
NEURO HiSWING – het eerste hydraulische 
enkelgewricht binnen de orthetische verzorging



Het eerste hydraulische enkelgewricht
een innovatie binnen de orthetische verzorging

Uniek binnen de orthetische verzorging: dankzij de hydrauli-
sche component kan de patiënt de enkelgewrichtshoek naar 
wens zelfstandig veranderen en aansluitend de door de ortho-
pedisch technicus ingestelde basisopbouw herstellen.

Door het openen van het hydraulische ventiel boven de 
bedieningshendel kan de gewenste hellingshoek van de voet 
worden ingesteld (bijv. bij een helling). De waterpas aan het 
systeemenkelgewricht laat bij een gecentreerde luchtbel de 
correcte opbouw voor de helling zien.

Met de NEURO HiSWING werd het eerste hydraulische enkelgewricht ontwikkeld.
Wat de basisopbouw betreft, is het ingesteld op een effen ondergrond. Maar ook trappen en heuvelachtig terrein kunnen met de 
NEURO HiSWING zonder problemen worden overwonnen.

De NEURO HiSWING biedt de patiënt de volgende voordelen:

• Wandelen in heuvelachtig terrein
• Meer comfort tijdens het zitten
• Traplopen zonder hoge krachtinspanning
• Dragen van schoenen met uiteenlopende hakhoogte
• Staan en lopen zonder schoenen

De NEURO HiSWING garandeert in elke situatie veiligheid en flexibiliteit.

Geluidsdemping

Verwisselbare 
veereenheden

Waterpas ter controle 
van de orthese-opbouw

Ergonomische 
bedieningshendel



Met de NEURO HiSWING veilig omlaag lopen

Dankzij de individuele aanpassing van de enkelgewrichtshoek via het hydraulische 
systeem, is de patiënt in staat om veilig en rechtop omlaag te lopen.

met NEURO HiSWING

zonder NEURO HiSWING

Als de enkelgewrichtshoek niet aan de helling 
wordt aangepast, verplaatst zich het zwaar-
tepunt van het lichaam bij het neerzetten 
van de voorvoet zo ver naar voren, totdat het 
boven het ondersteuningsvlak van de voet 
ligt. Tegelijkertijd flecteert de knie, omdat de 
dorsaalaanslag pas bij een overdreven voor-
buiging van het scheenbeen wordt bereikt. De 
knieverstevigende bovenbeenspieren worden 
hierbij zwaar belast.

Instelling aan de NEURO HiSWING:
De patiënt plaatst de voet tegen de helling en 
sluit de bedieningshendel zodra de luchtbel 
van de waterpas in het midden zit.

De enkelgewrichtshoek is nu aan de helling 
aangepast. Het zwaartepunt van het lichaam 
wordt nu naar voren verplaatst, totdat het 
boven het ondersteuningsvlak van de voet 
ligt. De voorvoet hoeft hierbij niet zo ver te 
worden neergezet totdat hij de grond raakt. 
De knie flecteert niet overmatig, omdat de 
knieversteviging via de hefboomwerking met 
een effectieve dorsaalaanslag plaatsvindt. 
De bovenbeenspieren worden minder zwaar 
belast.

Bij elke helling is zo een stevige tred gegaran-
deerd.



Met de NEURO HiSWING veilig omhoog lopen

met NEURO HiSWING

zonder NEURO HiSWING

Dankzij de individuele aanpassing van de enkelgewrichtshoek via het hydraulische 
systeem is de patiënt in staat om veilig en zonder een overmatige krachtinspanning 
omhoog te lopen.

Als de enkelgewrichtshoek niet aan de helling 
wordt aangepast, moet de patiënt het bo-
venlichaam zo ver naar voren buigen, totdat 
het zwaartepunt van het lichaam boven het 
ondersteuningsvlak van de voet en voor het 
enkelgewrichtsdraaipunt ligt.

Instelling aan de NEURO HiSWING: 
De patiënt plaatst de voet tegen de helling en 
sluit de bedieningshendel zodra de luchtbel 
van de waterpas in het midden zit.

