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TOEOFF
ToeOFF esitellään: maailman ensimmäinen esivalmistettu,
hiilikuituinen AFO. ToeOFF valloittaa maailmaa ja sen on
sanottu olevan vallankumouksellinen riippunilkan hoidossa.

ToeOFF -perhe
®

ToeOFF-perhe sisältää ainutlaatuisen sarjan riippunilkkaortooseja, jotka kehitetään ja valmistetaan
Ruotsissa. ToeOFF, joka oli ensimmäinen, riippunilkan hoitoon tarkoitettu, esivalmistettu
riippunilkkaortoosi, on vuodesta 1997 valloittanut maailmaa.
ToeOFF-perheen ortoosit eroavat merkittävästi muista markkinoilla olevista AFO-tuotteista
dynaamisuutensa ja avoimen rakenteensa ansiosta. Ortoosi tukeutuu säären etuosaan, mikä tekee
siitä erityisen.
Pehmeä kantaisku, tukivaiheen stabiliteetti ja dynaamisuus varvastyöntövaiheessa lisäävät potilaan
toimintamahdollisuuksia ja helpottavat luonnollista kävelyä.

MATALA

KORKEA

MATALA

KORKEA

YpsilonTM

Ypsilon

TM

ToeOFF®

POTILAAN
STABILITEETTI
ILMAN ORTOOSIA

TUOTTEEN
STABILITEETTI

ToeOFF-perhe sisältää kolme mallia,
joilla on erilaiset dynaamiset
ominaisuudet keskenään, mutta myös
eri kokojen välillä.
Lue lisää säätämisestä ja
sovittamisesta ToeOFF-Family Clinical
Manualista.

BlueRockerTM

Lievissä riippunilkkatapauksissa
Ypsilon on tarkoitettu riippunilkan tueksi, kun nilkka on stabiili.
Se antaa dynaamisen varvastyönnön kuten ToeOFF, mutta sallii
nilkan normaalin liikkeen.
• Sallii mediaalisen ja lateraalisen liikkeen sekä nilkan
		 vapaamman liikkuvuuden.
Ypsilonia suositellaan:
• kun nilkka on stabiili
• kun spastisiteetti on heikko tai sitä ei ole
• kun jalan ekstensorit eivät toimi
• sensorisessa hermovauriossa

ToeOFF®

Perusortoosi

ToeOFF on markkinoiden ensimmäinen nilkka-jalkaortoosi,
joka hyödyntää maan vetovoimaa dynaamisen funktion
saavuttamiseksi. ToeOFF on suuri edistysaskel AFO:jen
kehityksessä.
• Kaikille potilaille löydetään oikea ratkaisu, kun
otetaan huomioon vamman laajuus, potilaan paino,
aktiivisuustaso ja muut proksimaaliset vammat.
• Liikkumisesta tulee usein stabiilimpaa, tasaista,
eteenpäin pyrkivää ja symmetristä.
• Ortoosin avulla energian kulutus vähenee ja
liikuntakapasiteetti nousee.
ToeOFF:ia suositellaan:
• riippunilkassa, johon liittyy instabiili nilkka
• kun polven kontrolli on alentunut
• kun syvätunto on alentunut
• kohtuullisessa spastisiteetissa
• osajalka-amputaatioissa

ToeOFF Fantasy
FANTASY on värillinen ja kiiltäväpintainen ToeOFF.
Kiiltävän pinnan ansiosta kangas liukuu paremmin ortoosin pinnalla. Fantasya on saatavana luunvalkoisena,
mustana, tummansinisenä ja liilana.

ToeOFF lyhyt malli

ToeOFF:in lyhyt malli on kehitetty
erityisesti lyhyille ihmisille. Pohjalevy on
leveämpi metatarsaalinivelien kohdalla ja
kannan korkeus aavistuksen matalampi
kuin tavallisessa ToeOFF:issa.

