ORTOSLÖSNINGAR VID BEHANDLING AV DROPPFOT OCH ANKELINSTABILITET

Ständig utveckling
i över tio år
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Dynamisk ankelfotortos för barn

COMFORTKIT

Tillbehör

BLUEROCKER
När patienten behöver maximal stabilitet

YPSILON
När patienten behöver mer flexibilitet
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KIDDIEGAIT

TOEOFF FANTASY
För den som vill ha en glansig yta

SOFTSHELL

01

För den som vill ha en mjukare känsla

NOT FOR RESALE

00

Speciell utprovningsortos

TOEOFF SHORT

99

Kortare variant med bredare fotblad

97

SOFTKIT
Polstring för ökad komfort och bekvämlighet

97

TOEOFF
ToeOFF introduceras, världens första pre-fabricerade
kolfiberkomposit AFO.ToeOFF erövrar världen och
anses vara en revolution inom behandlingen av droppfot.

ToeOFF -familjen
®

ToeOFF-familjen är en unik serie produkter inom området droppfotsortoser som utvecklas och
tillverkas i Sverige. ToeOFF, som var den första prefabricerade kolfiberortosen för droppfot, har
sedan starten 1997 erövrat världen.
Produktens dynamiska funktion, den öppna designen i kombination med stöd på benets framsida,
gör att ToeOFF-familjen skiljer sig markant från andra prefabricerade AFO-produkter på marknaden.
Den mjuka hälisättningen, stabiliteten i ståfasen och den dynamiska tåavvecklingen ger patienten
ökad funktion och ett naturligare gångmönster.

LAV

HØJ

LAV

HØJ

YpsilonTM

Ypsilon

TM

ToeOFF®

PATIENTENS
STA BILITET
UDEN
ORTOSE

PRODUKTETS
STABILITET

ToeOFF-familjen består av tre
modeller som alla har olika
dynamiska egenskaper, inte bara
mellan varandra utan även mellan
varje produkts olika storlekar.
Läs mer om anpassning och
utprovning i ToeOFF-Family
Professional Instructions.

BlueROCKERTM

Vid lättare fall av droppfot
Ypsilon är avsedd för droppfot i kombination med en
stabil ankel. Den ger dynamisk “toe-off”-hjälp men tillåter
fortfarande en normal ankelrörlighet.
• Tillåter mer rörelse medialt, lateralt samt ger friare
rörlighet i ankelleden.
Ypsilon rekommenderas vid:
• Stabil ankel
• Ingen eller mild spasticitet
• När fotens extensorer inte fungerar
• Vid sensorisk nervskada

ToeOFF®

Standardortosen

ToeOFF anses vara marknadens första ankel-fot-ortos
som utnyttjar golvreaktionskraften för att ge en dynamisk
funktion. ToeOFF anses vara ett stort steg i utvecklingen
av AFOs.
• Genom att överväga skadans omfattning, patientens
vikt, aktivitetsgrad och andra proximala skador är
det möjligt att hitta en lösning för varje patient .
• Gångmönstret blir oftast mer stabilt, jämnt,
framåtdrivande och symmetriskt.
• När skadans påverkan minskar blir energiåtgången
mindre och gångkapaciteten ökar.
ToeOFF rekommenderas vid:
• Droppfot i kombination med viss ankelinstabilitet.
• Nedsatt knäkontroll
• Nedsatt djupkänsel
• Måttlig spasticitet
• Delfotsamputationer

ToeOFF Fantasy
FA NTA SY är en ToeOFF med en färgad, glansig yta som
gör att tyg (byxor) lättare glider mot ortosen. Fantasy
finns i färgerna Benvit, Svart, Mörkblå och Mörklila.

ToeOFF Kort

TToeOFF Kort är speciellt utvecklad
för att passa personer som är korta.
Fotbladet är bredare över metatarsallederna och klackhöjden något lägre
jämfört med den vanliga ToeOFFortosen.

