda nukipilu sisse.

9.

Pöörake pöördemomendi mutrivõtme ja 4 mm
kuuskantpea kruvikeeraja abil pöördemoment 10 Nm-ni.

10. Pöörake nukimutter pöördemomendi mutrivõtme ja 15 mm
kuuskantpea abil 10 Nm-ni.

2.

1.

6.
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5.

8.
7.

10 Nm

10.

10 Nm

9.

8. toiming
Paigaldage ortoos ja kohandage seda patsiendi järgi.

9. toiming
Järgige allolevaid Triple Actioni reguleerimisjuhiseid.
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Triple Action -i reguleerimisjuhiste kokkuvõte
KOHANDAGE

JÄLGIGE
Jalg

Hüppeliiges

Säär

Põlv

Patsient

1. samm

Puudub

Puudub

Puudub

Puudub

Puudub

Joondus = 0°
PF ROM = 0°
DF ROM = 0°

2. samm

Jalg põrandal

Joondatud selle
PROMi piires

Kergelt
kaldu

Kergelt
painutatud

Seisab
stabiilselt ja
mugavalt

Kohandage
joondust

3. samm

Puudub
Varbad ei
puutu keskasendis kokku

Puudub

Vibutuse
lõpp-punktis
sirutub
täielikult välja

Kõnnib sümmeetrilise
kõnniga

Kohandage
joondust

Ei paindu
liigselt ega
kiiresti
üleminekul
IC-lt LR-ile

Kõnnib
stabiilse
põlvega
1. nookuri
juures

Reguleerige
PF ROM

Ei paindu
liigselt ega
veni üleliia

Kõnnib
stabiilse
põlvega
2. nookuri
juures

Reguleerige
DF ROM

Pink

Liikumatult

Vibutades

Jala-põranda
nurk (FFA)
~25° IC juures
var4. samm Säilitab
vaste kliirensi

Varajane
asend

Hiline asend

Puudub
Hüppeliigese
plantaarflekja FFA
sioon 1. nookuri
juures, kuid mitte
Puudub jalaga enne esmast
kokkupuude
kokkupuudet
Kand ei tõuse
liiga vara ega
liiga hilja

Hüppeliigese
dorsaalfleksioon 2. nookuri
juures

Sääreluu
sujuv
üleminek

Lisateabe saamiseks skannige QR-koode

Reguleerimisjuhised

Tooteteave

