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FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION SYSTEM
Esittelemme aivan uuden modernin Toiminnallisen sähköisen stimuloinnin (TSS) laitteen nimeltään ALFESS.
Innovatiivinen ja hyvin muotoiltu ortoosi täydentää Allard AFO tuotesarjaa. ALFESS on tarkoitettu parantamaan
kävelyä henkilöille, jotka kaipaavat mahdollisuutta jalan nostoon kävelyn aikana. Sähköinen stimulointi auttaa jalan
aktiviisessa dorsifleksiossa. Tämä innovaatio on syntynyt yhteistyössä Camp Scandinavian tuotekehitystiimin ja valmistajan kanssa. He ovat luoneet meille täysin ainutlaatuisen, toiminnallisen ja mitä käyttäjäystävällisimmän ortoosin.
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Voidaan kiinnittää yhdellä kädellä
Kevyt
Ei näy vaatteiden alta
Yksinkertainen laite ohjelmoitavaksi joko
ohjauspaneelin tai applikaation avulla.
Integroidut elektrodit (ei tarvitse tilata erikseen)
Yksi laite - yksi koko - helppo tilata
Mahdollistaa paljasjaloin kävelyn
Vedenkestävä (lyhyen aikaa)
Kaksi aktiviteettiasetusta: Kävely ja Harjoitustila
Latausyksikkö latausta varten integroidulla
akulla.

Indikaatiot:
Keskushermoston vammat kuten:
Multippeli Skleroosi (MS), Aivohalvaus, CP-vamma, Osittaiset selkäydinvauriot, Traumaattiset aivovauriot.

FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION SYSTEM
ALFESS asetetaan säärelle välittömästi polven alle. Kävelyn aikana sensorit tunnistavat tahdin sekä kulmat ja
sopeutuvat kävelytyyliin. Algoritmi kokoaa tiedot ja lähettää sähköisiä impulsseja hermoille jalan nostamiseksi.
Käyttäjä voi itse säätää toivotun stimuloinnin voimakkuutta. Harjoitustila auttaa käyttäjää tekemään kuntoutustaan yhdessä fysioterapeutin kanssa tai annetuilla ohjeilla itsenäisesti.
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Muoto ja magneettilukitus
mahdollistavat ALFESS:in kiinnityksen yhdellä kädellä!

Lataus magneettikontaktilla.
Magneettilukitus

Virtakytkin
kosketusnäppäimellä.

Asetukset voidaan tehdä
joko laitteessa, ohjauspaneelissa tai mobiiliapplikaation avulla.

Kontraindikaatiot:
Älä käytä yhdessä sähköisten valvontalaitteiden kanssa, tahdistimen, defibrillaattorin ja korkea frekvensisten lääketieteellisten laitteiden kanssa.
FES/TTS hoitoa ei saa antaa tahdistinta käyttäville potilaille. Älä käytä, mikäli sinulla on ollut autonominen dysrefleksia. Älä käytä FES/TTS:ää juuri suoritetun kirurgisen toimenpiteen jälkeen, kun lihassupistus voi haitata toipumisprosessia. Lisätietoja varovaisuustoimenpiteitä ja varoituksia
koskien, lue ystävällisesti käyttöohjeet.

FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION SYSTEM

mikäli tämä ei auta,
suosittelemme
Allard AFOa!

Kuvaus

Koko

28270 0512

ALFESS Pakkaus

Yksi koko

28271 0000

Pidennysnauha

Yksi koko

28279 0000

D-Rengas magneetilla

Yksi koko

28283 0000

Connect Geeli

500 ml.
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