BlueROCKER

TM

Vid svårare fall av droppfot
BlueROCKER har exakt samma form och design som ToeOFF
men ger ökad stabilitet.
• Speciellt utvecklad för att passa vid bilateralt behov samt för
patienter med mer omfattande problem.
• Den extra stabiliteten hjälper till att förbättra både balans och
hållning som i sin tur ger ökad säkerhet, speciellt när patienten
har svag quadriceps muskel.
• BlueROCKER lämpar sig väl vid delfotsamputationer och måste
då kompletteras med en kosmetisk utfyllnad beroende på
amputationsnivå.
BlueROCKER rekommenderas vid:
• Svårare fall av droppfot med mer omfattande problem
• Bortfall av djupkänsel i leder
• Nedsatt knä- och höftkontroll
• Svaghet eller funktionsbortfall i benets muskelgrupper
• Delfotsamputationer
• Nedsatt balans
• Svår spasticitet

GÅNGANALYS med och utan BlueROCKER

Utan BlueROCKER

Med BlueROCKER

Utan BlueROCKER har patienten en
stapplande gång utan vare sig tå- eller
hälisättning. Med BlueROCKER kan man
för den här patienten se en tydligare
spridning av golvreaktionskrafterna.
Patienten får också en ökad häl-till tågång,
bättre balans och en säkrare gång.

vänster
uden BR
Gånghastighet (m/s)		
0.54
Stegfrekvens (steg/min) 84.1 85.5
Cykellängd (m)		
0.75
Steglängd (m)		
0.36
Stödfas* 		
66.4
Enkelstödfas*		34.6
(*=% av en gångcykel)		

höger
Normal
uden BR		
0.58
1.43
91.6
98.8
0.79
1.44
0.40
0.72
64.8
60.1
35.0
39.6

vänster
med BR
0.86
99.0
1.04
0.52
65.9
34.2

höger
med BR
0.88
1.06
0.52
65.8
34.6

Utprovningsortoser
Ypsilon, ToeOFF och BlueROCKER finns alla att
få som utprovningsortoser.
Dessa ortoser är endast avsedda för kortvarigt
bruk för att provgå inför val av individuell ortos.
Om patienten känner obehag eller smärta
skall provningen avbrytas omgående. I vissa
fall kan patienten känna det ovant att gå
med ortoserna eftersom dessa påverkar
gångmönstret.Var uppmärksam på patientens
balans under utprovningen.Vi rekommenderar
att första gångträningen sker med stöd eller vid
gångbarr.

ToeOFF finns dessutom att få som ett komplett utprovningsset packat i en
praktisk väska för förvaring och transport. Ett komplett set består av polstrade
ortoser, höger och vänster i storlekarna small, medium och large.

CD-ROM Presentation

PC
CD-Rom

ToeOFF® Family
of Products
www.allardusa.com

CD-ROM

CD-AU.indd 1

ToeOFF Family CD-Rom innehåller allt som finns att
tillgå just nu när det gäller information om produkterna.
På CD’n berättar flera brukare om sina erfarenheter.
Möt dem på video. Tag del av utprovning, anpassning,
gånganalys och mycket mer.

07-05-23 07.54.48

Varje ToeOFF och BlueRocker som provas ut skall ha en mjuk
polstring mot huden. För detta finns SoftKIT.
• Ett polstringsset som innehåller två neoprenestavar
		 för att skapa avlastning för tibiakammen
• Två polstringar i varje förpackning
• Hudvänligt och slitstarkt material
• Passar både ToeOFF och BlueRocker
• Fästes enkelt mot ortosen med MicroFix, ett
		 extra tunt självhäftande material som medföljer.

Inget ben är det andra likt - vi har
olika former och hudtyper.
ComfortKIT erbjuder användare av
såväl ToeOFF som BlueRocker en mer
dämpande polstring.
ComfortKIT anpassar sig efter
benets kontur och form.

Ett inre lager av polyurethanskum gör att comfortKIT
anpassar sig naturligt till benets form vid användning.
När polyuretanskummet inte utsätts för tryck återgår
det till sin naturliga form.
Liksom SoftKIT kan comfortKIT enkelt fästas både
mot ToeOFF och BlueRocker med hjälp av MicroFix.
Förpackningen med comfortKIT innehåller två stycken
polstringar och MicroFix.

