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Empower

Dynamic adaptation
Intrinsic control firmware analyzes ankle joint
torque and angle data from high resolution
sensors,
to determine
the required amount of
Dynamické
přizpůsobení
Interní
řídicí software
analyzuje
v reálném
ankle
power,
resistance
and
flexiončase
in moment
sil a úhel hlezna, které dodávají senzory s vysokým
real-time.
rozlišením, aby se určila správná míra odporu
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a energie plantární flexe.
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Powered propulsion
A battery-powered, motorized actuator
Aktivní pohon
coupled
with a high energy spring provide
Kombinace motoru napájeného akumulátorovou baterií
powered
propulsion
thathnací
emulates
the
a karbonové
pružiny dodává
sílu, která
napodobuje funkci
lýtkového
gastrocnemius
and
soleussvalstva.
muscles.
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Lithium-ion battery
Lithium-iontový akumulátor
The
integrated
battery
provides
the
energy
Integrovaný
akumulátor
dodává
energii,
která
je
zapotřebíto
k řízení
hlezna.
umístěnItna
straně
required
control
theJeankle.
ispřední
located
in
a uživatel si jej může sám vyměnit.
front
of the ankle and can be changed by
the user himself.
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4 Displej

Ankle
display
Ovládací
tlačítko a kontrolky akumulátoru pro indikaci
stavu
nabitíbutton
jsou umístěny
přední indicator
straně hlezna.
The
power
and na
battery
lights
reflect the state of charge are located in front
of the ankle.

Advantages at a glance:
Increased energy for faster walking with less
fatigue and easier climbing of ramps, hills
and stairs
• Normalized walking gait to reduce joint
forces that lead to pain and the potential for
osteoarthritis
• Real-time control of full ankle movement for
Přehled
výhod:
improved
safety
and stability across various
• Dodává energii každému kroku, aby bylo
surfaces
možné chodit dále a rychleji – dokonce
• Provides relief for the residual limb and
i na rampách, do kopců a po schodech
natural appearance when sitting
• Fyziologičtějším obrazcem chůze se sníží
zatížení kloubů, čímž lze předejít
případným bolestem a osteoartritidě
• Zvýšená rovnováha a stabilita na
nerovném povrchu díky přizpůsobení
chodidla v reálném čase
• Zajišťuje odlehčení pahýlu a přirozený
vzhled při sezení
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max. 130
130 kg
max.
kg
vel. 25
Size
25––30
30cm
cm

Technical
Technickédata
údaje
Vhodné pro
Suitable for
Úroveň amputace

SA 3 – SA 4
MG 3 + 4
TT, KD, TF

Amputation
level hmotnost
Maximální tělesná

TT, KD,130
TFkg

Velikosti body weight
Maximum

130 kg25 – 30 cm

Hmotnost*
Sizes

cca 1 928 g bez potahu,
25 – 30 cca
cm 2 220 g s potahem

189 mm/222 mm
Systémová výška/ Stavební výška
approx. 1,928 g (without footshell)
Weight*
approx.
2,200
g (with footshell)
šedá,
černá
Barevné provedení
*System
VztahujeHeight/Clearance*
se na velikost 28

Available colours

189 mm/222 mm
grey, black

* technical data refer to size 28
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