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THE SURESTEP STORY //  
Surestep’s produkter har forbedret 
livskvaliteten for tusindvis af børn, men 
det startede med et´ enkelt barn.

Bandagisten og grundlæggeren af 
Surestep, Bernie Veldman havde en 
bekymring; hvordan kunne han påvirke 
sin søns pronation i fødderne. Han så 
to muligheder; at være tilfreds med 
hvordan det var eller at skabe noget 
bedre selv. Han valgte den sidste 
mulighed. Efter at have prøvet snesevis 
af prototyper, blev Surestep SMO 
endelig født.
Lige siden den dag har dette  
revolutioneret, hvordan man 
ortosebehandler børn med hypotoni. 
Surestep’s fokus i dag er at udvikle 
fodortoser til børn med lav tonus.
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» Fremstillles efter mål

» Unikke trim lines”

» Unik
kompressionsmetode 

» Fleksibel 
termoplast
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SMO // Suresteps dynamiska 
anvender kompression for at 
stabilisere foden og fodleddet, 
hvilket muliggøre udviklingen 
af muskulaturen, bedre 
muskelsynergier og forbedret 
bevægelsesmønster.

BIG SHOT // Designet med et 
inderhylster til aktive børn, som 
stadigvæk behøver stabiliteten 
fra en SMO. Udskæringer skaber 
plads til prominente strukturer.

VÆGTBEGRÆNSNING
SMO: Op til 36kg
Big Shot Lille : 22-40 kg
Big Shot: Over 36 kg

Individuel fremstilling efter mål. 
Både gips og mål behøves når 
mål nummer 5 på formularet 
overskrider 7,5 cm.

Surestep SMO
28633/28634

Big Shot SMO
28636
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Open Heel 
Inner Boot
tillæg 28732

Toe Walking
Højre bagkant
tillæg 28733

Clubfoot
Omvendte 
trimlinjer og 
abduceret forfod
tillæg 28734

Metatarsus 
Adductus
Omvendte 
trimlinjer 
tillæg 28735



INDIKATIONER
Pronation, hypotoni, instabilitet i tre niveauer ved 
vægtbæring,selvstændig standfunktion, mild tågang, 
fremstående prominenser (kun Big Shot)

KONTRAINDIKATIONER
Hypertoni, spasticitet, kraftig tågang

Denne modificering forbedrer 
proproception og anterior 
vægtoverførsel. For at undgå 
tryk har denne en ekstra tyndt 
formet inderhylster.

I stedet for at blokere 
plantarflexion fasciliterer 
denne version til et “hæl-til-tå” 
gangmønster gennem ortosens 
kompression, den højere bagkant 
og kinetiske påmindelse, hvor 
ved hælen holdes nede.

Toe Walking

Open Heel

Eget design!

Der findes mere end 30 forskellige mønstre at vælge imellem for 
at gøre ortosen så tiltalende som muligt for barnet. Besøg vores 

hjemmeside regelmæssigt for at holde dig opdateret med de seneste 
mønstre og farver.

af
o

camp.dk



Toe Walking
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INDIKATIONER
Pronation, hypotoni, hypermobilitet , 
sen standfunktion, manglende evne til at stå i 
længere tid. 

KONTRAINDIKATIONER
Svær spasticitet, betydelige kontrakturer,
betydelige foddeformiteter.

ADVANCED // Uleddet AFO med enkel
overgang til en standard Surestep SMO.

EGENSKABER
Fuld længde fodblad, Surestep “trim line”.

VÆGTBEGRÆNSNING
Patienter op til 36 kg.
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Individuelt fremstillet efter 
mål. Både gips og mål 
behøves når mål nummer 
5 på formularen overskrider 
7,5 cm

28639
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Solid Ankle
28631

Articulated 
28260
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INDY 2 STAGE // Dynamic AFO/SMO 
som giver stabilitet i 3 niveauer uden 
at begrænse anvendelsen af fodens 
muskulatur.

VÆGTBEGRÆNSNING
Indy 2 Solid, ingen vægtbegrænsning
Indy 2 Articulated Small, op til 18 kg
Indy 2 Articulated Large, op til 36 kg

Individuelt fremstillet efter mål.
Både gips og mål behøves, når mål 
nummer 5 på formularet overskrider 
7,5 cm.

INDIKATIONER
Hypotoni, hypertoni, fleksibel pronation eller supination, 
nedsat proprioception, besvær ved at flytte sig fra 
siddende til stående, svaghed eller instabilitet i sagital- 
og/eller frontalplanet, mild til moderat spasticitet.

KONTRAINDIKATIONER
Betydelige ankelkontrakturer, svær spastisk påvirkning.
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KONTRAINDIKATIONER
Betydelige ankelkontrakturer, svær spastisk påvirkning.

indy 2

INDIKATIONER
Knæinstabilitet, overstrækning, varus-valgus 
kontrol.

KONTRAINDIKATIONER
Vekslende ødem.

HEKO KNÆLED // Knæled med 4 akser, perfekt 
til børn eller mindre led som håndled, albuer mm. 
Den har lav vægt og lille byghøjde. Fuld 
bevægelse eller indstilling mellem 0o - 135o

VÆGTBEGRÆNSNING
Small = Patienter op til 22 kg.
Large = Patienter op til 45 kg.
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Eksempel på 
ortose med 
HEKO-led.
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Support for 
 Better Life!

Surestep kan være den store 
forskel i barnets liv - med større 
selvtillid og øget stabilitet til 
fødderne med hjælp fra vores ortoser!

Bernie Veldman
CO, Grundlægger af Surestep

grow 
with usArt.nr. Beskrivelse Vægt Bestillings-

formular
Enhed

28633  0000 Surestep SMO, Standard op til 36 kg Målbestilt Par

28634  0000 Surestep SMO, Standard op til 36 kg Målbestilt Stk.

28736  0000 Surestep Big Shot Lite 22 - 40 kg Målbestilt Par

28737  0000 Surestep Big Shot Lite 22 - 40 kg Målbestilt Stk.

28636  0000 Surestep Big Shot  over 36 kg Målbestilt Par

28636  1000 Surestep Big Shot over 36 kg Målbestilt Stk.

28639  1000 Surestep Advance op til 36 kg Gips + Mål Par

28639  0000 Surestep Advance op til 36 kg Gips + Mål Stk.

28631  1000 Surestep Indy 2-Stage, Solid ingen begrænsning Gips + Mål Par

28631  0000 Surestep Indy 2-Stage, Solid ingen begrænsning Gips + Mål Stk.

28260  0011 Surestep Indy 2-Stage Ledad op til 18 kg Gips + Mål Par

28260  0013 Surestep Indy 2-Stage Ledad 18 - 36 kg Gips + Mål Stk.

Tillægsfunktioner for ovenstående:
28732  0000 Open Heel Moulded Inner Boot Ikke til Advance Stk.

28733  0000 Toe Walking Extension Ikke til Advance Stk.

28734  0000 Club Foot Trim Lines Stk.

28735  0000 Metatarsus Adductus Trim Lines Stk.

62650  0011 HEKO Knæled, rustfri op til 22 kg Par

62650  0013 HEKO Knæled, rustfri op til 45 kg Par


