
Go with the flow!

PS. Ortoosissa on myös aiempaa matalampi kannankorkeus, vain 7 mm!

• Aktiiviselle henkilölle, jolla on riippunilkka.

• Kun jalka tarvitsee vähemmän tukea kävelyn 
 tukivaiheessa.

• Sallii laajemman liikeradan käytön.

• Dynaamisesti mukautuva ilman rajoituksia!

• Uusin tuotekehityksemme jalka-nilkkaortooseissa, 
mikä on valmistettu ympäri maailmaa tunnetulla 
Campin hiilikuitukomposiittiteknologialla.



• Optimaalinen liikerata sagittaalitasolla
Sopeutuu hyvin epätasaiseen ja mäkiseen maastoon sekä 
otettaessa pidempiä askelia, mikä liittyy usein aktiivisen henkilön 
tehokkaampaan kävelyyn.

• Matalampi kannan korkeus
Antaa laajemman tukipinnan tukivaiheessa tehostaen 
varvastyöntöä ja vähentäen siten siihen tarvittavaa voimaa. 
Auttaa henkilöitä, joilla on heikkoutta sagittaalialueella, 
saamaan helpommin ”tehoa irti” ortoosista.

• Tasainen ja sileä alaosa
Ortoosi mahtuu hyvin erilaisten kenkien sisälle.

• Edesauttaa päkiän nostoa
Pohjalevyn etuosa on suorempi, minkä vuoksi varvasosalle 
jää enemmän tilaa.

Ypsilon®FLOW:n käyttöedut

Sääreen kohdistuva painopiste jakautuu tibian 
molemmille puolille painamatta kuitenkaan 
säären ulkonevia kohtia. Kätevä ja ohut muo-
toon ommeltu pehmuste antaa matalan pro-
fiilin. Sileän kiinnitysnauhan ansiosta vaat-
teet liukuvat helposti  ortoosin päälle. Nauhan 
kiinnityksen puolisuus voidaan valita oikealle tai 
vasemmalle puolelle.

Anatomisesti muotoiltu 
tibiakisko

• Pohjalevyn uusi muotoilu
Antaa dynaamisuutta varvastyöntöön rajoittamatta 
normaalia aktiivista kävelyä.



Sinulle, joka tarvitset lisää joustavuutta!

ToeOFF®-tuoteperheen toiminallisuusportaat
Toivottu
liikerata

Toivottu
stabiliteetti

Auttaa
varvas-

työnnössä
Spastisuustaso Toivottu 

fleksibiliteetti

Ypsilon Flow on aktiiviselle henkilölle, joka tarvitsee 
vähemmän tukea kävelyn tukivaiheessa, suunniteltu 
riippunilkkaortoosi. Ortoosia on kehitetty 
mahdollistamaan koko optimaalisen liikeradan ja 
dynaamisen varvastyönnön eli ”ToeOFF®”-toiminnan 
käyttö samalla kun jalan lihakset voivat työskennellä 
aktiivisemmin.

Pohjalevy myötäilee jalan muotoa ja kantaiskusta 
siirtyvän voiman avulla voi ortoosikävelijä käyttää 
vähemmän voimaa varvastyönnössä eli ”ToeOFF®”-
vaiheessa.

Y-muotoinen runko jakautuu tibian molemmille puolille, 
mikä vähentää painaumien syntymisen riskiä ulkonevissa 
kohdissa sekä sääriluussa. Siksi tämä ortoosi sopii 
aktiiviselle ihmiselle, joka asettaa korkeat vaatimukset 
ortoosin toiminnallisuudelle ja liikkuvuudelle.



Tuotenro.
Vasen

Tuotenro.
Oikea

Koko Pohjalevyn
pituus

Korkeus Kannan
korkeus

28880 1011 28880 2011 Small 230 mm 355 mm 7 mm
28880 1012 28880 2012 Medium 245 mm 365 mm 7 mm
28880 1013 28880 2013 Large 270 mm 375 mm 7 mm
28880 1014 28880 2014 X-Large 285 mm 385 mm 7 mm

Tuotenro.
Vasen

Tuotenro.
Oikea

Koko Pohjalevyn
pituus

Korkeus Kannan
korkeus

28881 1011 28881 2011 Small 230 mm 355 mm 7 mm
28881 1012 28881 2012 Medium 245 mm 365 mm 7 mm
28881 1013 28881 2013 Large 270 mm 375 mm 7 mm
28881 1014 28881 2014 X-Large 285 mm 385 mm 7 mm
28882 0000 Sovitussetti sisältäen koot Small, Medium, Large - vasen ja oikea

Ypsilon®Flow, sisältäen pehmusteen ja kiinnitysnauhan

Ypsilon®Flow, sovitusortoosi ja sovitussetti

Tuotenro. Tuotekuvaus Koko
28884 0012 Pehmuste, sopii oik/vas ja kolmeen eri kokoon Small/medium/large
28884 0014 Pehmuste, sopii oik/vas X-Large
28885 0000 kiinnitysnauha, sopii oik/vas ja kaikkiin kokoihin Yksi koko

Ypsilon®Flow, kiinnitysnauha ja pehmuste

Support for Better Life!
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