“STAY ALIGNED” MET DE PRO-FLEX® LP ALIGN
Ongeacht of u nette schoenen of comfortabele sneakers wil dragen of gewoon uw schoenen wil
kunnen uittrekken na een lange dag en thuis op blote voeten wilt rondlopen, het is belangrijk
om een goede uitlijning te behouden.
KLEED U VOOR DE GELEGENHEID, ZONDER CONCESSIES
De nieuwe Pro-Flex LP Align biedt een oplossing voor het wisselen van schoenen door u de mogelijkheid te geven
uw prothese zelf uit te lijnen, zodat u geen concessies hoeft te doen wat betreft uw houding of looppatroon door
verschillende schoenen. Met Pro-Flex LP Align kunt u met één druk op de knop uw prothese uitlijnen met de schoenen
die u draagt, tot wel 7 cm hakhoogte!
MEER STABILITEIT EN MINDER VERMOEIDHEID VOOR EEN GROTER ZELFVERTROUWEN
De Pro-Flex LP Align biedt niet alleen een eenvoudig te gebruiken instelbare uitlijning, maar heeft ook een goede
energieteruggave en helpt vermoeidheid te verminderen, waardoor de stabiliteit en het zelfvertrouwen toenemen.
Het anatomisch gevormde voetblad met een sandaalteen en een volledig effectief teenlengte-ontwerp bieden een
verbeterde stabiliteit met beter afrollen en dragen bij aan een symmetrischer looppatroon. De lichte kromming bij
de teen zorgt ook voor een goede pasvorm op verschillende hakhoogte-instellingen.
ANATOMISCH GEVORMDE VOETOVERTREK
VOOR EEN OPTIMALE FUNCTIONALITEIT
De voetovertrek is lichtgewicht en wasbaar en bevat
een zool met goede grip voor stabiliteit als u op
blote voeten op natte of gladde oppervlakken loopt,
plus een sandaalteen voor gebruik met slippers of
sandalen. Een kuitcosmese, gemaakt van hetzelfde
lichtgewicht en tevens duurzame materiaal als de
voetovertrek, is beschikbaar voor de maten 22-26
(cat. 1-5).
UITGELIJND BLIJVEN
Om slechte uitlijning en de daaruit voortvloeiende
problemen te voorkomen, heeft Össur een video-
instructie en een beknopte referentiegids gemaakt.
Deze leiden u door de eenvoudige stappen om de
juiste uitlijning met Pro-Flex LP Align te behouden.
We raden u ook aan om te oefenen met uw
orthopedisch instrumentmaker om ervoor te
zorgen dat uw uitlijning correct is.

De hakhoogte kan met één druk op de knop
tot 7 cm worden aangepast

Volledige effectieve teenlengte voor betere
standfase en het gebruik van sandalen

Flexibele teen biedt ruimte aan aanpassingen
voor verschillende hakhoogten

MY MEASUREMENTS
Measurement A

REQUIREMENTS
• Ruler
• Tape
• Marker

FIGURE 1

A

FIGURE 2

Reference point
on prosthesis

Wall
“Pivot point”

Wilt u weten hoe u een goede uitlijning behoudt?
Bekijk onze video of lees de beknopte referentiegids.

INSTRUCTIONS
STEP 1: Make a reference point on the
back of your socket using tape/marker
STEP 2: Take the ruler (supplied) and
position the hinge/hole over the ankle
center, and the flat end against the wall
as shown in Figure 1.
STEP 3: Measure the distance between
the reference point on the socket and the
wall, write it down as measurement A.
(see Figure 1)
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Ontwerp met 3 bladen voor
dynamische energieteruggave

STEP 4: Change the shoe on the
prosthesis to the one you would like to
wear.
STEP 5: Align the prosthesis, by using
the ruler, to the wall as explained in
Step 2.
STEP 6: Measure the new distance
between the wall and the reference point
on the socket, shown by B in figure 2.
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PRO-FLEX® LP ALIGN
Changing your shoes - how to adjust
the Pro-Flex LP Align

....................................

If your socket or prosthetic alignment has been changed by your

STEP a8:new
IMPORTANT:
Push A.
the outside
STEP 7: To adjust the foot angle,
press measure
prosthetist,
measurement
button to lock the ankle. Your prosthesis
the inside button to unlock the ankle,
is now safe to use.
hold the foot firmly and move the
socket backwards or forwards to restore
NOTE:
measurement A. The reference point
should always be at the same
distance
1
2
3 • If you
4 change5your shoes
6 again, 7
measure a new measurement B.
as measurement A.
• If your socket or prosthetic alignment
has been changed by your prosthetist,
If measurement A is greater than
measure
a
new
measurement
A.
measurement B, push
the
socket
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• Please practice these steps with
forward.
your Prosthetist
• These instructions are applicable for
If measurement A is less than
transtibial, transfemoral and knee
measurement B, push the socket
disarticulation amputees.
towards the wall.
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