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STEP-ON®200 DH (Dual Hinge) är en 
dynamisk vrist-fot-ortos (Ankle-Foot-Orthos, 
AFO) med skoinlägg tillverkat av termoplastiskt 
material, med en fotfjädermekanism för 
dorsalflexion. AFO:n består av en bilateral 
gångjärnsled med en fjädermekanism i nivå 
med vristen vid medial och lateral malleolus 
(yttre och inre fotknölen), vilket ger foten en 
dorsalflexion vid gång. STEP-ON®200 DH AFO 
används för att underlätta för personer med 
droppfotssymptom genom att en KOMPLETT 
RÖRELSECYKEL VID GÅNG möjliggörs.

• Lätt och funktionell.
• Enkel fastsättning med kardborrband gör att 

ortosen kan fästas vid vaden med en hand.
• Materialen säkerställer att ortosen är 

hygienisk.

INDIKATIONER
STEP-ON®200 DH AFO indikeras för droppfot 
som orsakats av pares eller förlamning 
beroende på:
a) stroke, b) cerebral pares,  
c) ryggmärgsskador, d) multipel skleros,  
e) muskelsjukdomen myasthenia gravis,
f) perifera nervskador.

BIVERKNINGAR
Om användaren lägger märke till oväntade 
hudförändringar/tecken på infektion ska 
användningen av AFO:n omedelbart avbrytas 
och läkare kontaktas.

Vid fastsättningen av banden på AFO:n är det 
viktigt att se till att dessa inte dras åt för hårt, för 
att undvika kompression av blodkärl och nerver.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD
Klinikern bör vara extra noggrann vid inpass-
ningen till patienter med diabetes där det finns 
risk för perifer neuropati på grund av käns-
lobortfall i huden och de risker som detta utgör.

KONTRAINDIKATIONER
− Hudskador/hudsjukdomar eller hudirritation.
− Keloider med ödem, hudrodnad och förhöjd 

temperatur.
− Lymfatisk obstruktion (lymfödem) inklusive 

icke-diagnostiserat ödem i mjukvävnader 
distalt (nedanför) i förhållande till band och 
stängningsanordningar.

− Problem med känseln i skenben/fot.
− Tidigare djup venös trombos i nedre 

extremitet.
− Fasta vrist-fotkontrakturer.
− Alltför stor eller stor översträckning i 

knäleden, eftersom AFO:n försöker förhindra 
denna.

.VARNING!
För att erhålla och använda denna produkt krävs alltid en ordination eller rekommendation från 
behandlande läkare. AFO:n ska användas enligt ordinationen. Att acceptera och följa anvisningarna 
är viktigt för att uppnå nyttan med AFO:n. Det är därför nödvändigt att följa rekommendationerna 
om korrekt bruk av AFO:n. Den dagliga användningstiden och den totala behandlingstiden bestäms 
av behandlande läkare. AFO:n ska alltid inpassas av en specialist som visar användaren korrekt 
montering och funktion. 

KOMPLETT 
RÖRELSECYKEL 
VID GÅNG

 A. Hälen tar i marken B. Foten landar plant på marken C. Tårna avslutar steget
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MONTERINGSANVISNINGAR

STEG01/INPASSNING
Användarens knä ska inledningsvis vara böjt 
i nära 90 grader för att säkerställa korrekt 
inpassning av STEP-ON® 200 DH AFO. Detta 
uppnås enklast genom att användaren sitter 
ned.

Användarens häl och skenben måste hamna 
rätt i fot- och skenbensskalen för att AFO:n ska 
sitta säkert på plats.

STEG02/SÄTTA FAST  
DET NEDRE BANDET
A. STEP-ON®200 DH AFO har 3 kardborrfästen 

på utsidan:

Ett brett kardborrband på den övre delen (V1) 
och två smalare (V2) och (V3) på vardera 
sidan av öppningen, längst ned på den del som 
täcker vaden.

B. Fäst bandet i kardborrfäste V2 eller V3.

C. Spänn fast ordentligt och fäst den fria änden 
av bandet till fäste V2 eller V3.

Bandet kan fästas medurs eller moturs, 
beroende på vad som är bekvämast för 
användaren.

Bandet är tillräckligt långt för att räcka till 
lämplig längdjustering vid inpassningen.
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SPECIALEGENSKAPER VID FASTSÄTTNING 
AV DET NEDRE BANDET

A. VARUS
I händelse av varus eller supination vid gång 
(fotens inre kant lyfts):

Trä bandets ena ände genom öppningen 
inuti skenbensskalet. Fäst ena fliken vid 
kardborrfäste V3. Dra åt bandet runt vristen 
så att foten kan röra sig mot skalets innersida 
och på så sätt korrigera fotens laterala 
utåtförskjutning. Fäst slutligen den andra fliken 
vid kardborrfäste V2. 
(I detta fall rekommenderas en iläggssula).

