Go with the flow!

• For den aktive pasienten med droppfot.
• Ved behov av mindre støtte i ståfasen.
• Gir større bevegelsesomfang.
• Dynamisk respons uten begrensninger!

• Ytterligere utvikling innen ankel-fot-ortoser ved
hjelp av Camp sin verdenskjente teknikk med
kullfiberkompositt.

PS. Den har også lavere hælhøyde, kun 7 mm!

Fordeler med Ypsilon®FLOW
• Optimalt bevegelsesomfang i sagittalplanet
Tilpasser seg godt til ujevnt og kupert terreng og også til
personer med lang skrittlengde, noe som ofte er et
funksjonelt gangmønster for mer aktive personer.

• Fotbladets nye design

Gir et dynamisk fotløft uten å begrense normal aktivitet.

• Lavere hælhøyde

Mer kontakt med underlaget i ståfasen, noe som hjelper til
med å øke frasparket med mindre kraft. Gjør det enklere for
personer med svakhet i sagittalplanet å lettere ”lade” skinnen.

• Jevn og smidig underside
Passer godt på innsiden av sko.

• Lett løft i framfoten
Mindre kurve i framdelen av fotbladet gir mer plass i tådelen av skoen.

Anatomisk formet
mot tibia
Trykket mot benet fordeles på begge sider
av tibiakammen uten å gi trykk mot
prominenser. Smidig og tynn formpresset
pute som gir en lav profil. Det glatte
båndet hjelper klær å gli over overflaten. Kan
tilpasses for åpning fra venstre eller høyre
side.

For den som trenger mer fleksibilitet!
Ypsilon Flow er droppfotsortosen for den aktive
pasienten med droppfot og som trenger mindre støtte i
ståfasen.
Den er utviklet for å tillate optimalt bevegelsesomfang
og gi en dynamisk ”ToeOFF® ” funksjon, samtidig som
det er mulig for muskler å arbeide mer aktivt.
Fotbladet følger fotens form, og med hjelp av
gulvreaksjonskraften kan brukeren utnytte ”ToeOFF® ”
effekten med mindre styrke.
Det Y-formede festepunktet ligger på hver side av tibiakammen og minsker risikoen for trykk mot prominenser
og tibiakammen. Derfor er dette en ortose for den
mer aktive brukeren som stiller høye krav til funksjon
og bevegelighet.

ToeOFF®-Familiens funksjonstrapp
Ønsket
bevegelsesomfang

Ønsket
Stabilitet

Hjelp ved
fraspark

Spatistitetsnivå

Ønsket
fleksibilitet

Support for Better Life!

Ypsilon®Flow, komplett produkt med polstring og bånd
Art.nr.
Venstre
28880 1011
28880 1012
28880 1013
28880 1014

Art.nr.
Høyre
28880 2011
28880 2012
28880 2013
28880 2014

Størrelse Fotbladets
lengde
Small
230 mm
Medium 245 mm
Large
270 mm
X-Large 285 mm

Total
høyde
355 mm
365 mm
375 mm
385 mm

Hælhøyde

7 mm
7 mm
7 mm
7 mm

Ypsilon®Flow, Utprøvingsortose og utprøvingssett
Art.nr.
Venstre
28881 1011
28881 1012
28881 1013
28881 1014
28882 0000

Hælhøyde
Art.nr.
Størrelse Fotbladets Total
Høyre
lengde
høyde
28881 2011 Small
230 mm
355 mm 7 mm
28881 2012 Medium 245 mm
365 mm 7 mm
28881 2013 Large
270 mm
375 mm 7 mm
28881 2014 X-Large 285 mm
385 mm 7 mm
Komplett utprøvingssett, Small - Large, venstre og høyre.

Art.nr.
28884 0012
28884 0014
28885 0000

Beskrivelse
Tibiapad, bilateral
Tibiapad, bilateral
Bånd, bilateralt

Størrelse
Small/Medium/Large
X-Large
Universal
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Ypsilon®Flow, bånd og tibiapad

