
FUNKTIONEL 
ELEKTRISKT 
STIMULERINGS
SYSTEM

Fremtidens dropfodsbehandling!



Lad os præsentere en helt ny moderne Funktionel Elektrisk Stimulerings (FES) enhed som hedder ALFESS™. 
Denne innovative og smart designede ortose er et komplement til Allard AFO produktserien. ALFESS™ er be-
regnet til at forbedre gang hos personer som savner muligheden for at løfte foden frit ved gang. Den elektriske 
stimulering hjælper foden at aktivt dorsalflektere. Denne innovation er et samarbejde mellem Camp Scandinavias 
produktudviklingsteam og producenten som giver en helt unik, funktionel og mest af alt brugervenlig ortose.  

FUNKTIONER & FORDELE

• Kan appliceres med en hånd

• Letvægt

• Diskret under tøj

• Enkel at programmere på enheden, håndkon-

trol eller i mobilapp

• Integrerede elektroder (behøver ikke bestille 

ekstra)

• En enhed - one size - enkelt at bestille

• Muligt at gå barfodet

• Vandtæt (kort tid)

• To aktivitetsindstillinger : Gang og Træning

• Oplader til integreret batteri

Indikationer:
Centrale nerveskader som:
Multipel Sklerose (MS) Cerebral Parese (CP) Indkomplette rygmarvsskader, Traumatiske hjerneskader 
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Kontraindikationer:
Anvendes ikke sammen med elektronisk monitoringsudstyr, defribillator og højfrekvens medicinsk udstyr. FES behandling må ikke anvendes på patienter 
med pacemaker. Anvend ikke hvis du har en historik med Autonom dysreflexi. Anvend ikke FES efter nylig kirurgi hvor muskelkontraktion kan forstyrre 
helningsprocessen. For yderligere information om forsigthedsområder og advarsler, læs venligst brugervejledningen.

ALFESS™ placeres på benet lige under knæet. Ved gang registrerer sensorerne hastighed og vinkler og tilpas-
ser sig gangmønsteret. En algoritme sammenfatter informationen og sender elektriske impulser til nerverne, 
så foden løftes. Brugeren kan på simpel vis justere hvor meget stimulering, der ønskes. ”Træningsniveauet” kan 
hjælpe brugeren til at gennemføre sin rehabilitering sammen med en fysioterapeut eller på egen hånd efter 
givne instruktioner.   

Indstillinger laves på: Enheden, fjernbetjening 
eller i mobilapp. 

Download app’en Foot Drop Rehab til din 
smartphone 

Formen og magnetspændet 

gør det muligt at applicere 

ALFESS™ med en hånd!

Oplade med 
magnetkontakt
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SVERIGE             DANMARK           FINLAND  NORGE
042-25 27 00            43 96 66 99          09-350 76 30  23 23 31 20
info@camp.se            info@camp.dk          info@camp.�  info@camp.no

Tel
E-post

www.camp.se

Art.nr. Beskrivelse Størrelse

28270 ALFESS Komplet One Size

28271 Ekstra forlængelsesbånd One Size

28279 D-Ring med magnet One Size

28283 Connect GEL 500 ml.

28284 A-Cover (Kosmetisk tekstilcover i beige) Small-Large
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