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Gebruiksaanwijzing
SNAPstop is een plantair flexiestop voor enkel-voet-orthesen.

1) Start wanneer uw gipspositief gecorrigeerd en opgekuist is en trek er een nylon kous over..
2) Kleef de dummy met de dunste kant (A) naar het gipsmodel en zorg dat de onderste rand ervan
op dezelfde hoogte ligt als het draaipunt van de enkel. De dummy moet bevestigd worden met
de (bijgeleverde) nagel in de hierboven beschreven positie. De dummy bevindt zich dus over de
kous.

3) Klop het bijgeleverde nageltje door de opening in het midden van de dummy in de gips, zodat
alles vast blijft zitten tijdens het vaccuumtrekken (D). U kan eventueel de kop van de nagel
aftoppen/afknippen.
4) Trek nu de plastiek vacuum over het geheel. Zorg dat de plastiek voldoende verhit zodat hij goed
kan getrokken worden. Zorg ervoor dat de dummy zich niet verplaatst.
5) Haal de schelp van het gispmodel, wanneer de plastiek goed afgekoeld is. De dummy zit nu in de
plastiek verzonken. Verwijder de nagel door hem met een tang door de dummy te trekken.
6) Identificeer, vanaf de binnenzijde, het boorgat(D) op de dummy en
doorboor he met een boortje van 1,6 - 2mm (1/16”), van binnen naar buiten
toe. Dit gat wordt gebruikt als basis voor de trimlijn.
7)

Trek een horizontal streepje aan beide kanten van het gat en trek
ze door tot aan de centerpunten van de scharnieren. Dit is de
trimlijn.

8) Snijd accuraat op de trimlijn, doorheen de dummy.
9) Localiseer vanaf de binnenzijde de afschuurlijn (C) en trek met een
stift een horizontaal lijntje aan beide kanten van deze afschuurlijn.
Dit verhoogt de zichtbaarheid bij het afwerken van de randen.
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10) Schuur de plastiek af tot aan de afschuurlijn (C), maar hou de hoeken van de kanten recht.
Ga niet voor bij de lijn.

11) Localiseer de uitsparing(B) in de dummy, net boven de afschuurlijn. Steek er
een platte schroevendraaier in en gebruik wat druk om één stuk van de
dummy eruit te schuiven.
12) Het ander uiteinde van de dummy blijft zitten en dient als impactvlak voor de
beweginsstop. Verwijder deze niet, tenzij u een bijkomende SNAPstop wenst
te gebruiken .

13) Schuif nu de juiste SNAPstop in het kanaal met de concave kant naar het
been toe, tot wanneer u een klik voelt en hoort.

Dit artikel mag enkel gebruikt worden voor het beoogde doel en moet verwerkt worden onder leiding
van een erkend orthopedisch instrumentmaker, volgens de hier beschreven gebruiksinstructies.
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