De orthese is nu aan de hoek tussen loodlijn 
en de voorbuiging van het scheenbeen aange-
past. Zodoende ligt het zwaartepunt van het 
lichaam bij een rechte, fysiologische houding 
boven het ondersteuningsvlak van de voet en 
voor het enkelgewrichtsdraaipunt.

Er kan veilig omhoog worden gelopen.



Met de NEURO HiSWING comfortabel zitten

Die hohe Bewegungsfreiheit sorgt für hohen Komfort beim Sitzen. Mit 34° ist die Entspannung des Orthesenbeines garantiert.

34°

Moderne systeemenkelgewrichten zijn functioneel aan de biomechanica van het 
staan en lopen aangepast. Dit heeft echter nadelige gevolgen voor het zitten. Met de 
NEURO HiSWING kan de patiënt de bewegingsvrijheid van het systeemenkelgewricht 
vergroten om de voorvoet neer te zetten en het zitcomfort te verhogen.

In de basisopbouw raakt de hiel tijdens het 
zitten de grond, terwijl de voorvoet schuin 
naar boven wijst. De bewegingsvrijheid is 
door de veereenheden beperkt. Een dergelijke 
zithouding is op den duur oncomfortabel.

Instelling aan de NEURO HiSWING:
De patiënt kan voor meer bewegingsvrijheid 
zorgen door de bedieningshendel te openen.

Het systeemenkelgewricht kan nu zonder 
weerstand in plantairflexie- en dorsaalexten-
sie-richting bewegen. De zool kan volledig op 
de grond worden neergezet.

Een volledige ontspanning van het orthese-
been tijdens het zitten wordt gerealiseerd.



Met de NEURO HiSWING alternerend de trap aflopen

Dankzij de aanpasbaarheid van de enkelgewrichtshoek van de NEURO HiSWING heeft 
de patiënt een stabiel en veilig evenwicht tijdens het aflopen van trappen.

Het doel van de instelling door de patiënt is 
ook hier om het zwaartepunt van het lichaam 
boven het ondersteuningsvlak van de voet en 
voor het enkelgewrichtsdraaipunt te brengen.

Hiervoor vergroot de patiënt de voorbuiging 
van het scheenbeen via de aanpassing van 
de enkelgewrichtshoek. Zo kan het zwaarte-
punt van het lichaam bij een volledig contact 
van de orthesevoet met de grond worden 
neergelaten.

Dankzij de grote voorbuiging van het scheen-
been kan de patiënt het zwaartepunt van 
het lichaam tijdens het aflopen van de trap 
optimaal naar het ondersteuningsvlak van de 
voet verplaatsen.

De patiënt kan veilig en alternerend de trap 
aflopen.



Zelfs vermoeiende obstakels zoals lange en steile trappen zijn met de 
NEURO HiSWING geen probleem.

Instelling aan de NEURO HiSWING:
De patiënt plaatst het orthesebeen op de 
eerste trede. Het been zonder orthese bevindt 
zich op de grond dicht voor de trede.

Met behulp van de bedieningshendel vergroot 
de patiënt net als bij het aflopen van de trap 
de voorbuiging van het scheenbeen.

Dankzij de grote voorbuiging van het scheen-
been kan de patiënt het zwaartepunt van het 
lichaam tijdens het oplopen van de trap beter 
naar het ondersteuningsvlak van de voet 
verplaatsen. De krachtinspanning is zodoende 
klein.

Het traplopen verloopt veilig en is niet ver-
moeiend.

Met de NEURO HiSWING zonder grote krachtinspanning een trap 
oplopen



Met de NEURO HiSWING verschillende hakhoogten dragen

*  De orthopedisch technicus dient vooraf te worden geïnformeerd over welke schoenen met welke hakhoogten de patiënt zal gaan dragen, zodat hij hiermee bij de planning van de 
orthese rekening kan houden.

De NEURO HiSWING garandeert het gebruik van de orthese ook bij verschillende hak-
hoogten. De enkelgewrichtshoek kan via enkele handgrepen flexibel aan de betreffen-
de hakhoogte worden aangepast

De aanpassing van de hakhoogte kan zowel 
bij de reeds geplaatste orthese alsook voor het 
aantrekken – met de orthese in de schoen  
– worden uitgevoerd.

