Rozwiązania pediatryczne
Dla każdego dziecka

DZIECI SĄ BARDZIEJ AKTYWNE
NIŻ DOROŚLI
Nie jest tajemnicą, że aktywność dzieci jest nieporównywalnie większa niż dorosłych.
Rozpiera je energia. Biegają i bawią się znacznie częściej i dłużej niż dorośli, nawet ci
najbardziej aktywni.
Dlatego w naszej linii produktów pediatrycznych są nie jedna, nie dwie, ale trzy nowe
dynamiczne stopy. To stopy, w których aktywny młody człowiek może spełnić swoje
marzenia.
Hybrydowa stopa Cheetah® Xplore Junior sprawdza się w wielu sytuacjach. Można w niej
grać, biegać, uprawiać sport i pójść na spacer z psem. Ossur wspiera dzieci na każdym
kroku i w każdej chwili.

Dobór produktów

Flex-Foot® Junior

Vari-Flex® Junior

Cheetah® Xplore
Junior

Flex-Run™ Junior

Cheetah® Junior

Iceross® Junior
Dermo®
and Stabilo

Total Knee®
1100

FLEX-FOOT JUNIOR
®

Specjalnie zaprojektowany sprężynujący
element z włókna węglowego kumuluje
energię i zapewnia jej zwrot w momencie
wybicia stopy z palców co wpływa na
długość kroku.
Aktywna pięta Carbon-X® Active Heel pochłania wstrząsy.
Długi moduł przodostopia i jego kształt z oddzielonym
paluchem zapewniają bardzo dobrą stabilizację i dają
możliwość noszenia różnorodnego obuwia. Zintegrowany
ze stopą element łączący daje niski profil co pozwala na
wykorzystanie stopy nawet dla bardzo długich kikutów.
Kształt adaptora -piramidy przyczynia się do stopniowego
usztywnienia stopy. Moduł stopy zbudowany z wielu warstw
włókna węglowego został starannie zaprojektowany tak, aby
zapewnić stabilizację i elastyczność niezbędną dla różnej
wagi i zmiennej aktywności dzieci.

PEŁNA DŁUGOŚĆ
PRZODOSTOPIA

ODPOWIEDNIA
REAKCJA

AKTYWNA PIĘTA

ODDZIELNY PALEC

VARI-FLEX JUNIOR
®

To niezwykłe połączenie komfortu i
dynamiki. Wyjątkowo dynamiczna stopa
zapewniająca dodatkową energię dzieciom.
Vari-Flex Junior jest lekka i łatwa w montażu. Konstrukcja
stopy dostosowana do potrzeb dzieci zapewnia im
bezpieczeństwo i komfort. Dynamika stopy sprawia, że chód
jest płynny i naturalny co w znaczący sposób zmniejsza
zmęczenie i napięcie w dolnej części pleców. Kosmetyczne
pokrycie stopy jest smukłe i estetyczne co sprawia, iż pasuje
do każdego obuwia.

PEŁNA DŁUGOŚĆ
PRZODOSTOPIA

ODDZIELNY PALEC

ODPOWIEDNIA
REAKCJA

AKTYWNY
RUCH CZĘŚCI
GOLENIOWEJ

AKTYWNA PIĘTA

CHEETAH XPLORE JUNIOR
®

Cheetah Xplore Junior jest idealnym rozwiązaniem dla
dzieci, które od jednej stopy protezowej potrzebują wygody i
elastyczności w czasie gdy chodzą, a jednocześnie dynamiki
gdy biegają. Cheetah Xplore zapewnia płynną zamianę
ze stopy do biegania w wygodną stopę do chodzenia czy
stania.

PEŁNA DŁUGOŚĆ
PRZODOSTOPIA

ODPOWIEDNIA
REAKCJA

AKTYWNY
RUCH CZĘŚCI
GOLENIOWEJ

AKTYWNA PIĘTA

FLEX-RUN™ JUNIOR

CHEETAH JUNIOR

Flex-Run Junior to stopa zaprojektowana
specjalnie dla dzieci. Efektywny zwrot energii
jest niezbędny dla bardzo aktywnych dzieci.

