
NEURO SWING – dynamisch evenwicht en stabiliteit
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NEURO SWING – dynamische en multifunctionele systeemenkelgewrichten

NEURO SWING Carbon

Das NEURO SWING Carbon ist die wasserfeste Variante 
des NEURO SWING. Met zijn instelbare opbouw en de 
verwisselbare veereenheden biedt het dezelfde voor-
delen als de NEURO SWING, maar kan dankzij de met 
ultralicht carbonvezels versterkte gewrichtsbehuizing 
ook in vochtige omgevingen en voor outdooractivi-
teiten worden ingezet.   

NEURO SWING 2

De NEURO SWING 2 beschikt over een geïntegreerde 
geluiddemping en is hiermee de eerste keuze voor 
mensen die hechten aan een geluidarme voort-
beweging. Net zoals de NEURO SWING maakt het 
onderdeel uit van de plug + go-serie en kan in 
recordtempo worden omgebouwd.

NEURO SWING

                  Met zijn instelbare 
opbouw en verwisselbare veereenheden is de 
NEURO SWING het ideale systeemgewricht voor 
een fl exibele verzorging. Een ander voordeel is de 
uitrusting met plug + go modulariteit. Hierdoor kan 
de orthese in een handomdraai tot een ander model 
van de plug + go-serie worden omgebouwd.

HET ORIGINEEL

Beproefde en wetenschappelijk gekeurde systeemenkelgewrichten ter controle van de spasticiteit en/
of een rotatieafwijking op grond van neurologische stoornissen

NEURO SWING:het grote verschil door voorgecomprimeerde veereenheden

Voorgecomprimeerd
Om een lichaam in een stabiel evenwicht te brengen, moet de hefboomwerking 
van de voorvoet worden geactiveerd. Voorgecomprimeerde veereenheden met 
een hoge basisweerstand zorgen voor een dynamisch evenwicht en stabiliteit.
Zo is veilig staan en lopen over uiteenlopende terreinen mogelijk. Aangezien 
naast de orthese geen andere hulpmiddelen nodig zijn, zijn de handen vrij voor 
dagelijkse werkzaamheden.

De gepatenteerde, individueel aanpasbare, voorgecomprimeerde veereenheden compenseren de krachten die door de beweging bij elke 
stap, bij elke snelheid, op elk terrein en tijdens het staan worden gegenereerd. Zo wordt een constant, dynamisch evenwicht gerealiseerd.

De FIOR & GENTZ orthese-confi gurator bepaalt 
passend bij de spierstatus de veerkracht met de 
bijbehorende voorcomprimering die optimaal op de 
behoeften van uw patiënt is afgestemd.

Berekening van de veerkracht

Voorgecomprimeerd + dynamiek
De voorgecomprimeerde veereenheden met de hoge basisweerstand 
ondersteunen de anatomische beweeglijkheid in het enkelgewricht en de 
dynamiek tijdens het staan. Ook lopen wordt zo weer leuk.

De hoge veerkracht zorgt voor een teruggave van de energie en maakt zo fysio-
logisch lopen mogelijk, herkenbaar aan het loskomen van de hiel van de grond.

Energieterugwinning

Dynamisch loskomen van de hiel van de grond door extreem 
hoge veerkracht

Gewone standaard schroefveren moeten sterk worden gecomprimeerd om 
weerstand te creëren. De niet aanwezige basisweerstand op grond van 
de ontbrekende voorcomprimering leidt onder belasting tijdens het staan 
tot het meegeven van de veer en door het ontbrekende borgingseffect tot 
onzeker staan en onzeker lopen.
Hierdoor is de inzet van hulpmiddelen zoals krukken of rollators vereist 
en worden de handen gebruikt voor de ondersteuning. 

Niet voorgecomprimeerd

Orthese-
configurator



NEURO SWING – 3-voudig instelbaar

10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm

Bewegings-
beperkingsschroef

Veereenheid met
schotelveren

Veereenheid met 
schroefveer

Opbouwinstelschroef

Instelbare bewegingsvrijheid
In de vroege revalidatiefase na een 
operatie is het soms noodzakelijk de 
bewegingsvrijheid van een orthese 
gedeeltelijk of helemaal onmogelijk 
te maken en pas in de loop van de 
verdere therapie weer ter beschikking 
te stellen. Dankzij de bewegingsbeper-
kingsschroef die in het NEURO SWING 
systeemenkelgewricht is geïntegreerd, 
kan de door de veereenheid voorgede-
fi nieerde bewegingsvrijheid in plan-
tairfl exie en dorsaalextensie volledig 
worden geblokkeerd en trapsgewijs 
weer worden vrijgegeven.