BlueRocker

Vaikeammissa riippunilkkatapauksissa

TM

BlueRocker on täysin samanmuotoinen ja samalla tavalla suunniteltu
kuin ToeOFF, mutta se on stabiilimpi.
• Se on suunniteltu vastaamaan erityisesti bilateraalisia tarpeita
sekä henkilöille, joilla on riippunilkan lisäksi laajempia
liikkumisen ongelmia.
• Lisästabiliteetti auttaa parantamaan tasapainoa ja ryhtiä,
mikä puolestaan antaa varmuutta liikkumiseen, varsinkin jos
potilaalla on heikot quadricepslihakset.
• BlueRocker soveltuu käytettäväksi osajalka-amputaatioissa. Sitä
pitää kuitenkin täydentää hylsyllä tai kosmeettisella täytteellä
amputaatiotasosta riippuen.
BlueRockeria suositellaan:
• vaikeammissa riippunilkkatapauksissa, joihin liittyy laajoja
liikkumisen ongelmia
• kun nivelissä ei ole syvätuntoa
• kun polven ja lonkan kontrolli on heikentynyt
• kun jalan lihasryhmissä esiintyy heikkoutta tai ne eivät toimi
• osajalka-ampuutatioissa
• kun tasapaino on heikentynyt
• vaikeassa spastisiteetissä

Kävelyanalyysi

Ilman BlueRockeria

BlueRockerin kanssa ja ilman

BlueRockerin kanssa

Ilman BlueRockeria potilaan kävely on
vaappuvaa, eikä siinä ole varvastyöntöä tai
kantaiskua. BlueRockerin kanssa maan
vetovoima jakautuu tasaisesti. Myös
potilaan askellus kulkee paremmin
kantapäältä varpaalle, hänen tasapainonsa
on parempi ja kävely varmempaa.

vasen
Kävelynopeus (m/s)		
Askeltiheys (askelta/min)		
Askelparipituus (m)		
Askelpituus (m)		
Kaksoistukivaihe*		
Tukivaihe*		
(*= % kävelysyklistä)		

oikea
normaali
ilman BR			
0.54
0.58
1.43
84.1
85.5
91.6
0.75
0.79
1.44
0.36
0.40
0.72
66.4
64.8
60.1
34.6
35.0
39.6

vasen
oikea
BR:n kanssa
0.86
0.88
98.8
99.0
1.04
1.06
0.52
0.52
65.9
65.8
34.2
34.6

Sovitusortoosit
Ypsilonista, ToeOFF:ista ja BlueRockerista on saatavana sovitusortoosiversiot. Nämä ortoosit on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön
kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa. Jos
kokeilun aikana tuntuu kipua tai ortoosi tuntuu epämiellyttävältä, on
kokeilu lopetettava heti. Ortoosi vaikuttaa kävelyyn, joten potilas
saattaa joutua totuttautumaan ortoosin kanssa kävelyyn. Tarkkaile
potilaan tasapainoa kokeilun aikana. Suosittelemme, että ensimmäinen
kävelyharjoittelu tapahtuu tuen avulla tai nojapuiden välissä.

ToeOFF-sovitusortoosista on saatavilla täydellinen setti, joka toimitetaan
käytännöllisessä laukussa säilytystä ja kuljetusta varten. Laukku sisältää 6
pehmustettua sovitusortoosia (vasen ja oikea koot small-large).

CD-ROM-esitys

PC
CD-Rom

ToeOFF® Family
of Products
www.allardusa.com

CD-Rom

CD-AU.indd 1

ToeOFF-perhe CD-ROM sisältää kaiken, mitä sinun tulee
tietää tuotteista. CD:llä useat käyttäjät kertovat kokemuksistaan. Ota osaa sovitukseen, katso kävelyanalyysi ja
paljon muuta.
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Jokainen ToeOFF ja BlueRocker pitää pehmustaa. Tätä varten on
olemassa SoftKIT.
•
		
•
•
•
•
		

Pehmustesetti, joka sisältää kaksi vertikaalista neopreeniliuskaa paineen keventämiseksi tibian harjun kohdalla
Pakkaus sisältää kaksi pehmustetta
Valmistettu iholle miellyttävästä ja kestävästä materiaalista
Sopii ToeOFF:iin ja BlueRockeriin
Kiinnitetään ortoosiin Mikrofixin, erittäin ohuen,
itsekiinnittyvän tarran, avulla

Kaikki sääret ovat yksilöllisiä muoto ja ihotyyppi vaihtelevat.
ComfortKIT on uudenlainen,
paremmin vaimentava pehmuste
ToeOFF:in ja BlueRockerin käyttäjille. Se myötäilee säären muotoa.

