Zekerheid in elke situatie

De automatische kniegewrichtsystemen

EENVOUDIG TE BEDIENEN

GESCHIKT VOOR ALLE LEVENSOMSTANDIGHEDEN

ZEKERHEID IN ELKE LEEFTIJDSKLASSE

NEURO TRONIC – zekerheid in elke situatie
Elektromechanische, automatische zekering van de standfase

3 modi
Auto – automatisch vrij beweegbaar/vergrendeld, elektromechanisch
Free – permanent vrij beweegbaar, elektromagnetisch
Lock – permanent vergrendeld, mechanisch

Eenvoudige bediening
met afstandbediening en/of smartphone-app

Bedieningshendel
mechanisch
permanent
vrij beweegbaar
in elke modus
(bijv. fietsen)

Intelligente bewegingssensoren
automatische herkenning van de gangfase,
stapherkenning en zekering van de standfase

Combinatie
met alle systeemenkelgewrichten
– ook NEURO SWING H2O

NEURO TRONIC: FASES DE LA MARCHA RELEVANTES PARA LA ARTICULACIÓN EN e-MOTION
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In de besturingseenheid bevinden zich bewegingssensoren die de bewegingen van het onderbeen registreren.
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NEURO TRONIC: PHASES DE MARCHE ESSENTIELLES POUR L‘ARTICULATION EN e-MOTION

DE PIE

NEURO MATIC: FASES DE LA MARCHA RELEVANTES PARA LA ARTICULACIÓN

Bij het lopen vergrendelen de bewegingssensoren het systeemkniegewricht, onafhankelijk van de staplengte en
stapfrequentie, in elke knieﬂexiehoek net voor het voetcontact (initial contact), ongeacht of de voet de grond
eerst met de punt van de voet of met de hiel raakt. De ontgrendeling bij het lopen geschiedt in terminal stance.
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NEURO MATIC: GEWRICHTSRELEVANTE GANGFASEN
NEURO TRONIC: FASI DI DEAMBULAZIONE RILEVANTI PER L‘ARTICOLAZIONE IN e-MOTION
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NEURO MATIC:
FASI DI DEAMBULAZIONE
PER
L‘ARTICOLAZIONE

Eenvoudig en veilig voor patiënten
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Patiënten die voor het eerst met een NEURO TRONIC systeemkniegwricht worden verzorgd, hebben een korte gewenningsfase nodig. Uit ervaring blijkt dat
gebruikers van elke leeftijd met vakkundige begeleiding en enige oefening
zeer goed met de functies en de bediening van het NEURO TRONIC systeemkniegewricht overweg kunnen.

Voor patiënten is het belangrijkste criterium de veiligheid van het systeemgewricht − in alle dagelijkse situaties. Kleine stappen zijwaarts, achterwaarts of
het oprichten vanuit een knielende positie zijn met de NEURO TRONIC zonder
problemen mogelijk. Ingeval van struikelen, wordt het gewricht onmiddellijk
vergrendeld en wordt de zekering van de standfase geactiveerd.

Nu ook met app
De patiënt bepaalt welke modus actueel is vereist en wisselt naar behoefte met
de afstandbediening die ook als kosteloze app voor smartphones, tablets en
Apple Watch verkrijgbaar is.
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“Mijn gehele lichaamshouding
is verbeterd. En dus ook mijn
kwaliteit van leven.”

Apple Watch is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
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NEURO MATIC

Eenvoudig en efficiënt voor technici
De vervaardiging van een orthese met een
automatisch kniegewrichtsysteem is eenvoudiger dan gedacht. In de online-handleidingen op de website van FIOR & GENTZ
vinden technici bovendien instructies over de
optimale opbouw en de vervaardiging van
een orthese zoals de gewrichtmontage van
NEURO TRONIC en NEURO MATIC.
Wij bieden bovendien de mogelijkheid om
een KEVO met automatisch kniegewrichtsysteem onder de vakkundige begeleiding van de
technische dienst binnen het kader van een
arbeidstechniekseminar te vervaardigen.

Instellen en aanpassen
Individuele aanpassingen voor
de patiënt worden bij het
NEURO TRONIC kniegewrichtsysteem met het multifunctioneel apparaat uitgevoerd.

Mechanische, automatische zekering van de standfase

Veilig en betrouwbaar
Zekering van de standfase door
een naar achter verplaatst
draaipunt
Zekering van gangfase door
vergrendelen/ontgrendelen
op het juiste tijdstip via de
plantairflexie en de
instelbare dorsaalaanslag

3 modi

Nu ook als app voor
smartphones.

Auto – automatisch
vrij beweegbaar/vergrendeld
Free – permanent vrij beweegbaar
Lock – permanent vergrendeld

Geschikt voor iedereen
Het NEURO TRONIC en het NEURO MATIC systeemkniegewricht is in twee verschillende systeembreedtes alsook drie verschillende gewrichtsvormen verkrijgbaar.

16 mm

20 mm

Combinatie
met de systeemenkelgewrichten
NEURO VARIO-SPRING en
NEURO SWING
recht

naar binnen gebogen

naar buiten gebogen

De ortheseschoen CROSSROADS werd speciaal ontwikkeld voor orthesedragers. Een schoen voor alledaags gebruik die perfect
met de orthese kan worden gecombineerd. Meer informatie op www.fior-gentz.com.
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CROSSROADS − passend bij de orthese

