
INDICATIES:

• Milde tot matige unicompartimentele artrose van de knie met on onstabiel(e) 
ligament(en)

• Meer herstellende en functionele ondersteuning voor diagnoses die een reductie  
van de mediale of laterale gewrichtbelasting vereisen

WAARSCHUWINGEN: 

Als u tijdens het gebruik van dit product pijn, zwelling, veranderd gevoel of ongewone 
reacties ervaart, neemt u contact op met de afdeling patiëntenzorg van VQ OrthoCare        
op 949.261.3000 of raadpleegt u een arts of de lokale distributeur in uw land.

UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BIJ ÉÉN PATIËNT

OPMERKING: Hoewel er geavanceerde technieken gebruikt zijn om maximale compatibiliteit 
op het gebied van functie, kracht, duurzaamheid en comfort te bereiken, is dit apparaat 
slechts een onderdeel van het algemene behandelingsprogramma dat door een medische 
professional wordt toegepast. We kunnen niet garanderen dat door gebruik van dit apparaat 
letsel wordt voorkomen.

OPGELET: Door de toepasselijke federale, staats- en/of lokale regelgeving kan de verkoop 
of bestelling van dit apparaat beperkt zijn tot een medische deskundige met een wettelijke 
licentie van de staat waar hij/zij werkt om dit apparaat te gebruiken of te bestellen.

GARANTIE: VQ OrthoCare biedt garantie op al zijn producten vanaf de oorspronkelijke 
aankoopdatum tegen defecten in materialen en vakmanschap. Normale slijtage tijdens            
het gebruik van een product wordt niet beschouwd als een defect. Neem contact op met      
VQ OrthoCare op 949.261.3000 voor specifieke product informatie over de garantie. Buiten 
de VS kunt u contact opnemen met uw lokale distributeur of met de firma die de brace 
leverde.
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BEWEGINGSBEREIK-AANPASSINGEN:
The Catalyst•Propel OA wordt standaard geleverd met 5 graden extensiestops. Er kunnen 
extra flexie- en extensiestops worden geïnstalleerd als ze voorgeschreven worden door 
uw arts of nodig zijn voor optimale prestaties of om de brace te laten passen. Deze moeten 
worden aangebracht door de technicus die uw brace aanpast. Optionele 0°, 10°, 15°, 20°, en 
25° extensiestops en optionele 45°, 60°, 75° en 90° flexiestops zijn inbegrepen bij elke brace. 

BELANGRIJK: De flexie en/of  extensie instellingen dienen voor beide scharnieren 
op dezelfde manier ingesteld te zijn. Voor een 0° extensie instelling, moeten de 0° 
extensiestops gebruikt worden.

EEN EXTENSIESTOPS VERANDEREN:
Schroef de schroef aan de voorkant van de scharnierdop los. Schud de strekstop van 5° uit. 
Steek een andere extensiestops in de voorkant van het scharnier en plaats de schroef terug. 
Herhaal voor het tegenoverliggende scharnier.

EEN FLEXIESTOPS PLAATSEN:
Steek een buigstop in de achterkant van de scharnier en gebruik de extra schroef die aan     
de buig/strekstop vastzit om te bevestigen. Herhaal voor het tegenoverliggende scharnier.

INFORMATIE VAN DE LEVERANCIER Gebruiksaanwijzing
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STAP 1: 
Maak de vier achterste banden (achter het been) los en vouw de uiteinden van de banden 
terug op zichzelf zodat ze niet verward raken. Plaats de brace in zittende houding op 
het been met licht gebogen been zodat het midden van het scharnier in lijn ligt met de 
bovenkant van de knieschijf (1 en 2). Het midden van het scharnier wordt aangeduid door 
de grijze strekstop.

STAP 2: 
Bevestig de banden in de volgorde die op de uiteinden van de banden aangegeven is. Houd 
de brace bij het scharnier vast om beweging te vermijden als u de banden aantrekt.

• Band 1: Maak de bovenste kuitband vast en plaats deze boven de kuitspier, net onder 
plooi achter de knie (3).

• Band 2: Maak de onderste kuitband vast.
• Band 3: Maak de onderste bovenbeenband vast.
• Band 4: Maak de bovenste bovenbeenband vast, maar niet te strak. Als hij te strak zit, 

wordt de bloedstroom gehinderd en/of kan de brace afzakken.
• Band 5: Maak de voorste band vast en trek goed aan (4).

OPMERKING: Van opzij gezien moeten de scharnieren iets achter de middenlijn van de knie 
zitten. Als u de banden #1, #3 en #5 aanpast, heeft dat invloed op deze uitlijning.

STAP 3: 
Als u de prefab (confectie) Catalyst•Propel OA brace aanbrengt, moet deze eerst op 
neutraal worden ingesteld. Dat wordt bereikt door de hoek van de brace zo in te stellen 
dat de manchetten en het scharnier goed aansluiten op het been, zonder tussenruimten 
of drukuitoefening. Bij de Catalyst•Propel OA Custom (maatwerk) is de correctie vooraf 
ingesteld en hoeft deze niet op neutraal te worden gezet. 

Gebruik de correctiesleutel om de Q-scharnieren aan weerszijden van de brace aan te 
passen tot ze op één lijn liggen met het been van de patiënt. Als het been van de patiënt een 
varus- of valgusstand vertoont, moet de hoek van de brace even groot zijn. Er mag geen druk 
ontstaan op de linker- of rechterzijde van de knie. Voor patiënten met ernstig misvormde 
knieën, moet deze stap eventueel zijn voltooid voordat alle banden worden aangetrokken. 

