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Framtidens droppfotsbehandling!



Låt oss presentera en helt ny modern Funktionell Elektrisk Stimulerings (FES) enhet som heter ALFESS™. Denna 
innovativa och väl designade ortos är ett komplement till Allard AFO produktserien. ALFESS™ är avsedd att 
förbättra gång hos personer som saknar möjligheten till att lyfta foten fritt under gång. Den elektriska stimuleringen 
hjälper foten att aktivt dorsalflektera. Denna innovation är ett samarbete mellan Camp Scandinavias produkt-
utvecklingsteam och tillverkaren som gett oss en helt unik, funktionell och mest av allt användarvänlig ortos.

FUNKTIONER & FÖRDELAR

• Kan appliceras med en hand

• Låg vikt

• Diskret under kläder

• Enkel att programmera på enhet, handkontroll 
eller i mobilapp

• Integrerade elektroder (behöver inte beställa 
extra)

• En enhet - en storlek - enkelt att beställa

• Möjligt att gå barfota

• Vattenresistent (kort tid)

• Två aktivitetsinställningar : Gång & Träning

• Laddenhet för laddning av integrerat batteri

Indikationer:
Centrala nervskador som:
Multipel Skleros (MS), Stroke, Cerebral Pares (CP) Inkompletta ryggmärgsskador, Traumatiska hjärnskador. 
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Kontraindikationer:
Används inte tillsammans med elektronisk monitoreringsutrustning, defribillator och högfrekvens medicinsk utrustning. 
FES behandling ska inte användas på patienter med pacemaker. Använd inte om du har en historik med Autonom dysreflexi. 
Använd inte FES efter nyligen utförd kirurgi där muskelkontraktion kan störa läkningsprocessen. 
För mer information om försiktighetsåtgärder och varningar, var vänlig läs användarinstruktionen.

ALFESS™ placeras på benet strax under knäet. Under gång känner sensorerna av hastighet och vinklar och 
anpassar sig till gångmönstret. En algoritm sammanställer informationen och skickar ut elektriska impulser till 
nerverna så att foten lyfts. Användaren kan enkelt på egen hand justera hur mycket stimulering som är önskad. 
Träningsläge kan hjälpa brukaren att genomföra sin rehabilitering tillsammans med en Fysioterapeut eller efter 
givna instruktioner på egen hand. 

Inställningar görs på:
Enheten, handkontroll 
eller i mobilappen

Formen och magnetspännet 

gör det möjligt att kunna 

applicera ALFESS™ med 

en hand!

Laddas med 

magnetkontakt
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SVERIGE             DANMARK           FINLAND  NORGE
042-25 27 00            43 96 66 99          09-350 76 30  23 23 31 20
info@camp.se            info@camp.dk          info@camp.�  info@camp.no

Tel
E-post

www.camp.se

Art.nr. Beskrivning Storlek

28270 0312 ALFESS Komplett En storlek

28271 0000 Extra förlängningsband En storlek

28279 0000 D-Ring med magnet En storlek

28283 0000 Connect GEL 500 ml.

om inte detta fungerar 
så rekommenderar vi 

en Allard AFO!
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