
ToeOFF 2.0 
Dynamische enkel-/voetorthesen

COMPENSEREN VAN FUNCTIONELE BEPERKINGEN BIJ NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN

basko.com

De lang beproefde ToeOFF orthese nu als nieuw model met all-inclusive pakket



Balans - The Key Of Motion

Balans staat gelijk aan evenwicht. Balans betekent dat bij stilstand het lichaamszwaartepunt zich loodrecht 

 boven het draagvlak bevindt of tijdens een beweging (labiel evenwicht), kan de zogenaamde loodrichting (de 

 resulterende kracht van zwaartekracht en voorwaartse kracht) zich door het draagvlak heen bewegen. Bij het 

staan en lopen door personen vindt een voortdurend balanceren plaats.  

Musculaire Balans

Bij musculaire balans verwijst men naar de normale toestand van de musculatuur, aldus de synergie in een 

 bepaalde spanning en hoekverhouding tussen de agonistische en antagonistische spieren die zich rondom een 

gewricht  bevinden (musculaire basistonus). Bij musculaire onbalans is de ideale verhouding verstoord.

Peroneus uitval

Hierbij gaat het om functieverlies van de spieren die betrokken zijn bij de dorsiflexie van de voet. Als gevolg 

hiervan raakt het lichaam in onbalans tijdens het staan en lopen.

Ter compensatie van de verloren wisselwerking tussen de spieren en ter voorkoming van het ontwikkelen van 

een verstoord looppatroon wordt de dynamische enkel-/voetorthese ToeOFF 2.0 ingezet. Door de toepassing 

wordt de onbalans gecompenseerd en een dynamische manier van lopen ontwikkeld. De ToeOFF 2.0 biedt 

 belangrijke voordelen bij het behalen van individuele therapeutische doelstellingen:

  Goede balans en zekerheid tijdens het lopen en staan

  Verbetering van de staplengte

  Verbetering van de stapfrequentie

  Verhogen van de stapsnelheid

  Kniecontrole tijdens de standfase

  Gelijkmatige belastingsfase

  Verbetering van de afrolbeweging
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De ToeOFF 2.0 dynamische enkel-/voetorthesen wordt met geïntegreerde klittenbanden en inclusief  

ComfortKit voering en hakverhoging geleverd. Er zijn twee uitvoeringen verkrijgbaar:

  ToeOFF 2.O - klittenbandsluiting met passant

  ToeOFF 2.O - klittenbandsluiting zonder passant

Productfuncties

  Voetheffing tijdens de zwaaifase

  Begrenzen van de plantairflexie 

  Dynamische teenafzet

  Kniecontrole tijdens de standfase

   Zijdelingse stabilisatie van het enkelgewricht

  Vrije beweeglijkheid van het hielbeen

Kenmerken

   Ventrale verbinding en open hielconstructie

  Geconfectioneerd halffabricaat (voor individuele  aanpassing)

  Gewicht carbondeel: 90 - 120 g

  Geen lichaamsgewichtbeperking

  Geïntegreerde klittenbanden (met of zonder passanten)

  Geïntegreerd Microfix

  Levering met ComfortKit en hakverhoging

  Watervast

  Materiaal: mix uit carbon-, glas- en kevlarvezels 

  Kleur: zwart

ToeOFF 2.0
Dynamische enkel-/voetorthesen

Functionele beperking volgens ICF

Gewrichtsbeweeglijkheid Gewrichtsstabiliteit Spierkracht Spiertonus Bewegingspatroon tijdens lopen

Beoogd gebruik: bij voerhefferparese
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Indicaties / Diagnose

  Apoplexie (CVA) 

  Cerebrale parese

  Guillain-Barré syndroom

  Multiple sclerose 

  Musculaire dystrofie 

  Neurale musculaire atrofie (Charcot-Marie-Tooth) 

  Polyneuropathie

  Postpolio syndroom

  Schedel-/hersentrauma 

  Spina Bifida 

  Wervelkolom aandoening 

Contra-indicaties

  Genu recurvatum (ernstige mate)

 Genu valgum (ernstige mate)

 Genu varum (ernstige mate)

 Gemiddeld tot ernstige voetdeformiteit

 Gemiddeld tot ernstig oedeem

 Ernstig spasme

 Ulcers aan het been

Optimaal design, 
 lichtgewicht

Kniestabilisatie in de 
standfase

Gladde afwerking

Dynamische teenafzet

Zijdelingse stabilisatie van het enkelgewricht

Inclusief  
ComfortKIT 2.0 voering

Geïntegreerd Microfix

Vrije beweeglijkheid 
van het hielbeen

Begrenzing van de plantarflexie/  
voetheffing tijdens de zwaaifase

Geïntegreerde klittenbanden, 
naar keuze met of zonder  

passanten
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Maattabel ToeOFF 2.0 dynamische enkel-/voetorthese

Artikelnummers 
klittenbandsluiting  
met passant 

Artikelnummers 
klittenbandsluiting  
zonder passant

Maat Zijde Schoen-
maat

Lengte 
voetplaat

Orthese 
hoogte

Effectieve  
hakhoogte

8615.201R-XS 8615.202R-XS X-small rechts 32 – 35 210 mm 360 mm 12 mm
8615.201R-S 8615.202R-S small rechts 35 – 38 230 mm 380 mm 12 mm
8615.201R-M 8615.202R-M medium rechts 38 – 42 245 mm 405 mm 15 mm
8615.201R-L 8615.202R-L large rechts 42 – 45 270 mm 430 mm 16 mm
8615.201R-XL 8615.202R-XL X-large rechts 45 – 47 285 mm 450 mm 16 mm
8615.201L-XS 8615.202L-XS X-small links 32 – 35 210 mm 360 mm 12 mm
8615.201L-S 8615.202L-S small links 35 – 38 230 mm 380 mm 12 mm
8615.201L-M 8615.202L-M medium links 38 – 42 245 mm 405 mm 15 mm
8615.201L-L 8615.202L-L large links 42 – 45 270 mm 430 mm 16 mm
8615.201L-XL 8615.202L-XL X-large links 45 – 47 285 mm 450 mm 16 mm

De ToeOFF 2.0 is naar behoefte ook als carboncomponent zonder voering leverbaar.

