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FreeMotion bestaat uit een productserie van enkelassige vrij beweeglijke scharnieren, geschikt voor individuele  

orthopedische hulpmiddelen van de bovenste en onderste extremiteit bij kinderen, jongeren en volwassenen. Het 

scharnier kan individueel worden toegepast maar het is daarnaast ook een ideale meeloper voor het MultiMotion, 

het MultiStatic en het Titan Double Action scharnier.

Beoogd gebruik: deze vrij beweeglijke scharnieren kunnen worden ingezet als individueel scharnier of als meeloper aan de 

contralaterale zijde van het betreffende gewricht ter verbetering van de torsiestijfheid van de orthese.

Vrij beweeglijk scharnier
FreeMotion

Componenten 
FreeMotion scharnieren zijn verkrijgbaar in de maten small en medium. In deze maten zijn de volgende configuraties mogelijk: 

stangadapter (modulair), of met geïntegreerde stangen en/of met T-Bar. Als accessoire voor FreeMotion zijn naast een  

uitlijnunit ook verschillende soorten scharnierstangen beschikbaar.

Eigenschappen / kenmerken
• Configuraties:  

- Proximaal en distaal modulaire stangadapter (1 & 5) 

- Proximale stangadapter, distaal met T-Bar (2 & 6) 

- Proximale geïntegreerde stang, distaal met T-Bar (3 & 7) 

- Proximaal en distaal geïntegreerde stangen (4 & 8)

• Bewegingsuitslag: +120° tot -120°

• Stangbreedte: 12 mm (small), 16 mm (medium) 

•  Stangdikte: 3 mm 

• Materiaal: rvs

Accessoires
Scharnierstangen
Alle stangen worden reeds voorgeboord geleverd voor een optimale bevestiging. De stangen hebben  

een hoge rigiditeit en zijn in twee verschillende maten en meerdere uitvoeringen leverbaar.

Eigenschappen / kenmerken
•  Materiaal: aluminium

Maattabel
Artikelnummer Eenheid Stanglengte Stangbreedte Stangdikte Model
BAR-S-12 set (2 stangen) 200 mm 12 mm 3,2 mm recht
BAR-O-12 set (2 stangen) 350 mm 12 mm 3,2 mm offset
BAR-T-12 set (2 stangen) 150 mm 12 mm 3,2 mm T-Bar
BAR-S-16 set (2 stangen) 200 mm 16 mm 4,0 mm recht
BAR-O-16 set (2 stangen) 450 mm 16 mm 4,0 mm offset
BAR-T-16 set (2 stangen) 150 mm 16 mm 3,2 mm T-Bar

FreeMotion 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 FreeMotion scharnieren op het gipspositief.

Maattabel 

Artikelnummer Eenheid Beschrijving
AK-100 stuk T-Bar
AK-104 set Uitlijn unit 

Maattabel 
Nr. Artikel-

nummer
Eenheid Maat Zijde Lengte Breedte Hoogte Gewicht Ø  scharnier-

kop
Offset  
T-Bar

Afstand as  
tot onder zijde 

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 FM03BT-12 stuk small universeel 250 mm 12 mm 11 mm 106 g 18 mm 10 mm 50 mm
4 FM03B-12 stuk small universeel 400 mm 12 mm 11 mm 102 g 18 mm - 200 mm
5 FM04M-16 stuk medium universeel 97 mm 16 mm 11 mm 52 g 22 mm - 48 mm
6 FM04MT-16 stuk medium universeel 105 mm 16 mm 11 mm 88 g 22 mm 10 mm 55 mm
7 FM04BT-16 stuk medium universeel 260 mm 16 mm 11 mm 134 g 22 mm 10 mm 55 mm
8 FM04B-16 stuk medium universeel 400 mm 16 mm 11 mm 140 g 22 mm - 200 mm