Instelling aan de NEURO HiSWING:
De bedieningshendel wordt geopend. Zodra 
de luchtbel van de waterpas in het midden 
zit, wordt de bedieningshendel gesloten.

Volgens dit schema kan de patiënt de 
NEURO HiSWING snel en eenvoudig aan elke 
schoen aanpassen.

Uiteenlopende hakhoogten maken leuke out-
fits en een modieuze stijl mogelijk.



Met de NEURO HiSWING ook zonder schoenen lopen

De NEURO HiSWING biedt de patiënt de unieke kans om thuis pantoffels te dragen of 
op sokken te lopen.

Met behulp van een eenvoudig te maken 
voorziening voor de fixatie van de voet-
schaal bij de voet en een slipvaste zool wordt 
de NEURO HiSWING orthese aan de voet 
bevestigd. Aansluitend wordt de enkelgew-
richtshoek zoals altijd via de bedienings-
hendel ingesteld om de ontbrekende hak te 
compenseren.

De patiënt kan nu thuis comfortabel zonder 
schoenen rondlopen.

Door het losmaken van de bedieningshendel 
kan de patiënt de bewegingsvrijheid in het 
enkelgewricht vergroten en snel en comfort-
abel in zijn schoenen schieten.

De patiënt profiteert thuis en tijdens het 
aan- en uittrekken van de schoenen van meer 
bewegingsvrijheid.



1

Instelling van de orthese-opbouw 
door de orthopedisch technicus

Dankzij de instelbare opbouw van het 
NEURO HiSWING systeemenkelgewricht, 
kan de orthese individueel aan het patho-
logische gangbeeld van de patiënt worden 
aangepast. De waterpas wordt op deze 
basisopbouw aangepast. 
Als het gangbeeld verandert, kan de 
opbouw zonder problemen door de ortho-
pedisch technicus worden gecorrigeerd en 
de waterpas opnieuw worden ingesteld.

2

Aanpassing van de enkelgewrichts-
hoek door de patiënt

Indien nodig (bijv. bij het omhoog lopen) 
kan de enkelgewrichtshoek worden aan-
gepast. Hiervoor wordt de bedieningshen-
del bij het systeemenkelgewricht geopend, 
de gewenste positie ingenomen en het 
onderbeen in een positie geplaatst waarbij 
de luchtbel van de waterpas in het mid-
den zit. De hoek tussen onderbeenschaal 
en loodlijn wordt zodoende aan de door 
de orthopedisch technicus aangegeven 
basisopbouw aangepast.

3

Veranderbare veerkracht

De veerkracht in plantairflexie en dor-
saalextensie kan dankzij de verwisselbare 
veereenheden individueel aan de behoeften 
van de patiënt worden aangepast. In totaal 
omvat het productassortiment vijf verschil-
lende veereenheden met een veerkracht 
van normaal tot extra sterk en een bewe-
gingsvrijheid van 15° tot 5°.
Bij de veereenheden gaat het om de 
beproefde, geluidsarme modellen van de 
NEURO SWING 2.

Instelling van de waterpas passend bij  
de basisopbouw van de orthese

Waterpas als controle-instrument

Aanpassing van de veerkracht aan de behoeften  
van de patiënt Verwisselbare veereenheden

De instellingen 1 & 3 kunnen onafhankelijk van elkaar worden aangepast. Ze beïnvloeden elkaar niet.

NEURO HiSWING –  instelbaar door orthopedisch technicus en patiënt

15°  15°  10°  10° 5°



 
FIOR & GENTZ
Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg (Germany)

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.com

U wilt voor uw patiënt(e) een orthese met een 
NEURO HiSWING systeemenkelgewricht vervaardigen?
Gebruik de orthese-configurator om zelfstandig de systeem-
componenten voor een orthese met NEURO HiSWING samen 
te stellen. De orthese-configurator bepaalt met behulp van de 
patiëntgegevens en met inachtneming van de belastbaarheid 
de juiste systeemcomponenten.
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www.orthosis-configurator.com

Orthese-
configurator


