Go with the flow!

• För den aktiva patienten med droppfot.
• När mindre stöd i ståfasen behövs.
• Ger ett större rörelseomfång.
• Dynamisk respons utan begränsningar!

• Ytterligare utveckling inom ankel-fot-ortoser
genom Camps kolfiberkompositteknik som är
känd i hela världen.

PS. den har också lägre klackhöjd, bara 7mm!

Fördelar med Ypsilon®FLOW
• Optimalt rörelseomfång i sagittalplanet
Anpassar sig väl till ojämn och backig terräng och även till
personer med lång steglängd vilket ofta är ett funktionellt
gångmönster för mer aktiva personer.

• Fotbladets nya design

Ger ett dynamiskt fotlyft utan att begränsa normal aktivitet.

• Lägre klackhöjd

Mer kontakt med underlaget i ståfasen vilket hjälper till att
öka frånskjutet med mindre kraft. Underlättar för personer
med svaghet i sagittalplanet att lättare ”ladda” skenan.

• Jämn och smidig undersida
Passar väl mot insidan av skor.

• Lätt lyft i framfoten
Lägre kurvatur i framdelen av fotbladet ger mer plats i tåboxen.

Anatomiskt formad
mot tibia
Trycket mot benet fördelas på båda sidor
om tibiakammen utan att ge tryck mot
prominenser. Smidig och tunn formpressad
kudde som ger en låg profil. Det glansiga
bandet hjälper kläder att glida över ytan. Kan
anpassas för öppning från vänster eller höger
sida.

För den som behöver mer flexibilitet!
Ypsilon Flow är droppfotsortosen för den aktiva
patienten som har droppfot och behöver mindre stöd i
ståfasen.
Den har utvecklats för att tillåta optimalt rörelseomfång
och ge en dynamisk ”ToeOFF®” funktion samtidigt som
det är möjligt för muskler att arbeta mer aktivt.
Fotbladet följer fotens form och med hjälp av golvreaktionskraften kan användaren utnyttja ”ToeOFF®”
effekten med mindre styrka.
Den Y-formade fästpunkten ligger på var sida om tibiakammen och minskar risken för tryck mot prominenser
och mot tibiakammen. Därför är detta en ortos för den
mer aktiva brukaren som ställer höga krav på funktion
och rörlighet.
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Support for Better Life!

Ypsilon®Flow, komplett produkt med polstring och band
Art.nr.
Vänster
28880 1011
28880 1012
28880 1013
28880 1014

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

Storlek
Small
Medium
Large
X-Large

Fotbladets
längd
230 mm
245 mm
270 mm
285 mm

Total
höjd
355 mm
365 mm
375 mm
385 mm

Hälhöjd
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm

Ypsilon®Flow, Utprovningsortos och utprovningsset
Art.nr.
Vänster
28881 1011
28881 1012
28881 1013
28881 1014
28882 0000

Art.nr.
Storlek Fotbladets Total
Hälhöjd
Höger
längd
höjd
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 utprovningsset, Small - Large, vänster och höger.

Art.nr.
28884 0012
28884 0014
28885 0000

Beskrivning
Tibiapad, bilateral passar 3 storlekar
Tibiapad, bilateral
Band, bilateral passar alla storlekar

Storlek
Small/medium/large
X-Large
En storlek
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Ypsilon®Flow, Band och tibiapad