Instelbare opbouw
Dankzij de instelbare opbouw van het 
NEURO SWING systeemenkelgewricht, 
kan de orthese individueel aan het 
pathologische gangbeeld van de patiënt 
worden aangepast. 
En als het gangbeeld een keer verandert, 
is een snelle reactie door middel van een 
andere instelling en tuning zonder pro-
blemen mogelijk.

1

2

Veranderbare veerkracht
De veerkracht in plantairfl exie en 
dorsaalextensie kan dankzij de verwis-
selbare veereenheden individueel aan 
de behoeften van de patiënt worden 
aangepast. 
In totaal omvat het producten  vijf 
verschillende veereenheden met een 
veerkracht van normaal tot extra sterk 
en een bewegingsvrijheid van 15° tot 5°. 

3

Alle instellingen kunnen onafhankelijk van elkaar worden veranderd en hebben geen invloed op elkaar.



NIEUW

NEURO SWING 2 – geluidsarm

Bewegings-
beperkingsschroef

Veereenheid met
schotelveren 

Geïntegreerde
geluidsdemping

Veereenheid met 
schroefveer

16 mm14 mm12 mm10 mm 20 mm

Opbouwinstelschroef

Alle instellingen kunnen onafhankelijk van elkaar worden veranderd en hebben geen invloed op elkaar.

Geïntegreerde geluiddemping
Een bijzondere functie van het NEURO SWING 2 
systeemenkelgewricht is de geïntegreerde geluid-
demping die het klakken van de aanslagen tot een 
minimum beperkt. Zodoende is het perfect geschikt 
voor mensen die zo geluidsarm mogelijk op pad 
willen.

Instelbare opbouw
Dankzij de instelbare opbouw van het 

NEURO SWING 2 systeemenkelgewricht, kan de 
orthese individueel aan het pathologische gangbeeld 
van de patiënt worden aangepast. En als het gang-
beeld een keer verandert, is een snelle reactie door 
middel van een andere instelling en tuning zonder 
problemen mogelijk.

1

Instelbare bewegingsvrijheid
In de vroege revalidatiefase na een operatie is het 
soms noodzakelijk de bewegingsvrijheid van een 
orthese gedeeltelijk of helemaal onmogelijk te 
maken en pas in de loop van de verdere therapie 
weer ter beschikking te stellen. Dankzij de bewe-
gingsbeperkingsschroef die in het NEURO SWING 2
systeemenkelgewricht is geïntegreerd, kan de door 
de veereenheid voorgedefi nieerde bewegingsvrij-
heid in plantairfl exie en dorsaalextensie volledig 
worden geblokkeerd en trapsgewijs weer worden 
vrijgegeven.

2

Veranderbare veerkracht
De veerkracht in plantairfl exie en dorsaalextensie 
kan dankzij de verwisselbare veereenheden indi-
vidueel aan de behoeften van de patiënt worden 
aangepast. In totaal omvat het productassorti-
ment vijf verschillende veereenheden met een 
veerkracht van normaal tot extra sterk en een 
bewegingsvrijheid van 15° tot 5°. 

3



Vuil- en
waterbestendig

ultralicht door
carbonvezelversterkte 
gewrichtsbehuizing

Veereenheid met
schotelveren

20 mm16 mm14 mm12 mm

Opbouwinstelschroef

NEURO SWING Carbon – waterbestendig Eigenschappen
Veel orthesedragers houden van buiten
activiteiten en willen hun plannen 
door hun orthese niet laten beperken.  
Voor precies deze doelgroep werd het 

NEURO SWING Carbon systeemenkel-
gewricht ontwikkeld. 
Dankzij de ultralichte en robuuste 
gewrichtsbehuizing van carbon, de 
water- en vuilbestendige veereenhe-
denhuls en de zeewaterbestendige 
schroeven van roestvrij staal kan het 
bij wind en regen, op het strand en aan 
zee worden activiteiten gebruikt.

1

Instelbare opbouw
Dankzij de instelbare opbouw  
van het NEURO SWING Carbon
systeemenkelgewricht, kan de orthese 
individueel aan het pathologische gang-
beeld van de patiënt worden aangepast. 
En als het gangbeeld een keer verand-
ert, is een snelle reactie door middel 
van een andere instelling en tuning 
zonder problemen mogelijk. 