Maattabel ToeOFF 2.0 carboncomponent

Artikelnummers 
klittenbandsluiting  
met passant 

Artikelnummers 
klittenbandsluiting  
zonder passant

Maat Zijde Schoen-
maat

Lengte 
voetplaat

Orthese 
hoogte

Effectieve  
hakhoogte

8615.203R-XS 8615.204R-XS X-small rechts 32 – 35 210 mm 360 mm 12 mm
8615.203R-S 8615.204R-S small rechts 35 – 38 230 mm 380 mm 12 mm
8615.203R-M 8615.204R-M medium rechts 38 – 42 245 mm 405 mm 15 mm
8615.203R-L 8615.204R-L large rechts 42 – 45 270 mm 430 mm 16 mm
8615.203R-XL 8615.204R-XL X-large rechts 45 – 47 285 mm 450 mm 16 mm
8615.203L-XS 8615.204L-XS X-small links 32 – 35 210 mm 360 mm 12 mm
8615.203L-S 8615.204L-S small links 35 – 38 230 mm 380 mm 12 mm
8615.203L-M 8615.204L-M medium links 38 – 42 245 mm 405 mm 15 mm
8615.203L-L 8615.204L-L large links 42 – 45 270 mm 430 mm 16 mm
8615.203L-XL 8615.204L-XL X-large links 45 – 47 285 mm 450 mm 16 mm

Bovenstaande maattabel is slechts een leidraad. De optimale verzorging kan een maat kleiner of groter zijn en is  gebaseerd op 

 verschillende criteria (zie gebruiksaanwijzing). 

Accessoires

ComfortKIT

  Memory Foam voor optimale lichaamsaanpassing

  Materiaal: Textiel overtrek en omboorband:  

100% polyester, schuimstof: 100% polyurethaan

   Kleur: zwart /grijs

SoftKIT

  Materiaal: 85% polyester en 15% polyurethaan  

(Spandex-weefsel)

  Kleur: zwart

Ter voorkoming van ongewenste drukplekken op het scheenbeen zijn er twee verschillende voeringen beschikbaar.  

Deze worden op het MicroFIX aan de binnenzijde van de tibiaschaal bevestigd. 

Maattabel

ComfortKIT  SoftKIT 

Art. nr. Eenheid Maat Art. nr. Eenheid Maat

8615.2/007-XS 2 Stuks X-small 8615.2/001-XS 2 Stuks X-small
8615.2/007-S 2 Stuks small 8615.2/001-S 2 Stuks small
8615.2/007-M 2 Stuks medium 8615.2/001-M 2 Stuks medium
8615.2/007-L 2 Stuks large 8615.2/001-L 2 Stuks large
8615.2/007-XL 2 Stuks X-large 8615.2/001-XL 2 Stuks X-large
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basko.com

Basko Healthcare
1505 HX Zaandam 
Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73 
Internet: www.basko.com

Pieter Lieftinckweg 16 
Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13 

E-mail: verkoop@basko.com

Maattabel

Er zijn 5 verschillende Combo componenten die, afgestemd op de individuele lichaamsmaten,  
samengesteld kunnen  worden en op een ToeOFF 2.0 bevestigd worden. Voor het bepalen van de juiste maten  
selecteert u eerst de correcte maat van de ToeOFF 2.0 en daarna die van de te combineren Combo componenten.

COMBO 
componenten

Artikelnummer Zijde Maat M – L Breedte
Omvang 20 cm 
boven patella 
midden

Tibia  adapter

28784-S universeel small  -  -
28784-M universeel medium  -  -
28784-L universeel large  -  -

Scharnier + stangen 28780 universeel 1 maat  -  -

Bovenbeen  manchet

28781L/R-S links/rechts small  11 – 15 cm  30 – 40 cm
28781L/R-M links/rechts medium  13 – 17 cm  38 – 50 cm
28781L/R-L links/rechts large  15 – 19 cm  48 – 60 cm
28781L/R-XL links/rechts X-large  17 – 21 cm  58 – 70 cm

SoftKIT bovenbeen 
voering (optioneel)

28783-S universeel small  -  -
28783-M universeel medium  -  -
28783-L universeel large  -  -
28783-XL universeel X-large  -  -

Hyperextensie 
voering

28782-S universeel small   70 – 105 mm  -
28782-M universeel medium   95 – 130 mm  -
28782-L universeel large 125 – 160 mm  -

COMBO componenten voor hyperextensie controle

  Kniescharnier met twee ongekoppelde draaipunten

  Ventraal design

Accessoires
Voor de verzorging van patïenten die naast een knie hyperextensie ook een voetheffer 

parese hebben kan de ToeOFF 2.0 met de COMBO componenten gecombineerd worden.  

Het eindproduct is een lichtgewicht lange beenbeugel.


