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1. DOEL VAN DIT DOCUMENT

2. VOORNAAMSTE PRODUCTINFORMATIE

Dit	document	is	vooral	bedoeld	om	de	patiënt	te	informeren	over	instructies	en	
voorzorgsmaatregelen die moeten worden gevolgd bij het gebruik van dit medische 
hulpmiddel. Deze richtlijnen volgen garandeert ook de levensduur van het product.

2.1. Productnaam

Easy Walk® Ankle-Foot Orthosis (AFO)

Product model Product code Basic-UDI EU Patent No
Easy	Walk®	Fixation	AFO AFO10F 477903210EWAFO10FSZ LT5887
Easy Walk® Stability AFO AFO10T 477903210EWAFO10TTV LT5874
Easy Walk® Advance II AFO AFO12A 477903210EWAFO12ASV LT5450
Easy Walk® Advance AFO AFO10A 477903210EWAFO10ASP LT5450
Easy Walk® Eco AFO AFO10E 477903210EWAFO10ESX LT5450

2.2. Fabrikant

2.4. Indicaties

Ortho	Baltic	UAB
Taikos Ave. 131A, LT-51124 Kaunas, Litouwen
+370 37 473970
info@orthobaltic.lt
www.orthobaltic.eu

2.3. Beoogd doel en voordelen

Easy Walk® ankle-foot orthoses (AFOs) uit prepreg koolstof zijn ontworpen om een 
patiënt	met	een	klapvoet	te	ondersteunen.	De	Easy	Walk®-apparaten	optimaliseren	
de	teenlift	dankzij	de	energieteruggave	tijdens	de	loopcyclus,	geleverd	door	koolstof-
composieten.

Easy Walk® Advance
Easy Walk® Advance II
Easy Walk® Eco

Easy Walk® Stability Easy	Walk®	Fixation

• Klapvoet secundair aan
   neurologische 
   aandoeningen

• Klapvoet secundair aan
   neurol ogische aandoeningen
• Instabiliteit van de enkel
•	Spasticiteit	(matig	niveau)
•	Proprioceptief	tekort

• Klapvoet secundair aan
   neurologische aandoeningen
•	Enrstige	instabiliteit	van	de	enkel
•	Spasticiteit	(matig	niveau)
•	Proprioceptief	tekort



2.5. Contra-indicaties

•				Ernstige	enkel-	en	voetmisvormingen
•				Ernstige	spasticiteit
•    Oedeem
•    Ontstekingslaesies van kuit- en voethuid

3. WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden tot beschadiging 
van de orthese en onveilig gebruik. Het kan ook de garantie ongeldig 
maken.

3.1. Passen

Enkel een erkende orthesist kan deze orthese voor u aanpassen. U moet door een 
professional worden geïnstrueerd over het dragen van uw medische hulpmiddel. Ook 
de verklaringen van deze gebruiksaanwijzing moeten aan u worden uitgelegd. Bezoek 
uw	orthesist	regelmatig	voor	controle	en	volg	altijd	zijn/haar	instructies.

Het maximale gewicht voor gebruikers van deze orthese is 120 kg.

3.2. Gebruiksbeperkingen

De	orthese	is	bedoeld	voor	gedeeltelijke	compensatie	van	de	bewegingsstoornis,	
d.w.z.	de	orthese	helpt	een	patiënt	te	bewegen.	Ze	vervult	echter	niet	volledig	de	
functies	van	het	gezonde	been	en	geeft	de	patiënt	geen	andere	aanvullende	fysieke	
mogelijkheden. Integendeel, de orthese kan het uitvoeren van bepaalde bewegin-
gen die met een gezond been kunnen worden gemaakt, belemmeren. Daarom is het 
noodzakelijk	om	op	de	hoogte	te	zijn	van	het	potentiële	risico	dat	zich	in	bepaalde	
situaties	kan	voordoen:	bijvoordeld	tijdens	de	overschrijden	van	een	onverwacht	
obstakel die terstond ontpopten, enz.

3.3. Dagelijkse activiteit

De orthese is gemaakt voor normale dagelijkse bewegingen en kan beperkt worden 
gebogen.	Overmatig	en	plotseling	buigen	in	elke	richting	moet	echter	worden	ver-
meden. Dit verkort de levensduur van de orthese en kan leiden tot een plotselinge 
breuk die zelfs letsel kan veroorzaken. Pas daarom op dat u uw AFO niet te ver door-
buigt wanneer u naar beneden of naar boven gaat en hurkt.

Sta niet te veel alleen op de voorvoet en nooit op de tenen. Als u niet zeker bent, plaats 
dan	uw	volledige	voet	voorzichtig	op	het	oppervlak	om	te	voorkomen	dat	u	uitglijdt.



Over	het	algemeen	wordt	een	actief	leven	aanbevolen.	Met	inachtneming	van	bep-
aalde	beperkingen	kan	deze	orthese	bij	sommige	sportactiviteiten	worden	gebrui-
kt.	Elk	geval	is	echter	individueel.	Bespreek	uw	dagelijkse	activiteiten	en	speciale	
behoeften	met	uw	orthesist	en	volg	zijn/haar	advies	op	om	een	veilig	gebruik	van	uw	
AFO te garanderen.

Als	u	een	ongewoon	ongemak	ervaart	tijdens	het	dragen	van	de	orthese,	stop	dan	
met het gebruik en raadpleeg uw orthesist.