Sta op en loop een paar stappen. De brace zal zich lichtjes zetten om op één lijn met de 
knieschijf te komen. Als aanpassing nodig is, houdt u de brace vast om te vermijden dat deze 
draait wanneer de banden worden verplaatst. Als de brace tot onder het midden van de knie 
zakt, brengt u de brace opnieuw aan.

OA CORRECTIE:   
De eerste keer dient de brace aangebracht en aangepast te worden door uw medische 
of orthopedische professional. Na de eerste pasbeurt is het zelden nodig dat de patiënt 
verdere aanpassingen uitvoert.

De Custom Catalyst•Propel OA brace is tijdens de fabricage gecorrigeerd en hoeft bij 
de eerste pasbeurt niet gecorrigeerd te worden.

Correctie toepassen voor mediale OA: 
• Gebruik de correctiesleutel en geef de Q-scharnier aan de binnenkant van de knie ¼ draai 

(90 graden) RECHTSOM (wijzerszin) om de brace weg van het been te positioneren (6a).
• Geef het Q-scharnier aan de buitenkant van de knie ¼ draai LINKSOM (tegenwijzerszin) 

voor een correctie naar de knie (6b) toe.
• Laat de patiënt een beetje rondwandelen. Hij/zij zou lichte druk op de buitenkant van 

de knie moeten voelen. Als de patiënt geen lichte druk voelt, voert u de correctie een 
beetje op door het BUITENSTE Q-scharnier nog 1⁄8 draai (45 graden) te geven. Als de 

patiënt een oncomfortabele druk voelt, vermindert u de Q-scharnier aan de binnenkant 
met 1⁄8 draai. Corrigeer niet te veel.  Breng geen correctie aan bij de staande patiënt.

Correctie voor laterale OA toepassen:
• Gebruik de correctiesleutel en geef het Q-scharnier aan de buitenkant van de knie ¼ draai 

(90 graden) RECHTSOM (wijzerszin) om de brace weg van het been te positioneren (7a).
• Geef het Q-scharnier aan de binnenkant draai LINKSOM (tegenwijzerszin) ¼  draai om 

correctie naar de knie aan te brengen (7b).
• Laat de patiënt een beetje rondwandelen. Hij/zij zou lichte druk op de binnenkant van 

de knie moeten voelen. Als de patiënt geen lichte druk voelt, voert u de correctie een 
beetje op door het BINNENSTE Q-scharnier nog 1⁄8 draai (45 graden) te geven. Als de 
patiënt een oncomfortabele druk voelt, vermindert u de Q-scharnier aan de binnenkant 
met 1⁄8 draai. Corrigeer niet te veel. Breng geen correctie aan bij de staande patiënt.

ATC AANPASSING: 
OPMERKING: Correcties aan de Q-scharnieren kunnen leiden tot het kromtrekken of 
spannen van een of meer banden van de actieve bovenbeenmanchet. Als er een plooi 
in de ATC zit, maak die band dan iets strakker. Als er op de ene band meer spanning staat 
in vergelijking met de andere, maak die band dan iets losser. Knip het uiteinde van de ATC 
bij zodat het niet uit het brace frame steekt. 

Catalyst•Propel OA braces met de ATC kunnen nog meer worden aangepast als de 
stangen (baleinen - uprights) niet langs de middellijn van het bovenbeen zijn geplaatst 
of als er tussenruimte tussen het zachte weefsel en de ATC banden is. ATC aanpassing 
dient te gebeuren door uw gezondheidsprofessional of een orthopedisch technieker of 
instrumentmaker. 

Verwijder de schroeven van elke band. Pas aan waar nodig om een goede aansluiting te 
hebben op het bovenbeen, met de zijflenzen midden mediaal en midden lateraal OF licht 
posterieur. Plaats de schroeven terug. Knip desgewenst bij.

ATC MODELLEN:
Installeer desgewenst een ATC scharnierklem waar de ATC-onderdelen elkaar kruisen, zoals 
op de afbeelding (8). Door de scharnierklem kan de ATC bij gebruik in het midden draaien, 
wat een oplossing kan zijn als de kruisende banden te veel bewegen of van hun juiste plaats 
op het been wegglijden. 

De Catalyst•Propel OA wordt met twee types ATC banden geleverd – de ene is buigzamer, de 
andere stijver. Gebruik het type dat uw gezondheidsprofessional aanbeveelt.

“DRAAGTIJD”
Draag de brace geleidelijk steeds langer zodat uw lichaam zich aan het brace kan aanpassen.
 Begin met 30 minuten per dag en breid dit geleidelijk uit. Het kan even duren voor de pijn 
van de artrose vermindert. Het is belangrijk dat u de brace routinematig draagt als uw knieën 
worden belast (bijvoorbeeld als u op uw benen staat) omdat daardoor de belasting van uw 
gewrichten zal verminderen en u dan verlichting zult ervaren. Het kan een paar weken duren 
voordat u duidelijk verlichting voelt.

ZORG EN ONDERHOUD:
• Zout water, zand, modder en andere elementen kunnen schade veroorzaken. Spoel de 

brace grondig met water nadat ze aan deze omstandigheden is blootgesteld. Droog met 
een handdoek of aan de lucht.

• De bekleding moet verwijderd worden en met de hand gewassen worden met koud 
water en een mild wasmiddel. Spoel grondig en droog aan de lucht (niet machinaal 
wassen). (Niet machinaal drogen).

• Smeer het scharnier desgewenst met een droge siliconenspray.
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