Sisällä on polyuretaanivaahtoa, jonka ansiosta comfortKIT mukautuu säären muotoon. Polyuretaanivaahto
palautuu luonnolliseen muotoonsa, kun siihen ei kohdistu painetta.
ComfortKIT voidaan softKIT:in tavoin kiinnittää
ToeOFF:iin ja BlueRockeriin MikroFixillä.
Pakkaus sisältää kaksi pehmustetta ja MikroFix-tarrasetin.

SoftSHELL sopii käyttäjille, jotka haluavat antaa
ToeOFF:ille tai BlueRockerille pehmeän ulkokuoren tai
muuttaa niiden väriä. SoftSHELL on softKIT:in, sisäpuolen pehmusteen, ja ulkopuolen tekstiilin yhdistelmä,
joka peittää myös sivutangon.
Saatavana kaksi väriä: vihreä ja beige.

Vihreä

Beige

CoverSole
CoverSole-pohjallinen toimii pehmusteena jalan ja ortoosin välillä.Valmiit leikkauslinjat
helpottavat pohjallisen muotoilua erikokoisiin kenkiin ja muihin ToeOFF-perheen tuotteisiin. Pohjapuoli on Poronia, joka on päällystetty pehmeällä ja mukavalla materiaalilla.
CoverSole on muotoiltu sopimaan kenkään, ei ortoosin pohjalevyyn. Sopii kokoihin 35-47.

Helpottaaksesi oikean leikkauslinjan
valintaa, aseta pohjallisen kuvioitu puoli
ortoosin pohjalevyä vasten helpottamaan oikean leikkauslinjan valintaa.
Valitse leikkauslinja, joka on hieman
suurempi kuin pohjalevy, jotta pohjallinen
peittää kengänpohjan.

Päällinen

Pohjapuoli

CoverSolea voidaan käyttää myös
pelottien tai holvitukien peittämiseen,
jos ne asennetaan suoraan ortoosin
pohjalevyä vasten.

Koon valinnassa...

tulee ottaa huomioon paljon
muutakin kuin jalan pituus!

Allaolevasta taulukosta näet tuotteiden mitat. Lue lisää ToeOFF-Family Clinical
Manualista (pdf-tiedosto nettisivuillamme www.camp.se), jotta osaat valita oikean
tuotteen ja koon vastaamaan jokaisen potilaan henkilökohtaisia tarpeita.
ToeOFF, Fantasy, BlueRocker
Ypsilon
ToeOFF lyhyt
Koko
Korkeus	Pohjalevyn
Korkeus 	Pohjalevyn
Korkeus	Pohjalevyn
		
pituus		
pituus 		
pituus
XS

360mm

210mm

-------

-------

-------

-------

S

380mm

230mm

330mm

230mm

295mm

215mm

M

405mm

245mm

340mm

245mm

320mm

235mm

L

430mm

270mm

350mm

270mm

340mm

255mm

XL

430mm

285mm

-------

-------

-------

-------

Tuotenro. Kuvaus
28375 	ToeOFF-perusortoosi
28370 	ToeOFF D-lenkillä
(irralliset tarrat)
28360 	ToeOFF Fantasy, Musta
28361 	ToeOFF Fantasy, Tummansininen
28362 	ToeOFF Fantasy, Luunvalkoinen
28363 	ToeOFF Fantasy, Tumma liila
28380 	ToeOFF Lyhyt malli
28385 	ToeOFF Sovitusortoosi

Tuotenro.
28400
28401
28405
28406
28390
28391
28393
28394
28398
28399

Koko
XS-S-M-L-XL
XS-S-M-L-XL
XS-S-M-L-XL
XS-S-M-L-XL
XS-S-M-L-XL
XS-S-M-L-XL
S-M-L
XS-S-M-L-XL

Kuvaus
Ypsilon
Ypsilon Sovitusortoosi
BlueRocker
BlueRocker Sovitusortoosi
SoftKIT ToeOFF:iin/BlueRockeriin
SoftKIT lyhyeen ToeOFF:iin
SoftShell ToeOFF:iin/BlueRockeriin, beige
SoftShell ToeOFF:iin/BlueRockeriin, vihreä
ComfortKIT ToeOFF:iin/BlueRockeriin
CoverSole, 5 paria/pkt

Koko
S-M-L
S-M-L
XS-S-M-L-XL
XS-S-M-L-XL
XS-S-M-L/XL
S-M-L
XS-S-M-L/XL
XS-S-M-L/XL
XS-S-M-L/XL
Yksi koko

Jos haluat lisätietoa
KiddieGAIT:ista, tilaa erillinen
esite.
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