För användare som vill ge sin
ToeOFF eller BlueROCKER ett
mjukare utseende. SoftSHELL är
en kombination av SoftKIT, som
polstrar mot insidan och en yttre
textil som även täcker bygeln. För
den som önskar en annan färg på
sin ortos, finns softSHELL i två
färger beige och brun.

COMBO™
En annan medlem i ToeOFF-Familjen är produkten COMBO. Detta
är en extern produkt som kan monteras på en ToeOFF eller en
BlueROCKER och hjälper till att kontrollera hyperextension i knäet.
De två produkterna (AFO och Hyperextensionsdelen) kan enkelt
kopplas isär, om man vill utnyttja enbart AFO produkten. Du kan
lära dig mer om COMBO i vår separata produktinformation. Se en
video om hur produkten fungerar på www.camp.se.

Val av storlek...

är så mycket mer än bara fotlängden!

Nedanstående mått avser produktens fotblad. Läs i ToeOFF-Family
Professional Instructions (finns som pdf på www.camp.se) för rätt val av
produkt och storlek för att tillgodose varje patients individuella behov.
TOEOFF, FANTASY, BLUEROCKER
YPSILON
TOEOFF SHORT
Storlek
Höjd
Fotbladets
Höjd
Fotbladets
Höjd
Fotbladets
		 längd 		
längd 		 längd
XS

360mm

210mm

-------

-------

-------

-------

S

380mm

230mm

330mm

230mm

295mm

215mm

M

405mm

245mm

340mm

245mm

320mm

235mm

L

430mm

270mm

350mm

270mm

340mm

255mm

XL

430mm

285mm

-------

-------

-------

-------

Art.nr
28375
28370
28360
28361
28362
28363
28380
28385
28400

Beskrivning
ToeOFF med velcro
ToeOFF med D-ring
(kardborr ej monterad)
ToeOFF Fantasy, Svart
ToeOFF Fantasy, Mörkblå
ToeOFF Fantasy, Beige
ToeOFF Fantasy, Lila
ToeOFF Kort
ToeOFF Utprovningsortos
Ypsilon

Storlek
XS-S-M-L-XL
XS-S-M-L-XL

Art.nr.
28401
28405
28406
28390
28365
28391
28393
28394
28398

XS-S-M-L-XL
XS-S-M-L-XL
XS-S-M-L-XL
XS-S-M-L-XL
S-M-L
XS-S-M-L-XL
S-M-L

Beskrivning
Ypsilon Utprovningsortos
BlueROCKER
BlueROCKER Utprovningsortos
SoftKIT, ToeOFF/BlueROCKER, svart
SoftKIT, ToeOFF/BlueROCKER, beige
SoftKIT, ToeOFF Kort
SoftShell ToeOFF/BlueROCKER, beige
SoftShell, ToeOFF/BlueROCKER, brun
ComfortKIT, ToeOFF/BlueROCKER

Storlek
S-M-L
XS-S-M-L-XL
XS-S-M-L-XL
XS-S-M-L/XL
XS-S-M-L/XL
S-M-L
XS-S-M-L/XL
XS-S-M-L/XL
XS, S, M, L/XL
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För mer information om KiddieGAIT, beställ separat brosochyr.

Patent no.:
ToeOFF, ToeOFF Short, ToeOFF Fantasy, ToeOFF NFR, BlueRocker, BlueRocker NFR, KiddieGAIT,
KiddieGAIT NFR:AU736950, BE1005297, BE1114626, DK1005297, DK1114626, FI1005297,
FI1114626, FR1005297, FR1114626, IE1005297, IE1114626, IT1005297, IT1114626, CA2279225,
CNZL97181689.1, NL1005297, NL1114626, NO313656, PL194247, CH1005297, CH1114626,
ES1005297, ES1114626, GB1005297, GB1114626, SE1005297, SE1114626, DE69709184.8-08
DE69732541.5-08, US5897515, AT E210417, AT E289187
Ypsilon,Ypsilon NFR:GE60208889.5-08, GB1379201, IT1379201, US6887213

www.camp.se

Tel
Fax
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