3.4. Schoenen en andere onderdelen

De	orthese	mag	altijd	alleen	worden	gebruikt	in	combinatie	met	schoenen,	inlegzo-
len, vulling, riemen en andere onderdelen die zijn goedgekeurd door uw orthesist.

Een	AFO	met	een	verkeerde	schoen	kan	zijn	functionaliteit	verliezen	en	zelfs	een	
ongeluk veroorzaken.

Er moeten bepaalde tussenlagen zijn tussen de orthese en het been om huidbeschad-
iging	(irritaties,	zweren	en	andere)	te	voorkomen.

Raadpleeg	hoofdstuk	4	voor	meer	informatie.

3.5. Huidcontrole

Het wordt aanbevolen om elke keer na gebruik van de orthese het been te onder-
zoeken.	Als	u	huidirritatie	of	blaren	ziet	of	enig	ongemak	voelt,	stop	dan	met	het	geb-
ruik	van	de	orthese	en	neem	contact	op	met	uw	orthesist.	Wees	vooral	voorzichtig	als	
u diabetes hebt.

3.6. Dagelijkse controle van de orthese

Controleer uw orthese dagelijks op mogelijke schade, slijtage of de vorming van 
materiaalplooien. Als u iets opmerkt, gebruik de orthese dan niet verder en neem 
contact op met uw orthesist.

Wees	voorzichtig	met	een	gebroken	orthese	-	gebarsten	koolstofonderdelen	kunnen 
scherp zijn en letsel veroorzaken.

Controleer of de riem, voering en inlegzolen niet versleten zijn. Neem in dat geval 
contact op met uw orthesist voor vervanging.

3.7. Aanpassing van de orthese

U mag uw orthese op geen enkele manier snijden, verwarmen of wijzigen; dit kan 
immers	leiden	tot	schade	of	de	functionaliteit	van	het	medische	hulpmiddel	vermin-
deren. Wijzigingen mogen alleen door uw orthesist worden uitgevoerd.



4. ZO TREKT U UW ORTHESE AAN

De orthese met een schoen, een sok en een binnenzool vullen elkaar aan. De orthese 
kan	niet	alleen	worden	gebruikt.	Alleen	een	combinatie	van	alle	elementen	samen,	
gekozen	door	uw	orthesist,	levert	de	beoogde	functionaliteit.

De	Easy	Walk®	AFO	aantrekken	gaat	in	drie	stappen:

1.  Plaats de orthese in de schoen en schuif uw voet erin;
2.  Zet de orthese vast met de kuitriem;
3.  Maak de schoen stevig vast

4.1. Schoenen

Voor	een	goede	plaatsing	van	de	orthese,	moet	de	schoen	voldoen	aan	de	volgende	eisen:

•   juiste hakhoogte, passend bij de voorgeschreven AFO;
•   moet stabiel zijn en van alle kanten voldoende steun bieden, vooral aan de hiel;
•   reikt tot aan de malleolus, niet hoger;
•			kan	stevig	worden	vastgemaakt,	zodat	de	voet	in	geen	enkele	richting	kan
     wegglijden.

4.2. Tussenlagen

Tussen	de	orthese	en	het	been	bevinden	zich	tussenlagen:

•   De orthese wordt steeds gedragen met vulling;
•			Het	binnenzool-	of	bekledingsmateriaal	wordt	bevestigd	aan	de	bovenzijde	van	de
     voetplaat;
•   Sokken worden gedragen ter bescherming van de huid en ter vermindering van
					transpiratie.

4.3. Bevestiging van het kuitgedeelte

De	kuitriemen	worden	stevig	vastgemaakt	maar	niet	te	strak	om	de	bloedcirculatie	
niet te belemmeren.



Voor Advance II:	pas	de	riemlengte	aan	met	het	klittenband	en	gebruik	de	magne-
tische	gesp	voor	bevestiging

Om vast te maken, houdt u deel (A) van de gesp met één hand vast en trekt u de riem 
aan door deel (B) over deel (A) te trekken. De magneet grijpt beide delen samen en 
vergrendelt ze veilig. Om te openen, trekt u gewoon het treklipje (C) eraf.

5. VERZORGING

6. WEGGOOIEN

7. MELDINGEN

Controleer uw orthese dagelijks zoals beschreven in hoofdstuk 3.6. Reinig de AFO 
indien	nodig	met	een	vochtige	doek.	Was	de	vulling	op	maximaal	40°C	en	laat	ze	aan	
de lucht drogen.

De	orthese	moet	worden	afgevoerd	in	overeenstemming	met	de	nationale	wet-	en	
regelgeving.

Uw	praktijkervaring	bij	het	gebruik	van	deze	AFO	is	belangrijk	voor	de	verdere	ontwik-
keling	van	Easy	Walk®	producten.	Als	u	klachten,	opmerkingen	of	ideeën	heeft	om	de	
AFO te verbeteren, meld dit dan aan uw orthesist, of per e-mail aan de fabrikant via 
info@orthobaltic.lt

Indien	zich	een	ernstig	incident	heeft	voorgedaan	met	betrekking	tot	het	medische	
hulpmiddel, meld dit dan aan uw orthesist, de fabrikant, of uw plaatselijke bevoegde 
autoriteit.

Advance II Advance Stability Fixation
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