
Tilpasset til sko med lavere hælhøjde
7 mm

Jævn og smidig
Passer fint mod indersiden 
i skoen

Mere fleksibel
i Sagittalplan

Let løft i forfoden
Mere plads i tåboksen

• Til aktive brugere med dropfod

• Mindre modstand ved muskelsvaghed

• Større bevægelsesomfang 

   with the 

   GO !!



7 mm hælhøjde

15 mm hælhøjde*

FLOW er 
tilpasset sko med 
lavere hælhøjde.

camp.dk

FLOW har 
mere fleksibilitet 

i Sagittalplan.

*den angivne hælhøjde er et gennemsnit, varierende imellem størrelserne..

• ½ hælhøjde
• Mere plads i tåboxen
• Mere fleksibel
• Nyt Koncept
• Nyt patent
• Testet på over 45 patienter
• Jævn underside

Nu introducere vi 
FLOW teknologien
Den erfaring og de fremskridt som Allard har gjort, 
efter mere en 20 år, indenfor teknik og kompositfremstilling 
af Ankel-Fod-Ortoser, har skabt en helt ny patenteret recept-
løsning i forhold til at møde funktion- og komfortbehovet hos 
endnu flere brugere.



FLOW har 
 et lavere tåløft, 
som giver mere 
plads i tåboksen.

Fodsålens underside på FLOW er mere 
jævn, tyndere og mere smidig,
så den bedre passer til sålen i skoen.

camp.dk



Alle eksisterende produkter findes naturligvis 
stadigvæk i sortimentet. 

ToeOFF®FLOW 2½ og YPSILON®FLOW ½ 
giver dig yderlig en mulighed for at finde 
nøjagtig den rigtige funktionelle løsning til 
hver enkelt brugers behov

• Optimal bevægelsesomfang i Sagittalplan

• Lavere hælhøjde, kun 7 mm

• Lavere kurvatur på fodpladen

• Mere plads i tåboxen

• Jævn og smidig mod indersiden af skoen

• Blød overgang gennem hele gangcyklussen

• Giver et større bevægelsesomfang

• Til den aktive bruger

Tailor Product Selection to Specific Patient Needs

FLOW STEADY

Ypsilon® FLOW ToeOFF® FLOW ToeOFF® BlueROCKER® 
Allows Range Of Motion

M-L Stability

A-P Stability

Dorsiflexion Assist

Spasticity Control

Proximal Control

Cifferforklaring.
2 indikerer samme vingeform 
som på ToeOFF® 2.0.
½ indikerer ”halv” hælhøjde
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