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MultiStatic
Correctie scharnieren
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Maattabel – FreeMotion Vrij beweeglijk scharnier

Nr.: Artikel- 
nummer

Eenheid Maat Zijde Lengte Breedte Hoogte Gewicht Ø  Scharnier-  
kop

Offset  
T-Bar

As tot  
onderzijde 

1 FM03M-12 stuk small universeel   93 mm 12 mm 11 mm   40 g 18 mm -   46 mm
2 FM03MT-12 stuk small universeel   97 mm 12 mm 11 mm   72 g 18 mm 10 mm   50 mm
3 FM03B-12 stuk small universeel 400 mm 12 mm 11 mm 102 g 18 mm - 200 mm
4 FM03BT-12 stuk small universeel 250 mm 12 mm 11 mm 106 g 18 mm 10 mm   50 mm
1 FM04M-16 stuk medium universeel   97 mm 16 mm 11 mm   52 g 22 mm -   48 mm
2 FM04MT-16 stuk medium universeel 105 mm 16 mm 11 mm   88 g 22 mm 10 mm   55 mm
3 FM04B-16 stuk medium universeel 400 mm 16 mm 11 mm 140 g 22 mm - 200 mm
4 FM04BT-16 stuk medium universeel 260 mm 16 mm 11 mm 134 g 22 mm 10 mm   55 mm

# AK-103
# AK-100

Maattabel – MultiStatic Correctie scharnieren

Art. nr. Eenheid Maat Zijde Lengte Breedte Hoogte Gewicht Ø  Scharnier- 
kop

MS02B-09 stuk X-small universeel 100 mm   9 mm   6,5 mm   14 g 11 mm
MS03B-12 stuk small universeel 400 mm 12 mm   8,5 mm   83 g 19 mm
MS04B-16 stuk medium universeel 400 mm 16 mm   9,5 mm 121 g 25 mm
MS05B-19 stuk large universeel 400 mm 19 mm 10,5 mm 151 g 30 mm

Beoogd gebruik: statische behandeling van corrigeerbare contracturen

MultiStatic
Correctie scharnieren

Neurologische indicaties

•  Apoplexie (CVA) 

•  Cerebrale parese

•  Craniocerebraal trauma

•  Dystrofie 

•  Multiple sclerose

•  Status na dwarsleasie

•  Spina Bifida

• Orthopedische indicaties

•  Amputatie

•  Fracturen

•  Status na ligament ruptuur

•  Status na gewrichtsoperatie 

Contra indicaties

• Structurele contracturen als: 

 - Ankylose 

 - Fibrose 

 - Ossificatie

•  Deformatie van spieren en botten

•  Slecht functionerende 

bloedcirculatie

Het MultiStatic contractuur scharnier is geschikt voor de statische behandeling van contracturen die een neurologische of 

orthopedische oorsprong hebben.

Eigenschappen

•  Eenvoudige hoekinstelling door  

optimaal gepositioneerde scharnieras 

• Toepasbaar in flexie of extensie

•  Bewegingsuitslag van +120° tot -120°

• Scharnier- en asdeel gehard

• Geïntegreerde stangen

•  Materiaal: RVS

Voordelen bij realisatie van therapiedoelstellingen

•  Verbeteren van de Range of Motion (R.O.M.) van het gewricht

•  Ondersteuning bieden aan het gewricht

Productfunctie

•  Traploos instelbare flexie- of extensiestand van het scharnier

Het MultiStatic correctiescharnier biedt een snelle en adequate statische verzorging van  
contracturen - voornamelijk als  gevolg van orthopedische aandoeningen - volgens  
het HLBS principe*. De hoekinstelling van het scharnier gebeurt via een excentrische as. 
Het orthesescharnier kan zowel voor kinderen als volwassenen worden ingezet.

* HLBS = High Load Brief Stretch

Dit éénassige scharnier is ideaal inzetbaar als vrij beweeglijke  

meeloper in combinatie met een MultiStatic correctie scharnier. 

Eigenschappen 

• Configuraties:  

- Proximaal en distaal modulaire stangadapter (1) 

- Proximale stangadapter, distaal met T-Bar (2) 

- Proximale geïntegreerde stang, distaal met T-Bar (3) 

- Proximaal en distaal geïntegreerde stangen (4)

• Bewegingsuitslag: +120° tot -120°

•  Materiaal: RVS

Vrij beweeglijk scharnier

FreeMotion

Accessoires

Maattabel – Uitlijnunit

Artikelnummer Eenheid Beschrijving
AK-100 stuk T-Bar
AK-103 set Uitlijn unit 

MultiStatic uitlijnunit

Deze uitlijnunit vergemakkelijkt de productie van de orthese en is een handig en hoogwaardig stuk gereedschap dat 

meerdere keren  gebruikt kan worden voor de juiste uitlijning van de MultiStatic scharnieren op het gipspositief.


