i-LIMB WRIST
®

A primeira prótese integrada de mão e punho
com rotação sincronizada e seleção do modo
preensão.*
O punho i-Limb Wrist proporciona uma rotação
simultânea e um controlo rotacional direto.
Rotação simultânea: Quando o modo de
preensão é ativado através de alguma opção de
controlo da mão i-Limb Quantum, o punho
i-Limb Wrist gira automática e simultaneamente
até à posição de rotação predefinida para o
respetivo modo de preensão.
Controlo rotacional direto: Com o controlo
SMART, o punho pode rodar diretamente sem
ser necessário alterar o modo de preensão. O
controlo SMART é calibrado durante a
configuração da prótese consoante as atividades
musculares exclusivas de cada utilizador.
Os tradicionais métodos de controlo com
contração ou alto / baixo também estão
disponíveis.
O punho i-Limb Wrist foi concebido para
pessoas com amputação transradial, permitindo
a funcionalidade completa da prótese mediante
a utilização dos componentes Össur.

* q uando utilizado com uma mão i-Limb
Quantum

O novo punho i-Limb Wrist está disponível
para utilização com todas as mãos i-Limb que
permitem controlo rotacional. No entanto, o
controlo simultâneo é acionado apenas
quando o punho é utilizado juntamente com a
i-Limb Quantum.
Quando a prótese é posicionada na horizontal
e é ativado o modo de preensão consoante
uma das opções de controlo da mão i-Limb
Quantum, o punho i-Limb Wrist roda
automaticamente até à posição de rotação
pré-definida para esse modo de preensão.

CARACTERÍSTICAS:
• Configuração e calibração através do software
Biosim no Ipad.
• O codificador incorporado determina a posição
rotacional.
• A comunicação bidirecional entre o i-Limb
Quantum e o i-Limb Wrist permite rotação
simultânea após a seleção do modo de preensão.
• Anel de expansão para montagem e desmontagem
na prótese.
• Utilização de elétrodos digitais para um controlo
mais adequado.
• Comutável de 50 / 60Hz via Biosim e My i-Limb
App.
• Garantia de 2 anos.
• Quando usado com as mãos i-Limb Ultra ou
i-Limb Access, apenas a rotação direta está
disponível.
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com elétrodos
compactos
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