B. VALGUS
I händelse av valgus eller pronation vid gång 
(fotens yttre kant lyfts):

Trä bandets ena ände genom öppningen 
inuti skenbensskalet. Fäst ena fliken vid 
kardborrfäste V2. Dra åt bandet runt vristen 
så att foten kan röra sig mot skalets yttersida 
och på så sätt korrigera fotens laterala 
inåtförskjutning. Fäst slutligen den andra fliken 
vid kardborrfäste V3. 
(I detta fall rekommenderas en iläggssula).
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STEG03/SÄTTA FAST  
DET ÖVRE BANDET

A. Det finns ett brett kardborrband (V1) på övre 
delen av skenbensskalets utsida på  
STEP-ON®200 DH AFO.

B. Fäst bandets ena ände på ena sidan av 
kardborrfäste V1 så att halva längden av 
detta täcks.

C. Spänn ordentligt och fäst bandets andra 
ände vid den återstående halva längden av 
kardborrfäste V1.

D. Bandet kan fästas medurs eller moturs, 
beroende på vad som är bekvämast för 
användaren.

 Bandet är tillräckligt långt för att räcka till 
lämplig längdjustering vid inpassningen. 

E. Båda banden har små mjuka dynor som kan 
klippas för storleksanpassning.
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STEG04/PLACERA 
ORTOSEN I SKON
AFO:ns sulplatta är gjord av termoplastiskt 
material och täcker tre fjärdedelar av en 
skosula så att den ryms i användarens sko. 
Lämplig fotbeklädnad (gymnastikskor/sportskor 
rekommenderas) ger ökat stöd.

JUSTERINGAR AV FOTRÖRELSEN
Lämplig grad till hjälp för fotens dorsalflexion 
kan ställas in med hjälp av en insexnycket 
(medföljer i förpackningen).

1. Insexnyckeln placeras i hålet. När den vrids 
medurs ökas stödet för fotens dorsalflexion 
vilket gör att fotens dorsalflexion förbättras. 
Om insexnyckeln istället vrids moturs 
minskas stödet för fotens dorsalflexion vilket 
gör att fotens dorsalflexion minskar.

JUSTERINGAR SOM GÖRS AV 
ORTOPEDTEKNIKER
AFO:n ska alltid inpassas av en specialist 
som visar korrekt montering och funktion av 
produkten för användaren. 

A. Produkten är tillverkad av termoplastiskt 
material och kan enkelt formas av 
ortopedteknikern genom varsam 
värmebehandling så att den passar 
användarens specifika behov. Om 
trimning behövs rekommenderas lämplig 
efterbehandling av kanterna. En särskild 
innersula kan vid behov läggas till. Eventuellt 
tillägg av innersula eller fotortos påverkar 
inte AFO:ns funktion.

B. Sidovingarna på vardera sidan av fotens 
yta är täckta med mjukt skum som kan 
avlägsnas om användarens fot är bred nog 
att fylla ut hela utrymmet.
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL, 
MONTERING OCH ÅTERMONTERING
Ortosen är modulär till alla delar.
(A. Skenbensskal, B. Gångjärnssystem, 
C. Fotsulans skal) för underhåll och 
återmontering.

A. SKENBENSSKAL
Skenbensskalet består av:
• FODER PÅ INSIDAN 
Fodret kan avlägsnas och rengöras med en 
fuktig duk (högst 40 °C vattentemperatur) och 
sedan torka i rumstemperatur.

• BAND
Banden är tillräckligt långa för att kunna klippas 
av till lämplig längd vid inpassning.

• SKUMDYNOR
Skumdynorna är tillräckligt stora och har 
markeringar för att kunna klippas till lämplig 
storlek vid inpassning.
• KARDBORRFÄSTE
Banden och fodret på insidan fästs vid AFO:n 
med hjälp av kardborrfästning. Kardborrfästena 
kan avlägsnas och ersättas med fästtappar som 
trycks ut. 

• SKENBENSSKAL – TERMOPLAST
Gångjärnssystemet förbinder skenbensskal 
med fotsulans skal. På skenbensskalet finns 8 
stift (4 till höger och 4 till vänster) som ansluter 
skenbensskalet till gångjärnssystemet. Genom 
att stiften skruvas bort kan det termoplastiska 
skenbensskalet avlägsnas.
Alla inre delar som kommer i kontakt med huden 
bör rengöras genom tvättning före användning.