2

Veranderbare veerkracht
De veerkracht in plantairfl exie en dor-
saalextensie kan dankzij de verwisselbare 
veereenheden individueel aan de behoef-
ten van de patiënt worden aangepast. 
In totaal omvat het productassortiment 
vijf verschillende veereenheden met een 
veerkracht van normaal tot extra sterk 
en een bewegingsvrijheid van 15° tot 5°. 

3

Alle instellingen kunnen onafhankelijk van elkaar worden veranderd en hebben geen invloed op elkaar.

Veereenheid in
water- en vuil-

bestendige huls

Zeewaterbestendige
schroeven van roestvrij staal

Extreem robuuste,
ultalicht carbonvezelverst-
erkte gewrichtsbehuizing



NEURO SWING NEURO SWING CarbonNEURO SWING 2

Orthese voor een patiënt met 
cerebrale parese

unilaterale EVO met NEURO SWING
systeemenkelgewricht 

Orthese voor een patiënt 
met poliomyelitis

unilaterale KEVO met NEURO LOCK Carbon
systeemkniegewricht en NEURO SWING Carbon
systeemenkelgewricht

Orthese voor een patiënt 
met Multiple Sclerose

unilaterale KEVO met NEURO MATIC 
systeemkniegewricht en NEURO SWING 
systeemenkelgewricht

NEURO SWING: toepassingsvoorbeelden

NEURO SWING: Systeemvoetbeugel

Orthese voor een patiënt 
met spina bi� da

unilaterale KEVO met NEURO CLASSIC zero 
systeemkniegewricht en NEURO SWING 
systeemenkelgewricht

Voorbeeld: ingiet-/prepreg-voetbeugel (gebogen)

Systeemvoetbeugel 
zijaanzicht

kleinst mogelijke dikte voor 
eenvoudigere bewerking

hulplijnen voor het a� ezen van 
de gewrichtshoek

geen schranken = geen 
breuken door kerven

NEURO SWING: een vergelijking tussen de systeemenkelgewrichten

Veereenhedenkoffer
Voor elk van de drie NEURO SWING-modellen is als toebehoor een praktische veereenhedenko� er verkrijgbaar. Deze bevat voor elke 
systeembreedte telkens twee veereenheden van één veerkracht en het vereiste gereedschap voor het verwisselen van de veereenheden. 
Het voordeel: met deze ko� er kan het e� ect van de verschillende veerkrachten op het gangbeeld worden vergeleken en kan fl exibel op 
de vooruitgang van de therapie worden ingespeeld. Voor een individuele vulling kan de ko� er ook leeg worden besteld.

Materiaal Staal / titaan Staal / titaan Carbon

opbouw instelbaar

bewegingsvrijheid 
instelbaar

veranderbare
veerkracht

geïntegreerde
geluidsdemping

Watervast

plug + go-modulariteit

naar binnen en buiten 
gebogen gewrichtsver-
sies

Gewricht, bijv.
systeembreedte 20 mm
(titaan + carbon)*

156 g 189 g 104 g

NEURO SWING NEURO SWING 2 NEURO SWING Carbon

* zonder veereenheden



NEURO SWING 2 met ortheseschoen CROSSROADS

NEURO SWING met ortheseschoen 
CROSSROADS

NEURO SWING met ortheseschoen URBANSTREET

Watervaste orthese: NEURO LOCK Carbon en NEURO SWING Carbon

NEURO SWING met ortheseschoen PARKSTREET

NEURO SWING systeemenkelgewrichten –

dynamisch evenwicht en stabiliteit

in elke situatie
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Gebruik de orthesecon� gurator

Om zelfstandig de systeemonderdelen voor uw orthese samen te 
stellen. De orthese-confi gurator bepaalt met behulp van de pati-
entparameters en met inachtneming van de belastbaarheid van de 
NEURO SWING systeemenkelgewrichten de Systeem- en veereenhe-
den die voor uw patiënt geschikt zijn.

Handboeken Overzicht

Een leidraad voor de diagnose 
en orthetische verzorging
van patiënten met Multiple 
Sclerose

MS-handboek 

Een concept voor de orthetische 
verzorging van deonderste 
extremiteiten bij cerebrale parese

CP-handboek 

voor de orthetische verzorging 
van de onderste extremiteiten

Handboek voor algemene
patiëntendiagnose

Een concept voor de protheti-
sche verzorging van patiënten
met amputaties onder het 
spronggewricht

Handboek over gedeeltelijke
voetamputatie

De beoordeling of een 
orthetische verzorging mogelijk 
is bij de onderste extremiteiten 
na een dwarslaesie

Handboek over ruggenmerglaesies

Een concept voor de orthetische 
verzorging van de onderste
extremiteiten na een beroerte

Apoplexie-handboek 