Wykonana z bardzo efektywnego włókna
węglowego została zaprojektowana
specjalnie do aktywności sportowych.

Zaprojektowana aby być najelastyczniejszą stopą do biegania,
Flex Run Junior zapewnia świetną amortyzację sprawiającą,
że ta stopa jest idealna dla dzieci z amputacjami zarówno uda
jak i podudzia.

To optymalna stopa zarówno do biegania jak i do zabawy, dla
dzieci z amputacją na poziomie podudzia i uda. Montowana
jest z tyłu leja przez co jest zwinna, mocna i jest sprawdzoną
konstrukcją dla dzieci, które chcą uprawiać sport.

ODPOWIEDNIA
REAKCJA

AKTYWNY
RUCH CZĘŚCI
GOLENIOWEJ

®

ODPOWIEDNIA
REAKCJA

AKTYWNY
RUCH CZĘŚCI
GOLENIOWEJ

ICEROSS JUNIOR

TOTAL KNEE JUNIOR

Silikonowe leje protezowe Iceross są powszechnie
używane jako najlepsze i najwygodniejsze zawieszenie
protezy. Leje Iceross zapewniają bardzo dobrą stabilizację
tkanek miękkich, ograniczają rozciąganie tkanek podczas
chodzenia, przyczyniają się do poprawy krążenia.

W Stawie kolanowym Total Knee Junior zastosowano
wszystkie rozwiązania technologiczne znane ze stawów
Total Knee dla dorosłych. Bardzo dobra wytrzymałość
stawu związana jest z zastosowaniem wysokiej jakości
łożysk igłowych.

Zaprojektowany specjalnie dla dzieci lej Iceross Stabilo®
Junior z zamkiem i pofalowaną zewnętrzną warstwą
Wave, która zwiększa komfort zginania kolana, zapewnia
komfort i stabilność. Aktywne składniki pielęgnacyjne
zabezpieczają skórę dziecka przez cały dzień wypełniony
grą i zabawą. Lej idealnie chroni przed otarciami i mikro
urazami delikatną skórę dziecka.
Stosując lejek Iceross Dermo® Junior zabezpieczamy
tkanki przed urazami, amortyzujemy uderzenia nawet przy
znacznej aktywności. Składniki czynne do pielęgnacji skóry
wbudowane w materiał silikonowy, są stopniowo uwalniane
by przez cały czas ochraniać skórę dzieci. Dodatkową
atrakcją jest możliwość wykonania (dołączonymi do
zestawu flamastrami) własnoręcznych rysunków, które
ozdobią lejek i sprawią iż będzie on wyjątkowy i jedyny w
swoim rodzaju.

Szalone zabawy na świeżym powietrzu nie są żadnym
problemem dla tego lekkiego, niespotykanie wytrzymałego
aluminiowego stawu kolanowego. Działanie stawu
kolanowego Junior jest oparte na bazie koncepcji
rozwiązań technologicznych Total Knee, tyle że w znacznie
mniejszej i lżejszej formie w porównaniu ze stawami
kolanowymi dla dorosłych. Płynny opór wyprostu, opcja
regulacji wysokości uniesienia pięty, oraz dostosowywanie
do wagi zderzaków amortyzujących wyprost, sprawiają ,
że kolano zapewnia optymalny poziom bezpieczeństwa,
amortyzację wstrząsów oraz pełnię swobody ruchu
w codziennych beztroskich zabawach najmłodszych
użytkowników.

®

®

Dzieci mogą udekorować
i spersonalizować swoje
leje. Dołączamy specjalne
markery w różnych kolorach
do każdego leja Junior.

