Modell 750
Camber Axis Hinge

MONTRERINGSANVISNINGAR

Anvisningar
Modell 750
Camber Axis Hinge

Anmärkningar:
• Spänn inte nr 8-32 insexskruv (3-5 tum
pund) för hårt.
• Rörelsenycklar nr 5, nr 6, nr 7 smörjs med ett
lätt smörjmedel för korrekt rörelse efter de
placerats i spåret.
• Nyckelstoppmekanismen på Camber Axis
storlek liten är omvänd jämfört med mediumoch stora leddesigner. Rörelseomfånget
påverkas inte av den här konfigurationen.

1. Förbered gjuten modell och

identifiera medial och lateral ledaxel.
Märk ut en vertikal linje genom varje
axel vinkelrätt mot plantarytan på
gjutformen.

2. Forma CAH-leden till rätt storlek och
konturera genom att forma mot
gjutformen. Rikta in mot den markerade
fotleden. Kvadratinriktning behövs inte
men håll centrum på de mekaniska
lederna ungefär lika höga.

3. Montera de förskurna peliteämnet till
gångjärnet. Ta bort skruven till
centrumaxeln och ersätt den med den
svarta gipsskruven och brickan. Trä
försiktigt skruven genom centrumaxeln
och peliteämnet.

Anmärkning: Extrema valgus- eller

varusdeformiteter i foten/fotleden måste beaktas
särskilt under inriktning och montering för att
undvika tryck från
CAH -stolparna och fästena. De här områdena
måste vadderas väl med de medföljande vaddarna
eller genom att lägga till ytterligare lager som
bestäms av orthotisten.

4. Borra 1/16” pilothål vid ledaxeln på
gipsmodellens mediala och laterala sidor.
Rikta in fogarna mot de vertikala linjerna,
fäst gångjärnen genom att spänna
gipsskruvarna tills lederna ligger i
jämnhöjd med den gjutna ytan.
Spänn inte för hårt.
Fyll eventuella luckor med kitt eller gips
för att förhindra att plast dras under
gångjärnen.

5. Sträck ut nylon över modellen och

vakuumforma enligt
standardförfaranden. Slipa plasten

över mittaxelns skruvhuvud och ta bort
gipsskruvarna när termplasten har
svalnat. Markera mitten på varje fästhål
innan du tar bort AFO-skalet. Markera
och klipp av trimlinjer för att lossa AFO
från gjutformen.

6. Borra ett nr 18 hål genom
markeringarna centrerade på alla hålen i
plasten. Överdimensionera inte hålen.
Sätt tillbaka gångjärnen och markera
trimlinjer för att avsluta vid fogens
omkrets innan du monterar AFO.

7. Infoga gångjärnen och sätt ihop dem
med AFO genom att fästa skruvarna nr
8-32 med fästskruvar för gångjärn med
gänglås. Kallhamra försiktigt de nr 8-32
fästskruvarna för att säkerställa
permanent montering vid slutmontering.

Viktigt:
• Applicera gänglås
på alla skruvar
under
slutmontering.
• Använd nr 8-32
x 3/8” skruv vid
montering av tjockt
material.

8. Placera SS-brickan under
mittaxelns skruvhuvud och vrid
skruven till 3-5 tum pund.

9. Applicera pelite eller
självhäftande Aliplastvaddar som en mjuk yta
mellan leder och hud.

Rörelseomfångets intervall
Fot-/fotledspositionen
eller
önskat
rörelseomfång kan ställas in genom att
infoga lämpliga nycklar som visas i
nyckelidentifieringsschemat. Kom ihåg att
alla “R” och “L” nycklar kan bytas ut och
vändas för dorsi- eller plantarflexion
rörelsekontroll. Anatomisk referens är “R” till
höger om nedre extremiteten och “L” till
vänster.
Slipa
nyckeln
till
önskad
gradinställning om önskad ROM inte är
tillgänglig i standardnyckelstorlek.

Nyckelidentifieringsschemat

Nyc
kel
Nr 1
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Rekommenderad användning av
Camber-axelgångjärn

Komponentval bör bestämmas av
orthotisten efter beaktning av
individuell
patientvikt
och
funktionell gångaktivitet. Patientens
vikt får inte överstiga 220 lbs. (99 kg).

Lederna är designade för värmeformbara
applikationer.
Var försiktig så att de
fotledsaxlarna inte vrids
om plasten måste värmas.
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Silver
Röd
Blå
Lila
Grön

Nr 6 L/ R

5° to 10°

Låst
Låst plantar- eller dorsiflexion
Låst plantar- eller dorsiflexion
Låst plantar- eller dorsiflexion
Begränsad plantar- och dorsiflexion
rörelse
Begränsad plantar- och dorsiflexion

Svart

förutbestämda

Rekommenderat
viktintervall
för
användning
av
Camber-axelgångjärn
CAH-liten

750-S
Under 80-100 lbs
(36 -45 kg)

CAH-Medium

750-M
Under 160 lbs
(72 kg)

CAH-stor

750-L
Under 220 lbs
(99 kg)

Komponentschemat
Nr 8-32 trusshuvudfäste och
pivotskruvar
Fot/led position eller
Distalled

”Nyckel” till rörelseomfångets
intervall
Nr 8-32 insexskruv
för stopp

Bricka i rostfritt stål
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