ICELOCK 700 SERIES

ADAPTORY JUNIOR

Mocny i lekki zamek zapadkowy do stosowania z lejkami
Iceross Junior

W celu połączenia dowolnych komponentów pediatrycznych: lejów, stóp, kolan, stworzono serię mocnych, a zarazem lekkich adaptorów, które pozwolą na skonfigurowanie
najlepszego rozwiązania dla wymagających, najmłodszych
użytkowników. Adaptory są kompatybilne z całą serią produkcyjną Ossur Junior.

®

W skład serii Icelock 700 wchodzą zamek zapadkowy,
adaptory i narzędzia produkcyjne. Zamek został specjalnie
zaprojektowany, tak aby małe części pasowały do potrzeb
małego użytkownika protezy. Konstrukcja jest około 30%
mniejsza od innych zamków dostosowanych dla dorosłych
typu Icelock 600 i jest idealna do stosowania w dziecięcych
protezach kończyny dolnej. Zamek Icelock 700 Series
jest ultra-lekki, a jednocześnie wytrzymały i trwały. Dzięki
specjalnym narzędziom montaż i demontaż zamka jest
prosty i nieskomplikowany.

Rozwiązania pediatryczne-specyfikacja
FLEX-FOOT® JUNIOR

Nr. katalogowy

Opis

Waga kg

15-24 25-34 35-45

JRP0XYY1Z

Flex-Foot Junior w zestawie z piramidą męską

X Kategoria

1

2

3

YY: Rozmiar (16-21), Z: Strona (L/R) (Lewa/Prawa)
Uwaga: Powyższe kategorie dotyczą wyłącznie Flex-Foot Junior. Nie wszystkie rozmiary dostępne są w każdej kategorii.
VARI-FLEX® JUNIOR

Nr. katalogowy

Opis

Waga kg

15-24 25-34 35-45 46-55

VJB0XYYZ

Vari-Flex Junior w zestawie z piramidą męską

X Kategoria

1

2

3

4

YY: Rozmiar (16-21), Z: Strona (L/R) (Lewa/Prawa)
Uwaga: Powyższe kategorie dotyczą wyłącznie Vari-Flex Junior. Nie wszystkie rozmiary dostępne są w każdej kategorii.
POKRYCIA KOSMETYCZNE STÓP DO UŻYTKU Z VARI-FLEX JUNIOR

Nr. katalogowy

Rozmiar (XX)

JRX50XXZ

16-21

FCT0XXZ

22-24

Z: Strona (L/R) (Lewa/Prawa)
CHEETAH® XPLORE JUNIOR

Nr. katalogowy

Opis

Waga kg

CHX0Y

Cheetah Xplore Junior zestaw

Y Kategoria

Nr. katalogowy

Opis

Waga kg

FSX007X

Flex-Run zestaw

X Kategoria

Nr. katalogowy

Opis

Waga kg

CJX0Y

Cheetah Junior zestaw

Y Kategoria

15-24 25-34 35-45 46-55
1

2

3

4

FLEX-RUN™ JUNIOR

15-24 25-34 35-45 46-56 57-67 68-84
1

2

3

4

CHEETAH® JUNIOR

15-24 25-34 35-45 46-55
1

2

3

4

ICEROSS® JUNIOR LINER LINER WITH WAVE (3MM PROFILE)

Nr. katalogowy

Metoda zawieszenia

Siatka

I-8302XX

Locking Dermo

10cm

I-8301XX

Locking Stabilo

10cm

XX - Rozmiary 12, 14, 16, 18
Uwaga: Rozmiary 12 i 14 do użytku z gwintem M6. Rozmiary 16 i 18 zawierają wymienny adaptor pinu do użytku z
gwintem M6 bądź M8
TOTAL KNEE®

Nr. katalogowy

Opis

1100

Total Knee Junior

1100-KE

Total Knee Junior z czteroramiennym adaptorem leja

1100-OS

Total Knee Junior z męskim adaptorem piramidowym
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